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DruZenja za ilanove udruge

S ciljem sve deSnjeg povezivanja i druZenja svih dlanova udruge joS od 2017. godine
organiziraju se za sve dlanove mjesedna druZenja pa je udruga i tijekom prethodne godine
organizirala tri druZenja uz promotivne cijene pica, i to 28. lipnja 2019. godine u Buzz Baru,
Preradovi6eva 30, Zagreb t.e 15. studenog 2019. godine i 28. velja& 2020. godine u
novouredenom Caffe baru Tin, Gundulideva 19, Zagreb.

DruZenje za ilanove udruge koji su pohadali seminar za struino osposobljavanje za
polaganje pravosudnog ispita

Udruga je i ove godine za sve dlanove koji su pohadali seminare za strudno osposobljavanje za
polaganje pravosudnog ispita u kolovozu 2019. godine organizirala druZenje u Buzz Baru,
Preradovi6eva 30, Zagreb, a sve kako bi se polaznici seminara s podrudja cijele Republike
Hrvatske joS bolje upoznali te razmijenili iskustva i opustili se.

Sportske igre

Brojni dlanovi Udruge odvjetnidkih vjeZbenika su sudjelovali na XXIV. Sportskim igrama
odvjetnika i odvjetnidkih vjeZbenika, koje su odrZane u Vodicama u razdoblju od 26. do 29.
rujna 2019. godine. Natjecali su se u brojnim sportskim disciplinama u mu5koj i Zenskoj
konkurenciji te su kao Udruga progla5eni ukupnim pobjednikom igara.

Kao i prethodnih godina, udruga je dala svoj doprinos i pri organizaciji sportskih igara
odvjetnika i odvjetnidkih vjeZbenika te je osigurala majice s logom komore za sve vjeZbenike
koji su sudjelovali na igrama.

Strani jezici

Udruga je u suradnji s Francuskom Alijansom i Polyglotte Institutom organizirala tedajeve
francuskog i talijanskog jezika u proteklom razdoblju, pri demu je osigurala povoljniju cijenu
za sve dlanove HOK-a te dodatno sufinancirala tedaj.

BoZidna zabav a odvj etniikih vj eZbenika

Tradicionalno se pred boZiine praznike 20. prosinca2Olg. godine odrLala i BoZidna zabava
odvjetnidkih vjeZbenika u klubu Gallery na jarunskoj Aleji Matije Ljubeka u Zagrebu.
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Subvencionirana cijena ulaznice zazabavu za odvjetnidke vjeZbenike imosila je 80,00 lin, aza
odvjetnike 160,00 kn. Kao i svake godine, zabavaje iskori5tena za okupljanje te neformalno
druZenje i povezivanje dlanova udruge iz cijele Hrvatske, kao i za druZenje i povezivanje
dlanova sa svojim principalima te ostalim kolegama odvjetnicima.

Utjecaj pandemije uzrokovane bole56u COVID-l9 na poloZaj odvjetniikih vjeZbenika i
pristup pravosudnom ispitu

Nepovoljna epidemiolo5ka situacija utjecala je na poloZaj odvjetnidkih vjeZbenika u raznim
aspektima. Pored razgoyorao privremenim Izmjenama Kolektivnog ugovora koje, zahvaljujuii
angaZmanu velikog broja vjeZbenika, nisu stupile na snagu, u neprilici su se na5li kolege koji
su u prethodnom razdoblju trebali pristupiti polaganju pravosudnog ispita.

Na temelju iskustava i prituZbi dlanova Udruge, Udruga se dana 21. travnja 2020. godine
obratila HOK-u s molbom za izno5enje Ministarstw pravosuda problema na koje je ukazano te
prij edloga za nj ihovo potencij alno otklanj anj e.

U molbi se ukazuje na brojna otvorena pitanja glede poloZaja odvjetnidkih vjeZbenika u RHo a
koja proizlaze iz nedostatka objava od strane Ministarstva, primjerice trajanje prava koriStenja
plaienog dopusta za pripremu ispita, pitanje dostavljanja obavijesti o odrZavanju ispita u roku
koji bi bio objektivno primjeren za uspje5no svladavanje obimnog ispitnog gradiva, pitanje
podno5enja prijave za polaganje pravosudnog ispita i nadina tumadenja rokova za prijavu i
slidno.

Ministarstvu je predloZeno zauzetijasniji stav oko pojedinih otvorenih pitanja te su iznesene
sugestije oko nadina njihovoga rjeSavanja. Navedenu molbu HOK je pretodio u dopis koji je
dostavljen Ministarstvu pravosuda te je daljnjim aktivnostima navedeno pitanje uspje5no
apsolvirano.

Godi5nja izborna skup5tina Udruge odvjetniikih vjeZbenika pri HOK-u

Dana 5. lipnja 2020, godine u prostorijama Hrvatske odvjetnidke komore je odrZana izborna
skupStina Udruge odvjetnidkih vjeZbenika pri Hrvatskoj odvjetnidkoj komori. Na izborima su
izabrani Predsjednik Udruge, dlanovi Upravnog odbora, dlanovi komisija, odbora i vijeda pri
HOK-u te dlanovi prizivnog Vijeca Vrhovnog suda RH.

Za (lanove Upravnog odbora UOV su izabrani: Toni KneZevi6 (predsjednik), Ivana Prica
(dopredsjednica), Luka Kolak, Jelena Ljubidid, Bruno iovii, Alem Rufati i Martin Hren. Za
dlanove komisije za suradnju s odvjetnidkim vjeZbenicima su izabrane Zeljka Ivanac i
Valentina Draksler. Za (lana Komisije za ispitivanje dostojnosti je izabrana Ana Crnjac. Za
dlana Komisije za medunarodnu suradnju je izabrana Dora Stazii

Za (lana Kreditnog odbora izabran je Antonio Josi6. Za dlana Vije6a Disciplinskog
suda izabrana je Dina Miletit, aza dlana Vijeda Vi5eg disciplinskog sudaJanko Hava(. Za
dlanove Vijeda Vrhovnog suda RH izabrani su Ivana Ena Hemar i Ivan Bandii.

Pandemija bolesti COVID-I9 dovela je do faktidnog zaustavljanja normalnog tijeka Zivota u
posljednjim mjesecima te je Udrugu naZalost onemogu6ila u organizaciji tradicionalnog
godi5njeg domjenka odvjetnidkih vjeZbenika nakon izborne skup5tine. Nastavno na nedavno
popuStanje epidemiolo5kih mjera te mogu6nost organizacije istoga Udruga je pribavila ponude



W
za o&:Lavanje godi5njeg domjenka u jednom od termina krajem lipnja s ciljem druZenja i
povezivanja dlanova udruge iz cijele Hrvatske.

U Zagrebu, 12. lipnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UOV
Toni KneZevid


