
 
Temeljem članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore 
(Narodne novine broj: 115/13, 64/2018 – dalje: Statut Hrvatske odvjetničke komore), 
u svezi s odredbom članka 158. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Upravni odbor 
Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici, dana 27. listopada 2018. godine, donio 
ovaj  
 
 
 

PRAVILNIK O REKLAMIRANJU, OGLAŠAVANJU I  
 WEB STRANICI ODVJETNIKA  

 
 

Čl. 1. 
 
Pravilnikom o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) se uređuju:  
 

- uvjeti reklamiranja i oglašavanja odvjetnika upisanih u Imenik odvjetnika ili 
Imenike stranih odvjetnika i to: Imenik odvjetnika iz država članica Europske 
unije koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničko zanimanje 
pod nazivom odvjetnik, Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku 
djelatnost u podružnicama stranih odvjetničkih društava, Imenik stranih 
odvjetnika s matičnim sjedištem u državama članicama Europske unije koji u 
Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničko zanimanje pod 
nazivom zanimanja iz svoje matične države (u daljnjem tekstu: Imenik stranih 
odvjetnika) te svih Zakonom o odvjetništvu dozvoljenih organizacijskih oblika 
njihove odvjetničke djelatnosti,  
 

- osnivanje i mjesto postavljanja te dozvoljeni sadržaj WEB stranice odvjetnika 
upisanih u Imenik odvjetnika ili Imenik stranih odvjetnika, kao i WEB stranice 
svih Zakonom o odvjetništvu dozvoljenih organizacijskih oblika odvjetničke 
djelatnosti. 

 
U ovom Pravilniku niže navedeni pojmovi imaju slijedeća odgovarajuća značenja: 
 
ODVJETNIK – osoba koja je član Hrvatske odvjetničke komore i upisana u Imenik 
odvjetnika ili Imenik stranih odvjetnika i koja temeljem odredbi Zakona o 
odvjetništvu ima pravo obavljati odvjetničku djelatnost na teritoriju Republike 
Hrvatske 
 
ZAJEDNIČKI URED ILI ODVJETNIČKO DRUŠTVO –  Zakonom o odvjetništvu 
dozvoljeni organizacijski oblik obavljanja odvjetničke djelatnosti. 
 
OGLAŠAVANJE – svako istinito i objektivno informiranje javnosti, u sredstvima 
oglašavanja ili medijima, o profesionalnoj djelatnosti odvjetnika, zajedničkog ureda 
ili odvjetničkog društva. 
 
REKLAMIRANJE – vrsta komunikacije kojom odvjetnik, zajednički ured ili 
odvjetničko društvo putem sredstava oglašavanja ili medija nastoje uvjeriti 
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potencijalne stranke o korisnosti svojih odvjetničkih usluga iznoseći istinite i 
objektivne činjenice o svojoj odvjetničkoj djelatnosti.  
 
SREDSTVO OGLAŠAVANJA ILI MEDIJ - tisak, televizija, radio, internet (mrežne 
stranice i društvene mreže), brošure te svako drugo sredstvo putem kojeg se odvjetnici 
i zajednički uredi ili odvjetnička društva oglašavaju ili reklamiraju.   
 
WEB STRANICA ODVJETNIKA – internetska stranica odvjetnika. 
 
WEB STRANICA ZAJEDNIČKOG UREDA ILI ODVJETNIČKOG DRUŠTVA – 
internetska stranica zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva. 
 
ODVJETNIČKA WEB STRANICA – skupni naziv za WEB stranicu odvjetnika i 
WEB stranicu zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva.  
 

Čl. 2. 
 

1)   Odvjetnik, zajednički ured ili odvjetničko društvo reklamiraju se prvenstveno 
kvalitetom obavljanja svoje odvjetničke djelatnosti.  
 
2)  Reklamiranje i oglašavanje odvjetnika i zajedničkih ureda ili odvjetničkih 
društava, u sredstvima oglašavanja ili medijima, dopušteno je pod uvjetom da je 
istinito, činjenično, objektivno i nije zavarajuće i da je u skladu sa Statutom Hrvatske 
odvjetničke komore i  Kodeksom odvjetničke etike, te  časti i ugledom odvjetništva  i 
da nije usmjereno pribavljanju individualno određene stranke ili pribavljanju 
zastupanja u individualno određenom predmetu.   
 
3)   Zabranjeno je reklamiranje i oglašavanje odvjetnika i zajedničkih ureda ili 
odvjetničkih društava, koje se protivi časti i ugledu odvjetništva, i to:  
 

- samohvala odvjetnika i zajedničkih ureda ili odvjetničkih društava u 
sredstvima oglašavanja,   

- napadno oglašavanje odvjetnika i zajedničkih ureda ili odvjetničkih društava 
(npr. putem svjetlećih panoa i sl.) 

- zavaravajuće i obmanjujuće oglašavanje odvjetnika i zajedničkih ureda ili 
odvjetničkih društava, 

- kreiranje profila na društvenim mrežama na način da se omogućuje javna 
dvosmjerna komunikacija između odvjetnika, zajedničkog ureda ili 
odvjetničkog društva i trećih osoba (npr. komentari i objave trećih osoba i sl.), 

- oglašavanje ponude odvjetnika i zajedničkih ureda ili odvjetničkih društava o 
visini naknade odvjetničkih usluga, 

- uspoređivanje odvjetnika ili zajedničkih ureda ili odvjetničkih društava, u 
sredstvima oglašavanja, s drugim odvjetnicima i / ili zajedničkim uredima ili 
odvjetničkim društvima, u pogledu kvalitete pružanja odvjetničkih usluga, 

- pribavljanje stranaka putem reklame koristeći stanje nužde stranke, 
- pribavljanje stranaka putem posrednika ili davanja punomoći trećima s ciljem 

njihovog proslijeđivanja neodređenim osobama,  
- iznošenje podataka o strankama i predmetima, u sredstvima oglašavanja, bez 

suglasnosti stranke čiji se podaci iznose, 
- nuđenje pogodnosti strankama u suprotnosti s Zakonom o odvjetništvu, 
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Statutom Hrvatske odvjetnike komore, Kodeksom odvjetničke etike i Tarifom 
o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 

- iznošenje podataka, u sredstvima oglašavanja, o svojoj prijašnjoj službi ili 
dužnosti s ciljem pribavljanja stranaka,   

- svaki drugi oblik oglašavanja i/ili reklamiranja odvjetnika i zajedničkih ureda 
ili odvjetničkih društava na način protivan stavku 2. ovog članka. 

 
Čl. 3. 

 
Odvjetnik i zajednički ured ili odvjetničko društvo, o kojima se, u medijima, 
izvještava, na način koji je protivan odredbama ovog Pravilnika i Kodeksa 
odvjetničke etike, dužni su se, odmah po saznanju za takvo izvještavanje, javno 
ograditi od takvog izvještavanja. 
 

Čl. 4. 
 
Odvjetnik može radi zaštite interesa svoje stranke u individualno određenom 
predmetu, istupiti u medijima, uz uvjet izričite suglasnosti svoje stranke i da takav 
istup nije u suprotnosti s časti i ugledom odvjetništva, ovim Pravilnikom kao i 
Kodeksom odvjetničke etike. 
 

Čl. 5. 
 

Odvjetnik i zajednički ured ili odvjetničko društvo, mogu se na način i u postupku 
kako se određuje ovim Pravilnikom, reklamirati, oglašavati i biti predstavljeni 
javnosti svojom odvjetničkom WEB stranicom.  
 

Čl. 6. 
 
Odvjetnik i odgovorne osobe zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva dužni su 
obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru o postavljanju odvjetničke WEB stranice 
kao i o adresi te stranice, i to u roku od trideset dana od postavljanja svoje odvjetničke 
WEB stranice. 
 
Odvjetnik i odgovorne osobe zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva dužni su, u 
roku iz stavka 1. ovog članka, pod stegovnom i materijalnom odgovornošću, 
Izvršnom odboru Hrvatske odvjetničke komore, dostaviti, ugovor s pružateljem 
usluge (“providerom“), koji postavlja i održava njihovu odvjetničku WEB stranicu, 
koji ugovor mora sadržavati neopozivo pravo Hrvatske odvjetničke komore da od 
pružatelja usluge (“providera“) zahtijeva da odmah ukloni cijelu ili dio sadržaja 
odvjetničke WEB stranice, a koji zahtjev, u slučaju kolizije sa zahtjevom samog 
odvjetnika, ima prema pružatelju usluge (“provideru“) pravo prvenstva. 
 
Protekom roka od šezdeset dana od dana primitka ugovora iz prethodnog stavka, 
ukoliko Izvršni odbor ne stavi primjedbe, smatra se da je ugovor sukladan ovom 
Pravilniku. 
 
Odvjetnik ili odgovorna osoba zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva suglasni su 
da postavljanjem odvjetničke WEB stranice, pristaju na to da zahtjev Hrvatske 
odvjetničke komore za uklanjanje cijelog ili dijela sadržaja s WEB stranice odvjetnika 
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upućen pružatelju usluga (“provideru“), koji postavlja i održava WEB stranicu 
odvjetnika, ima pravno obvezujući karakter za tog pružatelja usluga (“providera“) i 
odvjetnika odnosno zajednički ured ili odvjetničko društvo. 
 

Čl. 7. 
 

Sadržaj odvjetničke WEB stranice ne smije biti protivan odredbi članka 2. ovog 
Pravilnika te se na njega primjenjuju i odredbe Kodeksa odvjetničke etike, ali i 
odredbe drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je propisan sadržaj WEB 
stranica. 
 
Odvjetnička WEB stranica može, po odluci odvjetnika – principala i uz suglasnost 
odvjetničkog vježbenika sadržavati i podatke za odvjetničkog vježbenika zaposlenog 
u njegovom odvjetničkom uredu. 
 
Odvjetnik je stegovno i materijalno odgovoran za točnost i istinitost sadržaja svoje 
WEB stranice i WEB stranice svojeg zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva bez 
obzira je li on navedenu WEB stranicu osobno izradio, ažurirao i tehnički održavao 
(odnosno – propustio ažurirati i tehnički održavati) ili je te poslove povjerio (odnosno 
– trebao povjeriti) trećim osobama. 
 

Čl. 8. 
 

Na odvjetničkoj WEB stranici nije dopušteno: 
 
-  voditi knjigu (popis) posjetitelja, 
-  imati javno dostupno brojilo posjetitelja, 
-  kompilirati zapis o e-mail adresama posjetitelja, 
-  imati bilo kakav oblik preusmjeravanja ili vezivanja sa bilo kojom drugom 

WEB stranicom niti elementima bilo koje druge WEB stranice, osim WEB 
stranice Hrvatske odvjetničke komore i mape Grada sjedišta odvjetničkog  
ureda ili društva 

-  formirati područja zaslona računala koja služe za pružanje oglasa (“banner“),  
-  objaviti predmete na kojima je odvjetnik, zajednički ured ili odvjetničko 

društvo radio, radi ili namjerava raditi, bez suglasnosti stranke koju je 
zastupao, zastupa ili namjerava zastupati u tim predmetima,  

- objaviti podatke o strankama koje su odvjetnik ili zajednički ured ili 
odvjetničko društvo zastupali ili branili, koje zastupaju ili brane te koje 
namjeravaju zastupati ili braniti, bez dozvole stranke čiji se podaci objavljuju, 

- objaviti ponudu o naknadi ili naknadama za odvjetničke usluge,  
-  koncipirati ju grafički i strukturalno na način kojim bi se kršile bi odredbe 

Zakona o odvjetništvu, svih drugih pozitivnih propisa, Statuta Hrvatske 
odvjetničke komore, Kodeksa odvjetničke etike i ovog Pravilnika. 

 
Čl. 9. 

 
Odvjetničku WEB adresu dopušteno je objaviti, u sredstvima oglašavanja, uz ime 
odvjetnika, odnosno naziv zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva, s tim da takva 
objava ne smije biti protivna časti i ugledu odvjetništva, ovom Pravilniku, Statutu 
Hrvatske odvjetničke komore i Kodeksu odvjetničke etike. 
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Čl. 10. 

 
Oznaka odvjetničke WEB stranice (internetska adresa putem koje se izravno pristupa 
odvjetničkoj WEB stranici) mora sadržavati isključivo ime odvjetnika registriranog u 
Hrvatskoj odvjetničkoj komori ili dio imena (“ključna riječ“), odnosno naziv ili dio 
naziva (“ključna riječ“) zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva, a formira se 
sukladno pravilima adresa na Internetu. 
 
 

Čl. 11. 
 

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore (ili povjerenstvo koje IO HOK za to 
ovlasti) ima obvezu po službenoj dužnosti, kao i po svakoj prijavi, odnosno 
prigovoru, na naslov ili sadržaj odvjetničke WEB stranice, provjeravati naslov i 
sadržaj odvjetničke WEB stranice, odnosno provoditi postupak ocjene sukladnosti 
naslova ili sadržaja odvjetničkih WEB stranice sa odredbama ovog Pravilnika i 
donijeti o tome prvostupanjsko rješenje, na koje odvjetnik, zajednički ured ili 
odvjetničko društvo, u roku od osam dana od njegova primitka ima pravo žalbe 
povodom koje Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donosi drugostupanjsko 
rješenje. 
 

Čl.12. 
 

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore je, u okviru svojih obveza opisanih u 
članku 11. ovog Pravilnika, ovlašten pozvati bilo kojeg od odvjetnika, zajedničkog 
ureda ili odvjetničkog društva, čije ime je uvršteno u odvjetničku WEB stranicu koja 
se ocjenjuje, na trenutačno privremeno uklanjanje prijepornog naslova ili dijela 
sadržaja te odvjetničke WEB stranice sa Interneta - do okončanja postupka ocjene 
sukladnosti konkretne odvjetničke WEB stranice s ovim Pravilnikom, a ako se 
pozvani na ovaj poziv ogluši, Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore ovlašten je 
donijeti odluku o suspenziji objave naslova i sadržaja konkretne odvjetničke WEB 
stranice dok traje postupak ocjene suglasnosti sa normativnim aktima Hrvatske 
odvjetničke komore. 
 

Čl. 13. 
 

Postavljanjem odvjetničke WEB stranice svaki odvjetnik i svaki zajednički ured ili 
odvjetničko društvo ovlašćuju Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na davanje 
naloga pružatelju usluge koji postavlja i održava konkretnu odvjetničku WEB stranicu 
(„provider“) za bezodložno, privremeno ili trajno, uklanjanje dijela ili cijelog sadržaja 
odvjetničke WEB stranice.  
  
 

Čl. 14 
 

Povreda odredaba ovog Pravilnika predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda 
odvjetništva.   
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Čl. 15. 
 

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore ovlašten je na WEB  stranicu Komore 
staviti podatke o stalnim ili privremenim statusnim promjenama odvjetnika i 
zajedničkog ureda ili odvjetničkog društva. 
 

Čl. 16 
 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o web stranici 
odvjetnika od 14. veljače 2009.  
 
Postupci pokrenuti prema odredbama Pravilnika o web stranici odvjetnika od 14. 
veljače 2009. dovršiti će se prema odredbama ovog Pravilnika.  
 

Čl. 17. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog odbora Hrvatske 
odvjetničke  komore. 
 
 

         HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA 
               PREDSJEDNIK 
 
 

         Josip Šurjak, v.r. 


