
 

 
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, dana 14. svibnja 2021.god.  

  

SVIM ČLANOVIMA ODVJETNIČKOG ZBORA  

  

Poštovane kolegice i kolege, odvjetnici i odvjetnički vježbenici, 
 
temeljem odluke donesene na 19. sjednici Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske 
županije od 23. ožujka 2021.g.  o sazivanju Skupštine zbora, ovim Vas  
 

pozivam 
na IZBORNU SKUPŠTINU ZBORA 

koja će se održati dana 
10. lipnja 2021.god. s početkom u 17,00 sati 

u vrtu Galerije Meštrović u Splitu, Šetalište Ivana Meštrovića 46 
 
Upravni odbor predlaže slijedeći dnevni red: 
1. Otvaranje Skupštine i izbor članova Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine 
3. Usvajanje zapisnika redovne godišnje Skupštine Zbora, održane 2. listopada 2020.g. objavljenog na 

web strani Zbora 12. listopada 2020. 
4. Izbor Izborne komisije od 5 članova 
5. Izvješće Predsjednice Zbora o radu UO i Predsjednice Zbora u proteklom mandatu 
6. Izvješće Blagajnika Zbora 
7. Izvješće Nadzornog odbora 
8. Rasprava o izvješćima pod toč. 5., 6. i 7 te donošenje odluka o izvješćima 
9. Prijedlog i usvajanje kandidacijske liste za: 

• Predsjednika odvjetničkog Zbora, 
• Članove upravnog odbora Zbora i predstavnike Zbora u Upravnom odboru HOK-a (koji 

dobiju najveći broj glasova na ovoj listi), 
• Predsjednika i članove Nadzornog odbora Zbora 
• Predstavnike Zbora u Skupštini Hrvatske odvjetničke komore 

10. Davanje razrješnice svim tijelima Zbora 
11. Izbori 
12. Izvješće Izborne komisije i proglašenje rezultata izbora 
13. Razno 
 
Izvodi iz Pravila OZSDŽ: 
„Članak 14. 
Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj je nazočna najmanje jedna polovina od ukupnog 
broja članova Zbora. 
Ako u zakazano vrijeme ne bude nazočna najmanje jedna polovina članova Zbora, Skupština će početi s radom pola 
sata kasnije i valjano odlučivati bez obzira na broj nazočnih članova. 
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Skupština sve svoje odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, i to u pravilu javnim 
glasovanjem. Skupština svojom odlukom ili aktom može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. Izbori 
članova tijela Zbora vrši se tajnim glasovanjem, osim za radna tijela Skupštine (radno predsjedništvo i dr.).“ 
 
 
 
Izvodi iz Poslovnika Skupštine OZSDŽ 
 
„Članak 3. 
Svaki član Zbora ima pravo i dužnost nazočiti sjednicama Skupštine Zbora, sudjelovati u njihovu radu, predlagati 
dnevni red, uzimati riječ i glasovati o pitanjima o kojima se donosi odluka, u skladu sa ovim Poslovnikom. 
Svaki član Zbora može birati i biti biran u tijela Hrvatske odvjetničke komore (u nastavku: HOK) i tijela Zbora, u 
skladu sa odredbama Statuta HOK-a i Pravilima Zbora. 
Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, član Zbora kojemu je pravomoćnom odlukom izrečena mjera zabrane 
obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme ili kojemu je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva, nema pravo 
sudjelovati u radu Skupštine Zbora, birati ili biti biran u tijela Zbora  i u tijela Komore kao predstavnik Zbora, niti 
sudjelovati u njihovu radu. “ 
 

Članak 30. 
Pravo predlaganja kandidata za izbor u tijela Zbora i Komore ima Upravni odbor Zbora i svaki član Zbora.  
Kandidati se mogu predlagati isključivo u pretkandidacijskom postupku. 
Prijedlozi članova Zbora moraju se dostaviti Upravnom odboru Zbora najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.  
Prijedlozi moraju biti podržani od najmanje 15 članova Zbora, a prema stanju na dan slanja poziva za Skupštinu. 
Za svakog predloženog kandidata mora se uz prijedlog priložiti njegova pisana izjava kojom prihvaća kandidaturu.  
 

Članak 31. 
Prijedlog Kandidacijske liste utvrđuje Upravni odbor Zbora.  
Upravni odbor će na Kandidacijsku listu uvrstiti sve kandidate koji po odredbama Statuta Komore i Pravilima Zbora 
mogu biti birani u tijela Zbora i Komore,  a koji su predloženi uz uvjete i na način propisan odredbama članka 33. 
ovog Poslovnika.  
Kandidati se na Kandidacijsku listu stavljaju abecednim redom. 
Prijedlog Kandidacijske liste Upravni odbor Zbora daje na uvid putem oglasne ploče Zbora i Web stranice Zbora 
najkasnije 5 dana prije održavanja Izborne Skupštine. 
 
Članak 35. 
Glasovati može svaki odvjetnik član Zbora koji je nazočan Skupštini za vrijeme trajanja glasovanja. 
Prilikom preuzimanja glasačkog listića član Zbora obvezan je članu Izborne komisije pokazati iskaznicu Komore. 
 
 
 
 
Za Upravni odbor 
ODVJETNIČKOG ZBORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
 
Zdenka Monterisi, Predsjednica 
 




