
 
 
Na temelju čl. 18. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (Narodne 
novine br.  115/2013) te na temelju  Odluke o ustanovljenju nagrade "Mario Kos" za 
najbolji članak objavljen  u časopisu "Odvjetnik" koju je donijela Skupština Hrvatske 
odvjetničke komore dana 3. veljače 2018. godine, Upravni odbor Hrvatske 
odvjetničke komore donio je dana 22. ožujka 2018. slijedeći 
 
 

 
PRAVILNIK O NAGRADI „MARIO KOS“ 

ZA NAJBOLJI STRUČNI ČLANAK OBJAVLJEN 
U ČASOPISU „ODVJETNIK“ 

  
 

Članak 1. 
Nagrada "Mario Kos" dodjeljuje se autoru za najbolji stučni članak objavljen u 
časopisu Hrvatske odvjetničke komore "Odvjetnik" za pojedinu kalendarsku godinu. 
 

Članak 2. 
Autori koji ulaze u konkurenciju za dodjelu nagrade mogu biti  isključivo iz redova   
članova Hrvatske odvjetničke komore u trenutku objave rada. 
 

Članak 3. 
Nagrada se dodjeljuje autoru za najbolji stručni članak iz pravnih područja 
obuhvaćenih popisima stručnih kolegija iz programa hrvatskih  pravnih fakulteta, uz 
uvjet da članak udovoljava i jezičnim standardima dobrog pisanja. 
Predmetom nagrade ne mogu biti stručni članci iz nepravnih predmeta (jezični 
predmeti, religijski predmeti, statistika i sl.).  
 

Članak 4. 
Nagrada se dodjeljuje autoru izabranog članka za godinu u kojoj je članak objavljen, 
bez obzira na vrijeme kada  je primljen u uredništvu "Odvjetnika" radi objavljivanja.  
 

Članak 5. 
Nagrađeni članak ne smije biti ponuđen radi objavljivanja drugom časopisu ili 
publikaciji osim "Odvjetniku",  ili objavljen u drugom časopisu ili publikaciji o čemu 
prije donošenja odluke o dodjeljivanju nagrade autor mora podnijeti vlastitu pisanu 
izjavu. 
 

Članak 6. 
Autor  nagrađenog članka  zadržava sva moralna i sva materijalna autorska prava i 
odgovornosti u odnosu na članak. 
 

Članak 7. 
Časopisu “Odvjetniku" i njegovom nakladniku Hrvatskoj odvjetničkoj komori pripada  
pravo na ponovno jednokratno objavljivanje nagrađenog članka bez naknade.  
Uredništvo "Odvjetnika" zadržava pravo na lekturu i korekturu članka prije 
objavljivanja, bez prava na zadiranje u smisleni sadržaj članka. 
Objavljeni članak mora imati opseg racionalno prilagođen potrebama redovitog 
izlaženja časopisa “Odvjetnik”.  



 
Članak 8. 

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore imenuje povjerenstvo za  ocjenu radova, 
koje se sastoji od pet članova. Urednik “Odvjetnika”  član je povjerenstva po 
položaju. Upravni odbor imenuje predsjednika povjerenstva. Predsjednik povjerenstva 
koordinira i vodi rad povjerenstva. 
Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. 
 

Članak 9. 
Nagrada se dodjeljuje samo za jedan članak i to autoru ili autorima tog članka. 
  

Članak 10. 
Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore jedan rad za 
dodjelu nagrade “Mario Kos”. 
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rukovodeći se prije svega stručnom i svakom drugom 
kvalitetom  objavljenog rada vodeći računa o značenju članka za odvjetništvo i 
odvjetničku profesiju. 
 

Članak 11. 
Nagrada “Mario Kos” sastoji se od  pisane povelje na ime nagrađenog autora i 
novčane nagrade u iznosu od 5.000,00 kuna.  Ukoliko postoji više autora nagrađenog 
članka oni dijele novčanu nagradu na jednake dijelove, a svaki od njih prima povelju 
na svoje ime. 
Povelja će glasiti na ime nagrađenog autora  i nosit će naslov Hrvatska odvjetnička 
komora  - Nagrada “Mario Kos”, datum izdanja i potpis predsjednika Hrvatske 
odvjetničke komore.  
Povelja se predaje u posebnoj kutiji ili mapi. 
 

Članak 12. 
Odluka Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore o dodjeli nagrade „Mario 
Kos“ pojedinom autoru objavljuje se u časopisu “Odvjetnik”. 
 

Članak 13. 
Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore u odnosu na prijedlog povjerenstva za 
dodjelu nagrade “Mario Kos” donosi odluku dvotrećinskom većinom nazočnih 
članova na sjednici Upravnog odbora na kojoj se odlučuje o dodjeli nagrade. Prijedlog 
povjerenstva koji ne dobije tu većinu smatra se odbijenim. 
 

Članak 14. 
Nagrada “Mario Kos” uručit će se autoru na redovnoj godišnjoj Skupštini Hrvatske 
odvjetničke komore ili iznimno prigodom drugih događaja koje organizira Hrvatska 
odvjetnička komora.  
 

Članak 15. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
                                                                 Predsjednik 
                                                                                                         Robert Travaš v.r. 


