Broj:

7400/2020
ZAKLJUČCI

14. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane
24. listopada 2020. u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu,
Koturaška 53/II.
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se prijedlog dnevnog reda s dopunom.
1. Ovjera zapisnika 13. sjednice UO HOK od 10. srpnja 2020.,
ZAKLJUČAK:
Zapisnik 13. sjednice UO HOK od 10. srpnja 2020. ovjerava se bez
primjedbi.
2. Izvješće predsjednika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
3. Izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu te obrazloženo mišljenje
Europske komisije od 2. srpnja 2020.:
1. Mišljenje HOK od 1. rujna 2020. na Nacrt prijedloga ZID Zakona o
odvjetništvu iz kolovoza 2020.,
2. Dopuna mišljenja HOK od 8. rujna 2020. na Nacrt prijedloga ZID
Zakona o odvjetništvu iz kolovoza 2020.,
3. Očitovanje HOK od 21. rujna 2020. na obrazloženo mišljenje
Europske komisije,
4. Mišljenje HOK od 22. rujna 2020. na Nacrt prijedloga ZID Zakona o
odvjetništvu iz rujna 2020.,
5. Dopuna očitovanja HOK od 25. rujna 2020. na obrazloženo mišljenje
Europske komisije,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
4. Očitovanje HOK na Prijedlog Drugog akcijskog plana za liberalizaciju
tržišta usluga,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
5. Događanja u organizaciji HOK :
1. VII. Europski dan odvjetnika 25. listopada 2020.,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
2. Domjenak za odvjetnike u mirovini 4. studeni 2020.,
ZAKLJUČAK:

Prima se na znanje.
3. XXXIX. Dan hrvatskih odvjetnika 18. i 19. ožujka 2021.,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
6. Izvješće blagajnika,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
7. Odobrenje troškova HOK:
1. trošak održavanja redovite sjednice Skupštine HOK održane
11. srpnja 2020.
ZAKLJUČAK:
Odobrava se trošak održavanja redovite sjednice Skupštine HOK održane
11. srpnja 2020. godine.
2. za investicijsko ulaganje u poslovnom prostoru Riječkog OZ
ZAKLJUČAK:
Odobrava se isplata po Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji glavnog
cjevovoda dizalice topline u prostoru Riječkog odvjetničkog zbora br. 1/2020UG.
3. po ponudi AKD-a za izradu HOK - potpisne & ID kartice i čitača
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se ponuda Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o.
broj 20018068 od 7. listopada 2020. radi narudžbe 1000 potpisnih i ID kartice
te 1000 čitača.
4. Za seminare o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma u
2019.,
ZAKLJUČAK:
1. Odobrava se plaćanje honorara za održane seminare o sprječavanju
pranja novca i financiranju terorizma (SPNFT) održane u 2019. i početkom
2020. godine. Odobrava se nastavak daljnje suradnje za 2020. pod istim
uvjetima.
8. Kadrovska pitanja HOK-a
1. I.N.C.
ZAKLJUČAK:
UO HOK prima na znanje da je 9. rujna 2020. potpisan Sporazum o
prestanku ugovora o radu s I.N.C., poslovnom tajnicom HOK te se isti u cijelosti
odobrava.
2. N.B.
ZAKLJUČAK:
N.B. - šefici računovodstva će se u roku od 30 dana po prestanku
Ugovora o radu od 31. ožujka 1996. radi odlaska u mirovinu temeljem odredbi
Pravilnika o radu izvršiti isplata otpremnine u visini 8.000,00 kn koliko iznosi
neoporeziv iznos.
3. D.H.
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ZAKLJUČAK:
D.H., poslovnom tajniku koji s 31. prosinca 2020. ide u mirovinu, u roku
od 30 dana od dana odlaska u mirovinu temeljem Pravilnika o radu izvršiti
isplatu otpremnine u visini 8.000,00 kn koliko iznosi neoporeziv iznos.
Temeljem odredbe čl. 99. st. 3. Zakona o mirovinskom osiguranju
ovlašćuje se predsjednik HOK zaključiti dodatak ugovora o radu radi nastavka
rada s polovicom radnog vremena na radnom mjestu savjetnika uz odgovarajući
opis poslova i radnih zadataka.
4. M.K.
ZAKLJUČAK:
Ovlašćuje se predsjednik HOK potpisati s M.K. dodatak Ugovoru o radu
od 27. veljače 2019. na radno mjesto poslovnog tajnika, s opisom poslova i
plaćom poslovnog tajnika počevši od 1. siječnja 2021. godine.
5.
ZAKLJUČAK:
Odobrava se plaćanje prekovremenih sati temeljem Odluke o
prekovremenom radu radnicima koji rade na poslovima vezanim uz RA ured i
zbog testiranja programskog rješenja po mjeri.
6.
ZAKLJUČAK:
1. Ovlašćuje se predsjednik potpisati Ugovor o radu s D.M. iz Zagreba za
radno mjesto administrativnog referenta po uobičajenim uvjetima i obveznim
probnim rokom od 6 mjeseci.
2. Komisija za objavu natječaja i izbor kandidata u sastavu D.D., M.K. i
M.J. se ovlašćuje odlučiti za koja radna mjesta će se objaviti natječaji te
izabrati kandidate.
7.
ZAKLJUČAK:
Odobrava se kupnja jednog iMac računala po ponudi br. 112/20 od
19. listopada 2020. Filex-a d.o.o.
9. Dopis Pravobraniteljice za djecu DPR-004-01/20-0044 od 20. svibnja
2020. s dopunom od 15. srpnja 2020.,
ZAKLJUČAK:
Skida se točka s dnevnog reda radi raspravljanja na jednoj od sljedećih
sjednica UO HOK.
10. Tumačenja Tarife, Kodeksa i dr.:
1. Zahtjev M.M.B., odvj. u Zagrebu - Tarifa,
ZAKLJUČAK:
Odvjetnici M.M.B., odgovoriti da u konkretnom slučaju treba primijeniti
stajalište UO HOK da za postupke koji su pokrenuti prije 11. prosinca 2009. za
obračun nagrade u tim postupcima treba primijeniti Tarifu koja je bila na snazi
u vrijeme pokretanja postupka bez obzira kada su pojedine radnje obavljene.
2. Zahtjev H.K., odvj. u Zagrebu – Kodeks,
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ZAKLJUČAK:
Odvjetniku H. K. odgovoriti da u konkretnom predmetu može preuzeti
zastupanje stranke jer to ne bi bilo u suprotnosti s odredbom čl. 9. Zakona o
odvjetništvu i Pravilom 146 Kodeksa odvjetničke etike.
3. Zahtjev Općinskog suda u C. – Kodeks,
ZAKLJUČAK:
Općinskom sudu u C. odgovoriti da odvjetnica koja je trebala biti
saslušana kao svjedok u predmetu svoje stranke pred Općinskim sudom u C. se
opravdano pozvala na čuvanje odvjetničke tajne i na primjenu čl. 237. Zakona o
parničnom postupku.
4. Zahtjev V.S., odvj. u Rijeci - Tarifa
ZAKLJUČAK:
Odvjetniku V.S. odgovoriti da ako se radilo o usmenom pravnom
mišljenju odnosno pravnom savjetovanju u svezi pregleda odnosno kontrole
ugovora onda treba primijeniti st. 1. Tbr. 30. Tarife o nagradama i naknadi
troškova za rad odvjetnika odnosno svaki započeti sat savjetovanja obračunati
sa 50 bodova. Ukoliko se pak radilo o pisanom pravnom savjetu ili pisanom
pravnom mišljenju s činjeničnim i pravnim obrazloženjem, jer je to stranka
zahtijevala, odvjetnik ima pravo, prema odredbi Tbr. 30. st. 2. Tarife, na
nagradu koja je propisana odredbom Tbr. 7. toč. 1. i 3. Tarife.
11. Izvješće glavnog tajnika,
ZAKLJUČAK:
1. Prihvaća se izvješće.
2. Pozvati sve predsjednike zborova da dostave podatak Komori jesu li na
područjima njihovih zborova na sudovima ostvareni tehnički preduvjeti za
on line održavanje ročišta.
12. Izvještaj o RA uredu HOK-a
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
13. Izvještaj o tijeku izrade programskog rješenja po mjeri HOK,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
14. Izvješća odvjetničkih zborova,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se pisana izvješća.
15. Izvješća odvjetničkih zborova s održanih godišnjih skupština,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se izvješća.
16. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
17. Izvješće Odvjetničke akademije HOK,
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ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
18. Zahtjev D.R., odvj. u Splitu za priznanje specijalnosti iz oblasti
sportskog prava,
ZAKLJUČAK:
1. Za članove Povjerenstva za ocjenu postojanja uvjeta za priznanje
specijalnosti D. R., odvj. u Splitu iz oblasti sportskog prava imenuju se
mr.sc D.J., sudac V. s. R.H., doc.dr.sc. V.S., docent na katedri za radno i
socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u R., V.B.B, sutkinja Općinskog
građanskog suda u Zagrebu, te T.G., odvjetnik u Z.
2. Određuje se da je D. R., odvjetnik u Splitu, sukladno čl. 17. st. 2.
Pravilnika, dužan isplatiti paušalni iznos za podmirenje troškova rada članova
Povjerenstva koji nisu odvjetnici upisani u Imenik odvjetnika HOK, u iznosu od
1.500,00 kn po članu, ukupno 4.500,00 kn.
3. D. R., odvjetnika u Splitu, dopisom pozvati na plaćanje iznosa iz točke
2. ovog zaključka.
19. Prijedlog Kreditnog odbora HOK za izmjenu Pravilnika o kreditiranju
odvjetnika od 30. svibnja 2015.,
ZAKLJUČAK:
1. Potvrđuje se Odluka Kreditnog odbora HOK od 20. listopada 2020.
kojom je odlučeno da svi kandidati, koji su temeljem poziva za podnošenje
zahtjeva za dodjelu kredita odvjetnicima u 2020. godini podnijeli zahtjeve,
ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o kreditiranju odvjetnika uzimajući u
obzir Odluku o utvrđivanju visine upisnine u Imenik odvjetnika HOK od dana
14. ožujka 2019. te se ovlašćuje predsjednik Kreditnog odbora donijeti Odluku o
dodjeli kredita odvjetnicima u 2020. godini.
2. Mijenja se odredba čl. 5. st. 1. al. 1. Pravilnika o kreditiranju odvjetnika,
pročišćeni tekst od 30. svibnja 2015. na način da ista glasi:
"1. da su prije upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore imali
najmanje dvije godine neprekinute vježbe odvjetničkog vježbenika".
Izmjena stupa na snagu danom donošenja.
20. Prijedlog Upravnog odbora OZ Zagreb za izmjenu Zakona o parničnom
postupku,
ZAKLJUČAK:
Prijedlog Upravnog odbora OZ Zagreb uputiti Radnoj grupi za parnični
postupak radi raspravljanja i davanja mišljenja.
21. Prijedlog OZ Požega vezano uz obranu po službenoj dužnosti
ZAKLJUČAK:
Komisiji za normativnu djelatnost - Grupi za kazneno pravo dostaviti
prijedloge Pravilnika OZ Zagreb i to:
- Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po
službenoj dužnosti,
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- Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja na teret
proračunskih sredstava,
- Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za savjetnika
žrtvi kaznenog djela i
- Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za opunomoćenika na
teret proračunskih sredstava.

POSLOVNI TAJNIK

PREDSJEDNIK
Josip Šurjak, v.r.

M.S.

Drugostupanjska sjednica povodom žalbi:
ZAKLJUČAK:
Žalbe uputiti na narednu sjednicu UO HOK.

POSLOVNI TAJNIK

PREDSJEDATELJ
ovlašten Član Upravnog odbora
po čl. 18. st. 5. Statuta HOK
S.Š., v.r.

D.H.
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