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za razdoblje od 6.lipnja 2019. do l0.lipnja 2020,

Bar
Association

Izvje5ie se odnosi zarazdoblje od 6. lipnja 2019. do 10. lipnja 2020. godine.

1.

Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetniike komore

Na dan 10. lipnja 2020. u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetnidke komore (dalje: Imenik
odvjetnika) upisano

je 4.825 odvjetnika.

U vremenu od 6. lipnja 2019. do 10. lipnja 2020. upisano je 224 odvjetnika u Imenik odvjetnika,
dok je brisano 169 odvjetnika.

Od novoupisanih odvjetnika 100 je iz redova odvjetnidkih vjeZbenika nakon

zavriene

odvjetnidke vjeZbe.

2.

Imenik odvjetnidkih vjeZbenika Hrvatske odvjetniCke komore

Na dan 10. lipnja 2020. u Imenik odvjetnidkih vjeZbenika upisan je 1.471 odvjetnidki vjeZbenik,
od dega je l4 odvjetnidkih vjeZbenika upisano temeljem strane diplome.

Od 6. lipnja 2019. do 10. lipnja 2020. u Imenik odvjetnidkih vjeZbenika Hrvatske odvjetnidke
komore upisano je 420 novih odvjetnidkih vjeZbenika, dok je brisano 349 odvjetnidkih
vjeZbenika.

3.

Upisnik odvjetniikih dru5tava Hrvatske odvjetnitke komore

Na dan 10. lipnja 2020. upisano je 321odvjetnidko dru5tvo u Upisnik odvjetnidkih dru5tava
Hrvatske odvjetnidke komore. Od tog broja l5 odvjetnidkih dru5tavanalazi se u likvidaciji, a2
odvjetnidka druStva su u stedaju.

4.

Upisnik zajedniCkih odvjetnilkih ureda Hrvatske odvjetnidke komore

Na dan 10. lipnja 2020. upisano je 187 zajednidkih odvjetnidkih ureda u Upisnik zajednidkih
odvj etnidkih ureda Hrvatske odvjetnidke komore.

5.

Imenik stranih odvjetnika Hrvatske odvjetniike komore

Na dan 10. lipnja 2020. upisano je 9 odvjetnika iz zemalja dlanica EU i to 4 iz ee5ke,
Austrije, 3 iz Njemadke i 1 iz Slovenije.
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Dva strana odvjetnika, 1 iz Italije i 1 iz Spanjolske, upisana su u Imenik odvjetnika Hrvatske
odvjetnidke komore te mogu obavljati odvjetnidki poziv pod nazivom "odvjetnik", a ne viSe
pod nazivom zanimanja iz svoje matidne drLave, sukladno odredbi dl. 36. b. stavak 7 . Zakona
o odvjetni5tvu.

Od hrvatskih odvjetnika, 9 je upisano u Imenike odvjetnika neke od zemalja dlanica EU. U
Imenik odvjetnika Odvjetnidke komore Beda upisano je 5 odvjetnika, I u Imenik odvjetnika
ee5ke odvjetnidke komore, I u Imenik Komore Engleske i Walesa i 2 odvjetnika u imenike
komora Savezne Republike Njemadke.

6.

Besplatna pravna pomod

Komora na temelju odredbe dlanka 21. Zakona o odvjetni5tvu osigurava besplatnu pravnu
pomoi putem odvjetnika.
U vremenu od 6. lipnja 2019. do 10. lipnja 2020. ukupno je primljeno 180 molbi, od toga
39 odnosi nauzdrLavanje malodobne djece.

se

Od ukupnog broja zaprimljenih molbi u 115 sludaja imenovani su punomoinicimoliteljima, a
od toga u 37 sludajevaza postupke uzdrLavanja.
Odbijeno je 57 molbi, od toga 2 zauzdrLavanje.

U rjeSavanju se nalazi 16 predmeta jer su traZene dopune molbi.
Komora takoder osigurava besplatnu pravnu pomo6 azilantima i romskoj zajednici
Medimurskoj, Brodsko-posavskoj, Primorsko-goranskoj Zupaniji i Gradu Zagrebu.

7.

i to u

Dan hrvatskih odvjetnika

NaZalost, XXXUII. Dan hrvatskih odvjetnika nije odrZan, odnosno odgoden je radi pandemije
korona virusa.

8.

Upravni i Izvr5ni odbor Hrvatske odvjetniike komore

U vremenu od 6. lipnja 2019. do 10. lipnja 2020., ukljudivSi i sjednicu koja 6e se odrZati l0
srpnja 2020., Upravni odbor Flrvatske odvjetnidke komore odrLaoje 6 sjednica.
Izvr5ni odbor je u istom razdoblju odrZao 11 sjednica.

Upravni i Izvr5ni odbor Hrvatske odvjetnidke komore, od pro5le skup5tine, pored redovnih
aktivnosti, raspravljali su o mnogobrojnim problemima koji se tidu odvjetniStva, kao i
zakonodavnoj aktivnosti koja se u tom vremenu odvijala u RH.
NaZalost, dobar dio vremena IzvrSni odbor, Upravni odbor te Krizni stoZer Hrvatske
odvjetnidke komore od kraja veljade 2020. pa praktidki sve do dana podnoSenja ovog izvje5ia
ve6i dio rada posvetili su posljedicama pandemije korona virusom i potresu u Gradu Zagrebu.
U tom smislu poduzimane su mnogobrojne aktir,nosti od predlaganja zakonskih rje5enja do
savjetovanja i pomaganja odvjetnicima koji su stradali u potesu u Gradu Zagrebu.

U okviru zakonodavne aktivnosti Komora je aktivno sudjelovala u izradi nacrta prijedloga
zakona.
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Prvenstveno se radilo na Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
odvjetniStvu radi uskladenja sa SluZbenom obavijesti Europske komisije koja je upudena Vladi
Republike Hrvatske, a odnosi se na primjedbe Europske komisije na pojedine odredbe Zakona
o odvjetni5tvu. Moramo prvenstveno redi da je Hrvatska odvjetnidka komora sudjelovala u
pregovorima Republike Hrvatske sa Europskom unijom odnosno zemljama dlanicama EU
prilikom ulaska Republike u punopravno dlanstvo Europske unije, naravno u onom dijelu koji
se odnosi na odvjetni5tvo. Tijekom pregovora nisu izraiene nikakve primjedbe na sadrZaj
Zakona o odvjetni5tvu, Sto je konstatirano i u zavr5nom dokumentu i22011. godine pa je malo
dudno Sto je Europska komisija proSle godine uputila sluZbenu obavijest s primjedbama na neke
odredbe Zakona o odvjetni5tvu koje se odnose na npr. tarifu, pravilo da odvjetnik moZe imati
samo jedan odvjetnidki ured, pravilo da odvjetnik koji dulje od 6 mjeseci bez opravdanog
razToga ne obavlja odvjetnidku djelatnost moZe biti brisan iz Imenika odvjetnika i sl.
IskoriStena je prilika da se i neke druge odredbe Zakona o odvjetni5tvu pobolj5aju odnosno
udine jasnijima, a Sto se prvenstveno odnosi na osnivanje odvjetnidkih dru5tava i zajednidkih
odvjetnidkih ureda odnosno pravni poloZaj takvih odvjetnidkih entiteta, a radi sprjedavanja
nedoumica, pogotovo u sludaju stedaja ili likvidacije odvjetnidkih dru5tava.

Kao

je poznato Nacrt Prijedloga Zakona o iznjenama i dopunama Zakona o odvjetni5tvu
je prvo ditanje u Flrvatskom saboru i to bez primjedbi.

Sto

pro5ao

Radilo se i primjerice na Zakonu o izmjenama Zakona o parnidnom postupku, Zakonu o
izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Zakonu o izmjenama i dopunama
Ovr5nog zakona te promjenama Zakona o sudovima za mladeZ, Zakonu o izmjenama i
dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u podrudju poreza i dr.
posve6en je i uvodenju elektronidkog poslovanja odvjetnika, osobito u
segmentu tzv. e-pravosuda, odnosno zemlji5nih knjiga (pristup zemlji5nim knjigam4 izdavanje
z.k. izvadaka, e-spis i s1.). U tom razdoblju vecini odvjetnika dodijeljene su tzv. e-lD kartice s

Veliki dio vremena

odgovarajudim ditadem radi pristupa e-komunikaciji sa sudovima, prvenstveno trgovadkim
sudovima koji su podeli u cijelosti primjenjivati pristup e-spisu i zaprimanju podnesaka putem
elektronidke poSte.
Takoder se raspravljalo i o Uredbi o za5titi osobnih podataka. Na zatvorenom dijelu internetske
stranice Komore objavljeni su obrasci dokumenta potrebni za uskladenje poslovanja odvjetnika
sa Uredbom o GDPR. Po odvjetnidkim zborovima organizirana su predavanja o GDPR-u radi
edukacije odvjetnika o primjeni tog propisa.

9,

Medunarodne aktivnosti Hrvatske odvjetniike komore

Kao i proteklih godina, Komora je vrlo aktivna u provodenju medunarodnih aktivnosti, stoga
hrvatsko odvjetni5tvo uZiva zavidan ugled u medunarodnim odvjetnidkim organizacijama.

Komora

je

sudjelovala na konferenciji Medunarodne unije odvjetnika (UIA), konferenciji
Medunarodne odvjetnidke komore (lBA), radu Vijeia odvjetnidkih komora Europe (CCBE),
predsjednidkoj odvjetnidkoj konferenciji u Bedu, sastanku predsjednika odvjetnidkih komora
srednje i istodne Europe gdje se je raspravljalo o tarifi odnosno o razliditim modelima tarifiranja
odvjetnidkih usluga, kao i o tome da li duZnosnici odvjetnidkih komora koji su izabrani od
dlanstva mogu biti plaieni za svoj rad u komori ili ne. Predstavnici Komore takoder su nazodili
Danima slovenskih odvjetnika, Danima odvjetniStva Advokatske/Odvjetnidke komore
Federacije BiH, Berlinskim odvjetnidkim danima i dr.
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10.

Ostale aktivnosti Hrvatske odvjetniEke komore

Komora je u listopadu 2019. obiljeZila i Europski dan odvjetnika koji je bio posveden temi
"Pravo na besplatnu pravnu pomod u kaznenim predmetima i pristup osoba li5enih sloboda
branitelju". O navedenoj temi su govorili Drailen Jelenii, glavni drZavni odvjetnik, DraZen
Tripalo, sudac Vrhovnog suda RH i Laura Valkovii, odvjetnica u Zagrebu.

U okviru Komore djeluje i Odvjetnidka akademija koja je u proteklom razdoblju organizirala
niz predavanja, Sto je vidljivo iziz-tje36a Odvjetnidke akademije.
Odvjetnidkim vjeZbenicima omogu6eno

je

pohadanje seminara za pripremu polaganja

pravosudnog ispita.

Kao

i

svake godine odrZani su seminari o primjeni Zakona o sprjedavanju pranja novca i
u terorizma.

fi nanciranj

U Vodicama su odrZane i tradicionalne Sportske igre odvjetnika i odvjetnidkih vjeZbenika.
Komora je aktivno sudjelovala i u radu zaklada"Zlatko Crni6" i "Jadranko Crni6".
OdrZani su mnogobrojni seminwi za odvjetnike vezani uz zakonske promjene.
OdrZani su i domjenci povodom boZi6nih i novogodi5njih blagdana, kako za dlanove Komore,
tako i za pravosudne duZnosnike, kao i domjenak za odvjetnike u mirovini.

razdoblju izmedu dvije skupStine, velika painja posvedena je i administrativnom
funkcioniranju Komore te pregledu informatidke opreme kako bi se mogle donijeti
odgovaraju6e odluke za Sto bolji rad administracije Komore, a sve u svrhu pruZanja kvalitetne
i brze usluge odvj etnicima.

U

Na kraju ovog izvje56a zahvaljujem se svim zaposlenicima Hrvatske odvjetnidke komore koji
su mi pomagali da preuzete poslove obavljam na najbolji mogudi nadin, kao i svim dlanovima
lzvr5nog i Upravnog odbora Komore.

TAJNIK
v.r

