
Broj:     923/2021 

 

ZAPISNIK  

 

16. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane                

u subotu 13. veljače 2021. u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u 

Zagrebu, Koturaška 53/II i putem aplikacije ZOOM (radi poštivanja 

epidemioloških mjera).  

 

 ZAKLJUČAK: 

 Prihvaća se prijedlog dnevnog reda s dopunom.  

 

   1. Ovjera zapisnika 15. sjednice UO HOK od 12. prosinca 2020., 

ZAKLJUČAK: 

Zapisnik 15. sjednice UO HOK od 12. prosinca 2020. ovjerava se bez 

primjedbi.     

   2. Izvješće predsjednika, 

 ZAKLJUČAK: 

 1.  Prihvaća se izvješće. 

 2. Potvrđuje se pisanim putem dana suglasnost 30. prosinca 2020. za 

donaciju od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna) koji iznos je uplaćen 

na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske sa svrhom namjene - pomoć 

za obnovu nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji te drugim područjima 

pogođenim razornim potresom. 

   3. Prijedlog izmjene autentičnog tumačenja Tbr. 11. toč. 2. Tarife, 

 donesenog na sjednici UO HOK od 12. prosinca 2020. godine,  

 ZAKLJUČAK: 

 1. Mijenja se autentično tumačenje Tbr. 11. t. 2. Tarife o nagradama i 

naknadi troškova za rad odvjetnika koje je UO HOK donio na sjednici održanoj 

12. prosinca 2020. na način da isto nakon izmjene glasi: 

„Sve radnje popunjavanja elektronskog obrasca prijedloga za ovrhu na 

glavne tražbine do 5.000,00 kn iznose 50% vrijednosti pravne radnje sastava 

prijedloga za ovrhu.“ 

 2. Izmijenjeno Tumačenje Tbr. 11. t. 2. Tarife o nagradama i naknadi 

troškova za rad odvjetnika dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave RH. 

   4. Izvještaj o tijeku izrade programskog rješenja HOK-a, 

 ZAKLJUČAK:  

 Prihvaća se izvješće. 

   5. Izborna redovita godišnja skupština HOK-a, 

ZAKLJUČAK: 

 Početi s pripremama za Izbornu redovitu godišnju Skupštinu 2021. 

godine. 

   6.  Događanja HOK 
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 ZAKLJUČAK:  

 Prima se na znanje. 

   7. Izvješće blagajnika, 

ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se izvješće. 

2. Potvrđuje se pisanim putem dana suglasnost na odluku da se članovi 

OZ Sisak oslobađaju od plaćanja članarine u periodu od 1. siječnja 2021. do 

30. lipnja 2021. godine. 

   8. Izvješće glavnog tajnika, 

 ZAKLJUČAK: 

 Prihvaća se izvješće. 

  9. Izvješća odvjetničkih zborova,   

ZAKLJUČAK: 

  Prihvaćaju se pisana izvješća. 

 10. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK, 

ZAKLJUČAK: 

 Prihvaća se izvješće.  

 11. Izvješće Odvjetničke akademije HOK, 

ZAKLJUČAK: 

 Prihvaća se izvješće.  

 12. Razmatranje nastavka rada RA ureda HOK, 

 ZAKLJUČAK: 

 Ovlašćuje se predsjednik da odredi osobe koje će uz njega pregovarati s 

AKD-om radi nastavka suradnje vezane za daljnje izdavanje eID kartica 

odvjetnicima. 

 13. Zahtjev D. R., odvj. u S., za priznanje specijalnosti iz oblasti sportskog 

prava,  

 ZAKLJUČAK: 

 D. R., odvj. u S. priznaje se specijalnost iz oblasti sportskog prava. 

 14. Tumačenja Tarife, Kodeksa i dr.: 

   1.     Zahtjev I. K., odvj. u Z. – Tarifa 

 ZAKLJUČAK: 

 Odvjetnik koji je član odvjetničkog društva ili zaposleni odvjetnik u 

odvjetničkom društvu i zastupa odvjetničko društvo temeljem punomoći nema 

pravo na nagradu za zastupanje koja je propisana Tarifom o nagradama i 

naknadi troškova za rad odvjetnika. 

   2.  Zahtjev A. V., odvj. u K. – Tarifa 

 ZAKLJUČAK: 

 UO HOK smatra da ne može donijeti odluku dokle god je postupak u 

kojem odvjetnik zastupa stranku u toku, jer će o troškovima postupka odlučiti 

sud. 

   3.  Zahtjev M. S. odvj. u R. te I. K., odvj. u R.  - Kodeks 
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  ZAKLJUČAK: 

  Skida se s dnevnog reda; nakon dostave dokumentacije iznijeti na UO 

HOK. 

   4. Zahtjev G. M., odvj. u R. - Tarifa 

  ZAKLJUČAK: 

  Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika jasno je 

propisano i to odredbama Glave 13. Tbr. 30., 31. i dr. Tarife koja nagrada 

pripada odvjetniku za njegov rad u slučajevima koje je opisao odvjetnik G. M. 

   5. Zahtjev M. B., odvj. u Z. - Tarifa 

 ZAKLJUČAK: 

 M. B., odvj. u Z. odgovoriti da Tarifa o nagradama i naknadi za rad 

odvjetnika nije skup matematički ili brojčano izraženih odredbi već se radi o 

skupu pravila koje odvjetnici primjenjuju prilikom zastupanja stranaka. Stoga 

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u odnosu na 

izvanparnični postupak treba tumačiti primjenom analogije sa odredbama 

Tarife o parničnom postupku. U odnosu na osnovicu za obračun nagrade za rad 

odvjetnika jasno je da osnovicu čini vrijednost ostavine koju pojedini nasljednik 

nasljeđuje, a ne vrijednost cjelokupne ostavinske mase. 

   6. Zahtjev Grada Z. - Tarifa   

 ZAKLJUČAK: 

 Odvjetnik može sa strankom zaključiti ugovor o zastupanju prema uspjehu 

u sporu temeljem pisanog ugovora primjenom odredbe Tbr. 39. toč. 3. Tarife o 

nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pri čemu gornja granica 

ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupno ugovorenog uspjeha i u 

predmetima povodom ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom ili u predmetima 

povodom ustavne tužbe. Takav ugovor moguće je zaključiti i s jedinicom lokalne 

i područne (regionalne) samouprave i s pravnom osobom kojoj je takva jedinica 

osnivač. 

   7. Zahtjev E. S., odvj. u S. – Tarifa 

  ZAKLJUČAK: 

  Odvjetnik koji je branitelj okrivljenika u predistražnom ili u redovnom 

kaznenom postupku, ima pravo na nagradu za radnje koje obavi u obrani 

okrivljenika prema odredbi Tbr. 3. odnosno Tbr. 4. toč. 1. Tarife o nagradama i 

naknadi troškova za rad odvjetnika u zavisnosti od visine propisane kazne za 

određeno kazneno djelo. Također ima pravo na dodatnu nagradu za sve radnje 

koje su trajale dulje od 1 sata u visini od 50%  za svaki započeti sljedeći sat. Za 

sastav žalbe ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 5. toč. 3. Tarife o 

nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Za razmatranje spisa ima 

pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 32. Tarife o nagradama i naknadi 

troškova za rad odvjetnika. 
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 15. Zahtjev Komisije za ispitivanje troškovnika o osnovici za obračun 

 nagrade za rad odvjetnika u predmetima isplate materijalnih prava iz 

 radnog odnosa  

 - skinuto s dnevnog reda 

 16. Protokol plaćanja obveza HOK 

ZAKLJUČAK: 

 1. Djelatnice računovodstva se ovlašćuju vršiti plaćanja računa putem 

internet bankarstva, sukladno odobrenoj proceduri zaprimanja i provjere 

računa te plaćanja po računima. 

 2. Potvrđuje se Odluka UO HOK od dana 14. lipnja 1996. da Predsjednik 

HOK može raspolagati novčanim sredstvima u visini do 2.500 eura, da IO HOK 

raspolaže novčanim sredstvima u visini do 5.000 eura, dok UO HOK raspolaže 

novčanim sredstvima iznad 5.000 eura, a sve u kunskoj protuvrijednosti po 

srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. 

 17. Police osiguranja za HOK 

 ZAKLJUČAK:  

 Prihvaćaju se ponude Croatia osiguranja d.d. br. 228620081518 od 11. 

veljače 2021. za osiguranje imovine i br. 216620010665 od 12. veljače 2021. za 

osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja. 

  

 

 

POSLOVNI TAJNIK                    PREDSJEDNIK 

 

    M. S.                                 Josip Šurjak, v.r. 
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Drugostupanjska sjednica povodom žalbi: 

 

 

 

1. Žalba M.V., odvj. u Zagrebu protiv rješenja Predsjednika HOK broj: 

  7253/20-3 od 28. prosinca 2020., 

ZAKLJUČAK: 

 Odbija se žalba M.V. odvj. u Zagrebu i potvrđuje rješenje Predsjednika 

HOK broj: 7253/20-3 od 28. prosinca 2020. 

 

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK             PREDSJEDATELJ 

                     ovlašten Član Upravnog odbora  

                                                             po čl. 18. st. 5. Statuta HOK 

            D. H.                        Stjepan Šporčić, v.r. 
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