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I Z V I J E Š Ć E 
O RADU UPRAVNOG ODBORA 

ODVJETNIČKOG ZBORA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE 
za razdoblje od 20. svibnja 2019. do 02. listopada  2020 . god. 

 
 
 
1.    Uvod 
 
       U ime Upravnog odbora Zbora podnosim slijedeće izvješće; 
 

 
2.   U proteklom razdoblju je održano 7 sjednica UO-a 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 član će nas 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. 
 
Predstavljali smo Vas : 
- 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 slično 
predavanje u Splitu, čim okolnosti to dopuste. 

Izabrani članovi u UO HOK-a su redovno i aktivno sudjelovali u radu Upravnog odbora HOK-a te 
Radnih grupa HOK-a.  

 
Ispitno povjerenstvo je ispitalo 21 kandidata iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i 
naknadama za rad odvjetnika.  Povećali smo broj članova Ispitnog povjerenstva koji su zaslužili 
naše povjerenje. 
Sačinjavali smo i ažurirali liste dežurnih odvjetnika sa specijalističkim znanjima iz posebne 
grane prava, koje se objavljuju na web stranici HOK-a i dostavljaju sudovima te MUP-u. 
Posebnost je da se na otoku Hvaru nije prijavio nijedan odvjetnik ni za koju listu. Kako nas je 
Načelnik PU-Postaje Hvar molio za hitnu intervenciju, sačinjena je posebna lista branitelja po 
službenoj dužnosti za otok Hvar, na koju se prijavilo samo 6 odvjetnika iz Splita jer nitko od 
kolega s otoka Hvara nije bio zainteresiran za ovu listu.  
 
5.  Predavanja- edukacije- radionice 
 
Od lipnja 2019.g. do siječnja 2020.g. u organizaciji Odvjetničke akademije, a na prijedlog našeg 
Zbora, održana su predavanja; 
 
- dana 06. lipnja 2019.g., o temi: Pobojnost, ništetnost, utvrđenje nepostojanja ugovora u 

sudskoj praksi, sa sucem VS RH, Draženom Jakovinom;  
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- dana 13. rujna 2019.g, u organizaciji Zbora, radionica s predstavnicima Ministarstva, o temi 
poteškoća u e-komunikaciji sa sudovima;  

- dana 02. listopada 2019.g.  o Noveli ZPP-a, s predavačima dr.sc. Jadrankom Jugom i Željkom 
Pajalićem, sucima VS RH; 

- dana 12. studenog 2019.g. o temi: Analiza Novog Zakona o zemljišnim knjigama, s 
predavačicama Ana Marijom Končić i Andreom Simić Rukavinom; 

- dana 21. studenog 2019.g. o temi: Zašto i kako se GDPR primjenjuje na odvjetnike, s 
predavačima- članovima Komisije za GDPR HOK-a, Petrom Jurčić Vujičić i Monjom Matić, 
odvjetnicama iz Zagreba, 

- dana 14. prosinca 2019.g. edukacija o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja 
terorizma. 

 
Iz navedenoga je vidljivo da prosječno imamo jedno predavanje mjesečno. Veseli činjenica da se 
sve veći broj kolega odaziva pozivima. Izražavam svoje zadovoljstvo što Vašim aktivnim 
sudjelovanjem doprinosite kvaliteti ovih edukacija, što su prepoznali i javno iskazivali i 
predavači. 
Planirana i dogovorena predavanja od ožujka do danas nisu održana zbog epidemije bolesti 
COVID-19. 
Dvoje odvjetnika našeg Zbora uspješno su pohađali tečaj učenja na daljinu programa HELP s 
temom: "Uvjeti dopuštenosti podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava.” 
Jedan vježbenik se aktivno uključio u pilot projekt e-learning učenja pisanja presuda na 
pravosudnom ispitu. Hrvatska odvjetnička komora poduzima radnje kako bi se vježbenicima 
omogućio ovakav novi, moderniji i korisniji način pripreme za pravosudni ispit. 

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 ciljeve naših stranaka radi kojih i postojimo.  Ukazivali ste nam na 
probleme i poticali nas na njihovo rješavanje, među kojima su: 
 
3.1. Zatvor na Bilicama 
 
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 obvezi izdavanja potvrde odvjetnicima o vremenu provedenom u 
zatvoru i u razgovoru s branjenikom. 
 
3.2. E-komunikacija sa sudovima 

 
Velika većina odvjetnika je u početku pokazivala 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. Kako ste unaprijed poslali pismena, obrazložena pitanja i 
sugestije edukacija je bila iznimno uspješna. 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 
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početničke muke. Tako smo imali neformalne sastanke sa nadležnim osobama pa smo sudu 
dostavili popise svih članova zbora s mjerodavnim podacima. S vremenom je rad u toj aplikaciji 
sve bolji, iako još postoje problem sa Općinskim sudom u Splitu, koje manje ili više uspješno 
pokušavamo riješiti na dnevnoj bazi. 
 
3.3. Problemi sa zemljišnikom 
 
Kako su članovi našeg Zbora ukazivali na različite poteškoće u radu sa Zemljišnikom, posebno u 
ograničenom radnom vremenu za prijam odvjetnika, održali smo više sastanaka pa je, reakcijom 
Predsjednika Županijskog suda u Splitu, sada stanje zadovoljavajuće. U radu u programu ZIS 
nailazimo na poteškoće o čemu izvještavamo Predsjednicu Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog 
suda. Isto tako od nje imamo informacije da mnogi članovi Zbora nepravilno koriste taj program, 
pa Vam ukazujemo na te nepravilnosti. 
 
3.4. Prijedlog za osnivanje Odbora za članove zbora sa sjedištima ureda izvan Splita 

 
Naš Zbor čine odvjetnici županije, dakle svi koji imaju sjedišta ureda od Trogira do Vrgorca 
te na otocima Hvaru, Braču i Visu. Oni 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. Međutim, nitko se do danas nije izjasnio o prijedlogu. 
 

3.5. 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;  
         

a) 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.  
Za istaknuti je promptnu reakciju Predsjednika Županijskog suda u Splitu, gosp. Bruna Klein 
koji je sutradan održao sastanak sa svim čelnicima sudova i izvijestio nas o zaključcima s tog 
sastanka. 
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 su 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. 
 

b) Predsjednici Općinskog suda u Splitu smo dana 03.04.2020.g. uputili prosvjednu notu  zbog 
Odluke suda da će se, protivno odredbama ZPP-a, ročišta za objavu presuda održavati bez 
nazočnosti odvjetnika i da će se, u vrijeme velike opasnosti od zaraze, odvjetnicima pismena 
dostavljati poštom na adrese ureda iako odvjetnici u njima nisu radili zbog 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 a Odluka je stupila na snagu 22.04.2020.g. 
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c) Kako se sud žalio na nedovoljnu i neadekvatnu informatičku opremu potrebnu za rad u e-

komunikaciji, dan prije stupanja na snagu Odluke Ministra smo, pozivom na odredbu čl. 132 
Zakona o sudovima, uputili dopise Županu i gradonačelnicima gradova koji gravitiraju 
Općinskom sudu u Splitu, da sudu pruže financijsku pomoć u nabavci informatičke opreme. 
Nije nam poznato je li inicijativa prihvaćena. 
 

d) Kako se situacija u svezi sa epidemijom mijenjala, tako smo dana 05.05.2020. 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 e-komunikacijom. Sud je udovoljio našem 
traženju. 

 
e) Zamolili smo mlađe kolege da pomognu starijima. S ponosom mogu reći da se odazvao veliki 

broj kolega koji su, u vrijeme kada nije bilo preporučljivo imati kontakt sa starijim kolegama, 
odlazili k njima i educirali ih za rad u e-komunikaciji.  Svima njima iskreno zahvaljujem. 

 
f) 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. 

 
g) 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. 
 
h) 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. 

Aktivnosti Predsjednice Zbora u tijelima HOK-a 
 
x sudjelovala sam u radu na svim sjednicama UO i IO HOK-a, 
x kao član Radne grupe HOK-a, sudjelovala sam u izradi Prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o odvjetništvu, 
x 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, 

x kao član Kriznog stožera HOK-a, sudjelovala sam u brojnim prijedlozima i traženjima 
HOK-a prema Ministarstvu pravosuđa, sudovima i drugim državnim tijelima. 

 
4. 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 kao da neki ne 
znaju da se HOK i Zbor financiraju jedino iz upisnina i članarine a da možemo zadržati 
neovisnost samo ako smo financijski neovisni. Prošle godine je prosječno mjesečno dugovanje 
svih odvjetnika iznosilo oko 2,000.000,00 kuna. Ove godine je dugovanje i veće a veći su i 
troškovi.  
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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 na dobrobit svih u Zboru. 
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 i kupili 
novi fotokopirni aparat i snimač tona. 
Potrošili smo i neka sredstva, za koja netko može reći da nisu bila nužna, kao što je trošak 
domjenka i predstave za djecu naših kolega u HNK u božićno vrijeme. Kako su ti troškovi bili u 
okviru planiranih, smatrali smo ih opravdanim. Naše druženje i veselje, posebno je važno u ovim 
bremenitim vremenima. Sličnih događanja bi bilo i više ako bi nam financijska situacija to 
dozvoljavala. 
 
Svaka godina je za odvjetništvo sve teža, a ova 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 i 
sugestija i nastojali pomoći najbolje što smo znali. Naši problemi nisu nestali a mi ćemo 
nastaviti braniti našu samostalnost boreći se za prava naših stranaka i svoja prava. 
 
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. 
 
Zdenka Monterisi 
 
 
 
 




