ODVJETNIČKI ZBOR SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
21 000 SPLIT, Zrinjsko - Frankopanska 8
Tel (021) 360-777, fax (021) 314-266
e-mail: split@hok-cba.hr; zdenka.monterisi@odmonterisi.hr

U Splitu, 04. lipnja 2021.g
IZVJE ŠĆE
PREDSJEDNICE ODVJETNIČKOG ZBORA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
O RADU UPRAVNOG ODBORA
za razdoblje od 01. svibnja 2018.g. do 10. lipnja 2021.g.
1. Uvod
U ime Upravnog odbora Zbora podnosim izvješće za proteklo trogodišnje razdoblje;
Od redovite Izborne Skupštine Zbora, 27.04.2018.g. do danas održano je ukupno 22 sjednice UO
Zbora, kojima su redovito nazočili predstavnici Nadzornog odbora i pratili naš rad. Odluke koje
nisu trpjele odgodu donosili smo koristeći se e-komunikacijom. Odlučivali smo, poštujući Vaše
želje, koja će predavanja Odvjetnička akademija HOK-a organizirati u Zboru, o tome koji će nas
član predstavljati na određenim stručnim i protokolarnim događanjima. Podupirali smo svaku
Vašu inicijativu kojom ste tražili poduzimanje određenih radnji. Često smo se obraćali HOK-u i
dobivali podršku i pomoć u rješavanju problema našeg Zbora.
Od značajnijih stručnih i protokolarnih događanja u proteklom mandatu predstavljali smo Vas:
- na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Pravni izazovi u modernom svijetu”, dana
07.06.2018.g., organiziranoj pri Pravnom fakultetu
- na simpoziju „Država i upravno pravo” dana 13. i 14. 09.2018.g.“ održanom pod
pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa RH
- na radionici „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ u organizaciji Ureda za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina Vlade RH i Pravosudne akademije. Naše sudjelovanje na toj
radionici je posebno važno jer je ovo prvi put da su odvjetnici pozvani na aktivno
sudjelovanje na radionicu PAK-a. To je bila prilika da ostvarimo komunikaciju sa
Ravnateljicom gospođom Andreom Posavec Franić predlažući da se takav oblik suradnje
nastavi i ubuduće, koliko god to bude moguće;
- na svečanom obilježavanju 10-te obljetnice Sveučilišnog odjela Forenzičnih znanosti,
dana 22.05.2019.;
- na svečanoj sjednici povodom Dana Sveučilišta u Splitu, 14.06.2019.;
- na Hrvatsko-francuskim upravnopravnim danima, 12. i 13. rujna 2019.g. u Institutu
Medils-a, u Splitu;
- na stručnom skupu „Korištenje prakse Europskog suda za ljudska prava s posebnim
osvrtom na slobodu izražavanja“, dana 23.12.2019.g. Zbog nužnosti korištenja prakse
ovog suda te nedovoljne educiranosti članova našeg Zbora, po ovlasti UO sam dogovorila
takvo predavanje u Splitu, koje će se održati čim epidemiološke mjere to dopuste.
Od ožujka 2020.godine do danas ovakva stručna i protokolarna događanja su izostala zbog
aktualne epidemiološke situacije, uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19.
2. Predavanja-edukacije-radionice
U 2018. i 2019.godini su na prijedlog našeg Zbora a organizaciji Odvjetničke akademije, održana
brojna predavanja, među kojima ističemo:
- dana 15.05.2018.g. o temi: „Prethodni postupak-središnji stadij parničnog postupka",

-

dana 16.10.2018. o temi: „Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR): novote i primjena u
praksi“,
- dana 30.10.2018.g. o temi „Ovrha na nekretnini putem FINA-e“,
- dana 21. veljače 2019.g. o temi: “Pojedinačni ZK ispravni postupak
- dana 21.03.2019.g. o temi ” Dosjelost u sudskoj praksi
- dana 03.04.2019.g. o temi „Tužbe radi kredita u CHF
- dana 11.04.2019.g, radionica na temu "Jednostavni postupak stečaja potrošača",
- dana 13.05.2019. o temi: “Uspostava pravnog jedinstva zemljišta i zgrade, brisovna
tužba i tužba za ispravak u praksi
- dana 06. lipnja 2019.g., o temi: Pobojnost, ništetnost, utvrđenje nepostojanja ugovora u
sudskoj praksi
- dana 13.rujna 2019.g, u organizaciji Zbora, radionica sa predstavnicima Ministarstva, o
temi poteškoća u e-komunikaciji sa sudovima;
- dana 02. listopada 2019.g. edukacija o Noveli ZPP-a
- dana 12. studenog 2019.g. o temi: Analiza Novog Zakona o zemljišnim knjigama;
- dana 21. studenog 2019.g. o temi: Zašto i kako se GDPR primjenjuje na odvjetnike,
- dana 14.12.2019.g. edukacija o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma
Planirana predavanja u 2020. godini nisu održana u prostoru Zbora, ali je vrlo brzo Odvjetnička
akademija HOK-a organizirala i omogućila svim odvjetnicima brojne korisne edukacije u LMS
sustavu učenja na daljinu.
Članovi našeg UO izabrani u Upravni i Izvršni odbor HOK-a su redovno i aktivno sudjelovali u
radu tih tijela i brojnih Radnih grupa.
Ispitno povjerenstvo je kroz ovaj trogodišnji mandat ispitalo ukupno..54...kandidata iz Kodeksa
odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadama za rad odvjetnika, u prvoj godini mandata 11, u
drugoj 21 a u ovoj zadnjoj 23 kandidata iz čega je vidljiv porast broja upisanih odvjetnika.
Sačinjavali smo i ažurirali brojne liste dežurnih odvjetnikaa koje se redovito dostavljaju nadležnim
tijelima.
3. Aktivnosti na rješavanju problema
Za mnoge naše aktivnosti i postignute rezultate Vi ste zaslužni. Zahvaljujem svim kolegicama i
kolegama koji su na bilo koji način, u bilo kojem segmentu, pomogli da reagiramo i pokušamo
ostvariti svoje ciljeve i zaštiti prava naših stranaka radi kojih i postojimo. Ukazivali ste nam na
probleme i poticali nas na njihovo rješavanje. I drugi pravosudni dužnosnici su nam se obraćali
za pomoć, svjesni da gotovo 6.000 članova Komore imaju snagu, znanje i moć kada nastupaju
jedinstveno. Tako nas je Predsjednik Upravnog suda u Splitu, zamolio pa smo izradili opširne i
argumentirane primjedbe na predložene odredbe akona o područjima i sjedištima sudova o tzv.
„poreznim predmetima“. Prema tom prijedlogu za sve predmete te vrste trebao je biti nadležan
Upravni sud u Zagrebu. Na našu radost i zadovoljstvo sudaca Upravnog suda, primjedbe su
uvažene pa splitski sud nije izgubio nadležnost u tim predmetima.
Koristim priliku da i sada pozovem sve odvjetnike da se registriraju na stranici e-savjetovanje i
svojim aktivnim učešćem pridonesu kvalitetnijim zakonskim rješenjima.
Ukazali ste nam i na problem u dostavi pismena koje je Prekršajni sud u Splitu slao na kućne, a ne
poslovne adrese odvjetnika o čemu smo upoznali Predsjednika Prekršajnog suda u Splitu pa se
to više ne ponavlja.
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Radno vrijeme za prijem odvjetnika u pisarnicama Općinskog suda u Splitu je bilo manje nego li u
ostalim Općinskim sudovima pa smo se u više navrata uspješno i manje uspješno obraćali
Predsjednici suda koja je mijenjala Odluku o rasporedu radnog vremena.
Na Vašu inicijativu zatražili smo pomoć HOK-a u rješavanju problema na koje naši kolege
nailaze kod posjeta strankama u Zatvoru na Bilicama, zbog manjka kadra i prostora u zatvoru.
Komora je o problemu izvijestila Ministarstvo pravosuđa koje je prihvatilo naš prijedlog i svim
zatvorima poslalo uputu o izdavanju potvrde odvjetnicima o vremenu provedenom u zatvoru i u
razgovoru sa branjenikom.
Naš Zbor čine odvjetnici županije, dakle svi koji imaju sjedišta ureda od Trogira do Vrgorca te na
otocima Hvaru, Braču i Visu, koji rijetko sudjeluju u događanjima u Zboru. U želji da se
angažiraju u radu Upravnog odbora kako bismo dobili više podataka o specifičnostima i
problemima u njihovim sredinama, tražili smo njihovo mišljenje o Nacrtu Odluke o formiranju
Odbora. Nažalost, nitko nije reagirao na naš prijedlog. No, to nije razlog da se u radu budućeg
UO ne realizira osnivanje Odvjetničkih odbora, kako bi se aktiviralo djelovanje svih odvjetnika
koji su članovi našeg Zbora, a nemaju sjedište u Splitu. Svjedočimo problemima koje odvjetnici
imaju u Stalnim službama, u zemljišnoknjižnim odjelima izvan Splita, koji problem bi se lakše
rješavali osnivanjem O.odbora koji bi djelovali u sastavu našeg Zbor
Ukazivali ste na različite poteškoće u radu sa Zemljišnikom, posebno u ograničenom radnom
vremenu za prijem odvjetnika. Na više sastanaka sa tim odjelom suda nismo postigli puno pa
smo o problemu informirali i Predsjednika Županijskog suda u Splitu. Nakon njegove reakcije
stanje je zadovoljavajuće. Mišljenja smo da je ZIS program nepraktičan i da bi ga u mnogim
stavkama trebalo mijenjati, o čemu danas razmišlja i Ministarstvo pravosuđa i uprave. No,
trebamo biti samokritični i priznati da veliki broj naših kolega do danas nije svladao ni osnove
za korištenje toga programa, pa je djelomična krivnja i na nama..
Hrvatska odvjetnička komora je, u sklopu projekta e-Komunikacije, svim svojim članovima
omogućila izdavanje digitalne potpisne eID kartice bez naknade za prve tri godine korištenja.
počevši od svibnja 2018.g.
Veliki broj odvjetnika je u početku pokazivao otpor prema uključivanju u e-komunikaciju.
Početkom ljeta 2019.g. naš Zbor je imao najmanje prijavljenih odvjetnika od svih zborova.
Pokušavali smo Vas animirati, znajući da smo od rujna 2019.g. po Noveli ZPP-a obveznici u
primjeni e-komunikacije.
Jedini smo Zbor koji je organizirao dodatnu edukaciju s predstavnicima Ministarstva u kojoj su
sudjelovali državni tajnik, kolega Turkalj i tadašnja voditeljica IT sektora u Ministarstvu
pravosuđa, gospođa Suzana Hudin. Postigli smo da je Ministarstvo, temeljem naših prijedloga,
mijenjalo i dopunjavalo program i prilagođavalo ga propisima i našim potrebama.
Iako Općinski sud u Splitu do 22. travnja 2020.g. nije bio u obvezi primjenjivati e-komunikaciju,
činili smo sve što je u našoj moći da potaknemo sud da započne s primjenom, kako bi se izbjegle
početničke muke. Bili smo na brojnim neformalnim sastancima sa nadležnim osobama u sudu,
nudili i pružali našu pomoć pa je rad u toj aplikaciji postajao sve bolji, iako još postoje problemi
sa Općinskim sudom u Splitu, koje manje ili više uspješno pokušavamo riješiti na dnevnoj bazi.
Sugerirali smo Vam da sudjelujete u on-line anketi Ministarstva pravosuđa i uprave kako bi
iskazali svoje (ne) zadovoljstvo sustavom e-komunikacije.
Zbog problema nedostupnosti ili otežanog pristupa sustavu e-komunikacije pomagali smo
kolegama sa odgovorima na njihova brojna pitanja te smo kontaktirali Ministarstvo pravosuđa i
Helpdesk AKD-a i rješavali probleme.
4. Aktivnosti u vrijeme pandemije uzrokovane COVID-19 virusom
O svim aktivnostima Zbora u ovom teškom periodu smo Vas redovito i detaljno izvještavali.
Izdvojila bih samo neke;
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odmah po donošenju Odluke Nacionalnog Stožera civilne zaštite RH o ograničavanju
kretanja i okupljanja, uputili smo dopise predsjednicima svih sudova na području naše
županije, tražeći donošenje odluka o adekvatnom načinu rada sudova.
Sudovi su različito tumačili i primjenjivali preporuke Predsjednika VS RH i Ministra
nadležnog za poslove pravosuđa, koje su po našem mišljenju bile nedovoljne i
neadekvatne, a izazvale su nam dodatne probleme. Čak su suci istoga suda različito
postupali pa su jedni održavali rasprave a drugi nisu, a mi smo bili uskraćeni za bilo
kakvu informaciju o tome hoće li pojedina rasprava biti održana ili neće. Sudska pismena
su nam ostavljana u pretincima u sudu i nakon što je odlučeno da odvjetnici ne mogu
pristupiti sudu.
Predsjednici Općinskog suda u Splitu smo dana 03.04.2020.g. uputili prosvjednu notu
zbog Odluke da će se, protivno odredbama ZPP-a, ročišta za objavu presuda održavati
bez nazočnosti odvjetnika i da će se pismena odvjetnicima dostavljati poštom na adrese
ureda iako odvjetnici u njima nisu radili zbog propisanih mjera ograničenog kretanja.
Predsjednica suda nije prihvatila naše prijedloge, navodeći da smo se obratili na krivu
adresu upućujući nas na “više instance”. Zato smo se posebno založili da Ministar
zadužen za poslove pravosuđa što prije donese Odluku o tome da su ispunjeni uvjeti za
e-komunikaciju sa sudovima, u čemu smo uspjeli, pa je Odluka stupila na snagu
22.04.2020.g.
Kako se sud žalio na nedovoljnu i neadekvatnu informatičku opremu potrebnu za rad u
ekomunikaciji, dan prije stupanja na snagu Odluke Ministra, pozivom na odredbu čl. 132.
Zakona o sudovima, uputili smo dopise Županu i gradonačelnicima gradova koji
gravitiraju Općinskom sudu u Splitu, da sudu pruže financijsku pomoć u nabavci
informatičke opreme. Nismo informirani je li tko što poduzeo po našim prijedlozima.
Kako se situacija u svezi sa epidemijom mijenjala, tako smo dana 05.05.2020.g. ponovo
uputili dopis Predsjednici Općinskog suda u Splitu tražeći da nam se omogući,
organizirani i ograničeni pristup sudu radi uvida u zemljišne knjige i sudske spise. Tražili
smo da nam suci izdaju klauzule pravomoćnosti i dostavljaju ih e-komunikacijom.
Predsjednica Općinskog suda je reagirala na način da su rješavatelji upozoreni na
obvezu evidentiranja potvrda pravomoćnosti i ovršnosti. Međutim, taj problem do danas
nije riješen. Brojne kolege navode da i nadalje kucaju nav rata sudnica “moleći” potvrdu
pravomoćnosti i ovršnosti. O ovom problem UO se u zadnjih 6 godina obraćao
predsjednicima sudova najmanje 4 puta, pisanim putem. Problem nije riješen,
rješavatelji ne postupaju po odredbama Zakona i pravilnika
Zamolili smo mlađe kolege da pomognu starijima. S ponosom mogu reći da se odazvao
veliki broj kolega koji su odlazili k njima i educirali ih za rad u e-komunikaciji.
Tražili smo od Stožera civilne zaštite naše Županije i Policijske uprave da odvjetnicima
dopuste napuštanje mjesta prebivališta, odnosno mjesta sjedišta ureda, uz predočenje
odvjetničke iskaznice. Prijedlog nije prihvaćen o čemu smo izvijestili Komoru, pa je
upornim zalaganjem HOK-a i ovaj problem riješen.
Nakon što smo saznali da Fina nastavlja sa postupcima prodaje e-dražbama, o problemu
smo izvijestili HOK, koja je promptno reagirala a Fina prekinula takve radnje.
Donijeli smo odluke o oslobađanju od plaćanja zborske članarine za mjesec travanj i
svibanj 2020.g. i podržali prijedlog HOK-a za oslobađanje i članarine za središnjicu.

U prosincu prošle godine smo od svih sudova na području našeg Zbora zatražili obavijest o tome
imaju li opremu i licence za održavanje rasprava na daljinu. Do danas u sudovima na području
naše županije nisu održane rasprave na daljinu.
U cilju pružanja što kvalitetnije skrbi oboljelima od Covid-19 infekcije, donirali smo Klinici za
infektologiju KBC-a Split, dva uređaja generatora protoka AIRVO 2 te monitor vitalnih funkcija.
To je bila prva donacija takvog uređaja koja je potakla mnoge pojedince i pravne osobe da
postupe na isti način. Od Ravnatelja KBC-u Split, smo primili pisanu zahvalu.
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Odmah nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, u prosincu prošle godine kontaktirali smo
Predsjednicu kolegicu Panjković, ponudili pomoć kolegama a jednoj obitelji u Majskim
poljanama donirali stambeni kontenjer. Veliku zahvalnost nam je iskazala ta obitelj,
predsjednica Zbora Sisak te mnogi članovi našeg Zbora, koji su ovakve hvale vrijedne akcije
poduzimali i samostalno.
Aktivnosti Predsjednice Zbora u tijelima HOK-a;
• sudjelovala sam u radu na svim sjednicama Upravnog odbora i Izvršnog odbora HOK-a,
• kao član Radne grupe HOK-a, sudjelovala sam u izradi Prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama zakona o odvjetništvu,
• kao član Radne grupe HOK-a, sudjelovala sam u izradi Prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama zakona o parničnom postupku
• kao predsjednica Radne grupe HOK-a, sudjelovala sam u izradi Pravilnika o mjerama,
radnjama i postupanju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca sa obrascima i uputama i
obrascima uz taj Pravilnik,
• kao Predsjednica Komisije za sistematizaciju tumačenja Tarife o nagradama i naknadi
troškova za rad odvjetnika sudjelovala u izradi opširnog materijala ,dostupnog na web
stranici OdAk-e.
• kao član Kriznog stožera HOK-a, sudjelovala sam u brojnim prijedlozima i traženjima HOKposlanih Ministarstvu pravosuđa i uprave, sudovima i drugim državnim tijelima.
• Angažirala sam se u rješavanju problema onih odvjetnika koji ne dostavljaju HOK-u police
osiguranja od odgovornosti odvjetnika Komori, što povlači disciplinsku odgovornost i/ili
donošenje odluke o zabrani bavljenja odvjetništvom. I ovaj problem će biti manji kada se
dovrši i počne primjenjivati potpuno novi, moderan program informatizacije HOK-a koji je
u završnoj fazi.
• Na traženje novinarke HINE, dopisništva Split, u ime članova Zbora iznijela sam mišljenje
kojim sam se kritički izjasnila o rekonstrukciji bivše robne kuće „Stande“ u zgradu
Općinskog suda u Splitu, ako bi u nju uselio samo dio suda a dio ostao u ex Vojarni na
Dračevcu.
• Izradila sam, a UO usvojio, PRAVILNIK o održavanju sjednica UO-a Zbora na daljinu, kako
se ne bi dovelo u pitanje funkcioniranje i rad UO-a u posebnoj epidemiološkoj situaciji.
• Jedna od težih i za mene mučnih zadaća bila primati na razgovore odvjetnike koji su mi se
obraćali zbog problema u odnosima s drugim odvjetnicima. Sa žaljenjem mogu potvrditi da
je takvih situacija sve više i da raste broj broj pritužbi odvjetnika na kolege. S obzirom da
smo drugi Zbor po veličini, držim da bi bilo korisno u budućnosti formirati disciplinsko
vijeće, kako bi se na nivou Zbora kolegama koji se neprimjereno ponašaju, postupaju
protivno Kodeksu i dr. priopćilo mišljenje i dalo upozorenje na značenje i moguće
posljedice povreda. Naravno, radi se o povredama kodeksa koje nisu istovremeno i
disciplinske povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.
5. Prihodi i rashodi Zbora
O stanju sredstava na našem računu bit će govora u Izvješću blagajnika. Međutim, radi pojedinih
članova Zbora ponovo ističem problem neurednog plaćanja članarine. Čini se pojedinci
zaboravljaju da se HOK i Zbor financiraju jedino iz upisnina i članarine a da možemo zadržati
neovisnost samo ako smo financijski neovisni. Prošlih godina je prosječno mjesečno dugovanje
svih odvjetnika iznosilo preko 2,000.000,00 kuna. Ove godine je dugovanje i veće, a veći su i
troškovi.
Radi toga, a i radi onih kolegica i kolega koji uredno izvršavaju ovu obvezu, treba podržati
pokretanje disciplinskih postupaka i postupaka radi naplate dugovanih iznosa koje bismo mogli
utrošiti u korisne svrhe na dobrobit svih u Zboru.
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Kod odlučivanja o troškovima Zbora vodili smo računa da trošimo samo na ono što je nužno.
Ovaj prostor i opremu u njemu moramo održavati. Najveće troškove smo imali za nužne
građevinske i zanatske radove. U rujnu 2019.g. se obojala velika i mala dvorana i sanitarni čvor,
popravio se ogradni zid u dvorištu i dijelovi krova. Obnovili smo i dio uredske opreme. Ove
godine smo zbog prodora vode i vlage u prostor Zbora kroz dijelove fasade, terase i krovišta,
prisiljeni uložiti veća sredstva u trajniju sanaciju tako ozbiljnih oštećenja u skladu sa mišljenjem
angažiranog sudskog vještaka.
Svaka godina je za odvjetništvo sve teža, a ova i prošla godina posebno zbog izvanredne situacije
izazvane epidemijom bolesti COVID-19. Doba krize je pokazalo koliko je važno da smo povezani i
organizirani i u Zboru i u HOK-u. Na dnevnoj razini smo imali nebrojeno Vaših upita, sugestija a
nastojali smo pomoći najbolje što smo znali i mogli.
Trudili smo se biti na usluzi i pružati pomoć svakom članu Zbora koji nam se obratio. Možda smo
mogli i bolje i više, jer uvijek može bolje a vodili smo se izrekom …“ bolje je napraviti pogrešku
punom snagom svoga bića nego pažljivo izbjegavati pogreške bojažljivog duha…“(citat iz knjige
PUT mirnog ratnika, autora Dana Millana). Vrijeme će pokazati je li to bilo dobro ili loše za
članove našeg Zbora.
Na kraju koristim priliku da svi članovima Zbora, u ime Upravnog odbora i u svoje ime iskažem
veliku zahvalnost što ste nam pružali pomoć i podršku u proteklom razdoblju.
Nadam se i želim da i novom vodstvu pružite puno povjerenje i potporu u radu kako bi s
uspjehom obavili svoje dužnosti na dobrobit svakog člana našeg Zbora i odvjetništva u cjelini.
Zdenka Monterisi
Predsjednica Zbora
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