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Croatian
IZVJESCE
o radu Centra za mirenje pri Hrvatskoj odvjetnidkoj komori
za razdoblje od 28. svibnja 2019, do 8. lipnja 2020.

Bar
Association

Ovim putem bih Zeljela izvijestiti o radu Centra za mirenje zaraz}doblje od 28. svibnja 2019.
do 8. lipnj a 2020. za redovitu godi5nju Skup5tinu Hrvatske odvjetnidke komore koja ie se
odrZati 11. srpnja 2020. godine.
Istidem ponajprije kako su dlanovi Upravnog odbora Centra za mirenje i nadalje:
Sanja

Tafr4 odvjetnica

-

predsjednica

Nata5a Tatari6, odvjetnica - dlanica

Boris Juki6, odvjetnik

-

dlan

Vlatka Cvok, odvjetnica - tajnica
Centarje sve do 15. oZujka 2020. redovito svakih 5-6 tjedana odrZavao svoje sastanke, no zbog
Korona virusa onemoguiena je bilo kakva aktivnost Centra.

Buduii

da

je rad Centra permanentno usmjeren na popularizaciju mirenja i to narodito kod

kolega odvjetnika, dlanovi na5eg Centra su pripremili predavanje na temu:
,,Uloga odvjetnika u postupcima mirenja"

Ovo predavanje je odrZano u zborovima:
1. Odvjetnidki zbor Zagreb

-

17. lipnja 2019.

2. Rijedki odvjetnidki zbor - 23. listopada2019.
3. Odvjetnidki zbor VaraZdin - 30. sijednja2020.
Predavanja su bila dobro posjedena, s time da su kolegice i kolege pokazali veliki interes za
alternativno rjeSavanje sporova Sto je rezultiralo i vrlo konstruktivnim diskusrjama nakon
predavanja.

Do lipnja 2020. su jo5 bila predvidena predavanja u Dubrovniku i Slavonskom Brodu, ali ista
nismo uspj eli realizirati.

e-mail: hok-cba@hok-cba.hr www.hok-cba.hr
Kotura5ka 53lII,10000Zagreb, Croatia, tel: +385 (0) 1 61-65-200, fax: +385 (0)1 6l-70-838

Wffi

T

Nadalje, u Rijeci je osnovan ogranak Centra
kolega u Rijeci iznimno velika.

za mirenje,

buduii

da

je zainteresiranost za mirenje

Ogranak Centra za mirenje u Rijeci je inicirao i osnovnu obuku za izrriitelje, koju su
organizirali Rijedki odvjetnidki zbor i Flrvatska udruga za mirenje tokom sijednja i veljade 2020.
godine.
Takoder, predstavnici Centra su sudjelovali:

- na 10. Medunarodnoj konferenciji u Hrvatskoj obrtnidkoj komori u listopadu 2019, koja je
organizirana na temu:

"Alternativno rje5avanje sporova - suradnja uprave i pravosuda s gospodarstvom",
- na Okruglim stolovima vezano uz temu mirenja kao i na Danima mirenja u listopadu 2019.
u Hrvatskoj udruzi za mirenje,

- na sastancima Povjerenstva
pravosuda RH.

za alternativne nadine rjeSavanja sporova pri Ministarstvu

easopis "Informator" je objavio dlanke kolegice Vlatke Cvok i kolegice Sonje Majetid Pavlini6,
dlanica na3eg Centra i to:

- u dasopisu br. 6579 od 17. lipnja 2019. objavljen je dlanak naslova: "Mogudnost mirenja u
kaznenom postupku", a
- u dasopisu br. 6614 od 17. veljade 2020. objavljen je dlanak naslova: "Mirenje u ostavinskom

postupku".
Na web stranicama Komore dopunjena su objalnjenja o tome
koja je uloga izmiritelja i slidno.

Sto

je to mirenje, kako

se pokre6e,

AZuriran je popis izmiritelja, te su napravljeni i obrasci za pokretanje postupaka, kako bi se i
kolege i stranke u svakom trenutku mogli informirati o svemu Sto ih zanimavezano uz mirenje.
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odbora Centra za mirenje
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