
 
 
Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici održanoj dana 19.veljače 2011.g., 
na temelju odredbe čl.70.st.1.toč.16. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (Narodne novine 
74/2009 i 90/2010),  donio  

 
 
 

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA UPIS 
 U IMENIK ODVJETNIKA I ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA 

 
Članak 1. 

 
 Ovim Pravilnikom Hrvatska odvjetnička komora utvrđuje posebne uvjete i postupak 
za upis  u Imenik odvjetnika i Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore. 
 

Članak 2. 
 
 Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj odvjetničkoj komori za upis u 
Imenik odvjetnika ili Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore, u skladu 
s  odredbama Zakona o odvjetništvu i Statuta Komore. 
 

Članak 3. 
 

 (1) Upis u Imenik odvjetnika ili Imenik odvjetničkih vježbenika ostvaruje se na 
temelju sveučilišne diplome magistra prava koja je stečena završetkom sveučilišnog 
preddiplomskog i diplomskog pravnog studija u trajanju od pet godina (dalje: bolonjski 
sustav) odnosno na temelju sveučilišne diplome diplomiranog pravnika koja je stečena 
završetkom sveučilišnog dodiplomskog pravnog studija u trajanju od najmanje četiri godine 
(dalje: predbolonjski sustav). Ako je u odnosnoj državi uveden bolonjski sustav, stečeni 
stručni naziv «diplomirani pravnik» mora biti izjednačen s akademskim nazivom «magistar 
prava». 
Podnositelj zahtjeva tijekom sveučilišnog pravnog studija mora položiti ispite iz slijedećih 
grana prava: 
-financijsko pravo, 
-građansko pravo i građansko procesno pravo, 
-kazneno pravo i kazneno procesno pravo, 
-međunarodno pravo, 
-međunarodno privatno pravo, 
-obiteljsko pravo, 
-pomorsko i općeprometno pravo, 
-povijest prava i države, 
-radno i socijalno pravo, 
-rimsko pravo, 
-teorija prava i države, 
-trgovačko pravo i pravo društava, 
-upravno pravo i uprava, 
-ustavno pravo. 
 
 (2) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva završio studij po bolonjskom sustavu, tijekom 
sveučilišnog pravnog studija mora imati položen i ispit iz pravne grane europskog prava. 
 
 

 
 



 
 

Članak 4. 
 

 Podnositelj zahtjeva mora aktivno vladati  hrvatskim jezikom. 
 
 

Članak 5. 
 
 (1) Osoba koja je završila sveučilišni studij prava u inozemstvu mora priložiti uz 
zahtjev za upis slijedeće:  
- inozemnu diplomu u izvorniku odnosno ovjerenom presliku, 
-ovjereni prijevod diplome na hrvatski jezik 
-pravomoćno rješenje nadležnog tijela Republike Hrvatske u predmetu stručnog priznavanja   
visokoškolske kvalifikacije odnosno pravomoćno rješenje nadležnog sveučilišnog tijela u 
Republici Hrvatskoj o akademskom priznavanju inozemne diplome, 
-ispravu kojom se dokazuju položeni ispiti u izvorniku odnosno ovjerenom presliku te 
ovjereni prijevod te isprave na hrvatski jezik 
-ispravu kojom se dokazuje program studija inozemne visokoškolske ustanove na kojoj je  
stečena diploma u izvorniku odnosno ovjerenom presliku te ovjereni prijevod te isprave na    
hrvatski jezik. 
-dokaze o ispunjavanju ostalih zakonskih uvjeta i uvjeta iz ovog Pravilnika. 
 

 
Članak 6. 

 
 (1) Po zaprimanju zahtjeva za upis iz čl. 5.ovog Pravilnika, zahtjev se prosljeđuje 
Savjetodavnom tijelu Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore za upise u Imenike 
Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Savjetodavno tijelo) koje utvrđuje jesu li ostvareni uvjeti 
iz ovog Pravilnika. 
            
            (2) Predsjednik Savjetodavnog tijela dužan je o zaključcima tog tijela u povodu 
zahtjeva za upis  izvijestiti Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore. 
 
                                                                  Članak 7. 
 
 (1) Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore imenuje Savjetodavno tijelo iz redova 
svojih članova, a čine ga izvjestitelj za upise i dva člana. 
 
 (2) Izvjestitelj za upise je ujedno i predsjednik Savjetodavnog tijela. 
 
          (3) Predsjednik Savjetodavnog tijela saziva sjednice tog tijela i njima rukovodi.  
 

Članak 8. 
 

 Pravilnik stupa na snagu danom donošenja 
 
Broj:1260/2011                                                                Predsjednik: 
 
                                                       Leo Andreis v.r. 
Zagreb,19.veljače 2011.g. 
 


