Broj:

2300/2021
ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane
u subotu 20. ožujka 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.
Ovjera zapisnika 16. sjednice UO HOK od 13. veljače 2021.,
ZAKLJUČAK:
Zapisnik 16. sjednice UO HOK od 13. veljače 2021. ovjerava se bez
primjedbi.
2. Izvješće predsjednika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
3. Izborna redovita godišnja Skupština HOK,
ZAKLJUČAK:
1. UO HOK saziva redovitu Izbornu Skupštinu HOK 10. srpnja 2021. s
početkom u 10:30 sati u Zagrebu, u hotelu The Westin Zagreb, Ul. Izidora
Kršnjavoga 1.
2. Predkandidacijski postupak za predsjednika Komore i ostala tijela
Komore započinje 3. svibnja 2021. godine.
3. UO HOK će dopisom obavijestiti sve odvjetničke zborove o održavanju
izborne skupštine, početku i trajanju predkandidacijskog postupka s uputom o
pravima i načinu predlaganja kandidata u skladu s odredbama Poslovnika o
radu Skupštine HOK.
4. Prijedlog za dodjelu Plakete "dr. Ivo Politeo" s poveljom,
ZAKLJUČAK:
1. Plaketa "dr. Ivo Politeo" s poveljom za 2021. godinu dodjeljuje se D.Č.,
odvj. u R.
2. Plaketa će se dobitniku uručiti na redovitoj godišnjoj Skupštini HOK
10. srpnja 2021. godine.
5. Izvješće blagajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
6. Godišnji financijski izvještaji za 2020.,
ZAKLJUČAK:
1. Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu.
1.

2. Iznijeti na Godišnju skupštinu HOK.
3. Prihvaća se Upitnik o funkcioniranju sastava financijskog upravljanja i
kontrola za 2020. godinu.
7. Izvješće Središnjeg inventurnog povjerenstva o popisu imovine i obveza
na dan 31. prosinca 2020.,
ZAKLJUČAK:
1. Prihvaća se izvješće Središnjeg inventurnog povjerenstva o popisu
imovine i obveza HOK na dan 31. prosinca 2020. godine.
2. Odobrava se rashod opreme prema planu i prijedlogu Središnjeg
inventurnog povjerenstva i povjerenstava odvjetničkih zborova u iznosu od
350.889,15 kn.
3. Odobrava se otpis sitnog inventara u iznosu od 10.799,84 kn.
8. Odobrenje troškova HOK
1. Plaćanje fakture II. i III. Faze Mit Software d.o.o. za izradu
programskog rješenja po mjeri HOK
ZAKLJUČAK:
Odobrava se trošak izrade II. i III. faze programskog rješenja Mit
Software d.o.o. za HOK.
9. Nastavak rada RA ureda HOK,
ZAKLJUČAK:
Ovlašćuje se Josip Šurjak, predsjednik HOK-a, potpisati Anex. br. 1.
Ugovora za izradu kartica i usluga izdavanja kvalificiranog certifikata od
12. travnja 2018. godine.
10. Izvješće glavnog tajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
11. Izvješća odvjetničkih zborova,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se pisana izvješća.
12. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
13. Izvješće Odvjetničke akademije HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
14. Tumačenja Tarife, Kodeksa i dr.:
1. Zahtjev Komisije za ispitivanje troškovnika o osnovici za obračun
nagrade za rad odvjetnika u predmetima isplate materijalnih prava iz
radnog odnosa,
ZAKLJUČAK:
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Osnovicu za obračun nagrade prema uspjehu u sporu u radnim
sporovima radi isplate materijalnih prava (npr. plaća, dodaci na plaću i sl.) iz
radnog odnosa čini neto iznos materijalnih prava.
2. Zahtjev T.P. odvj. u R. – Tarifa,
ZAKLJUČAK:
1. Odvjetnik koji je sa strankom zaključio ugovor o naplati odvjetničke
nagrade prema uspjehu u sporu, temeljem odredbe Tbr. 39. toč. 3. Tarife o
nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, u slučaju otkaza punomoći
stranci bez opravdanih razloga koji se ne temelje na Zakonu o odvjetništvu,
Statutu HOK i Kodeksu odvjetničke etike nema pravo naplatiti odvjetnički
honorara prema odredbama Tarife kao da ugovor o zastupanju prema uspjehu u
sporu nije zaključen.
2. Postupak osiguranja dokaza u upravnom sporu dio je upravnog
postupka te se primjenjuju odredbe Tbr. 20. do Tbr. 22. Tarife time da se može
raditi o postupku koji se smatra procjenjivim predmetom ukoliko se može utvrditi
osnovica za obračun odvjetničke nagrade sukladno Tarifi o nagradama i
naknadi troškova za rad odvjetnika.
3. Zahtjev mr. sc. M.A., odvj. u R. – Tarifa
ZAKLJUČAK:
Odredba Tbr. 7. toč. 2. al. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za
rad odvjetnika za zastupanje stranke u postupku razvoda ili poništenja braka, o
postojanju ili nepostojanju braka potpuno precizno i jasno propisuje da se u
svim slučajevima koje je odvjetnica mr. sc. M.A. postavila primjenjuje navedena
odredba.
4. Zahtjev D.S., odvj. u O. - Tarifa
ZAKLJUČAK:
D.S., odvj. u O., odgovoriti, s obzirom da se radi o predmetu SUB
IUDICE, da UO HOK u takvim slučajevima ne može tumačiti Tarifu o
nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

POSLOVNI TAJNIK

PREDSJEDNIK
Josip Šurjak, v.r.

M.S.
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Drugostupanjska sjednica povodom žalbi:
1. Žalba M.E.-K., brisane odvj. iz S. protiv rješenja IO HOK broj:
8760/2020 od 2. studenog 2020.,
ZAKLJUČAK:
Odbija se žalba M-E.-K. brisane odvj. iz S. i potvrđuje rješenje IO HOK
broj 8760/2020 od 2. studenog 2020.
2. Žalba Ž.P. odvj. u V., protiv rješenja IO HOK broj 1342/21 od
9. veljače 2021.
ZAKLJUČAK:
Obustavlja se žalbeni postupak povodom žalbe Ž. P., odvj. u V. od 1.
ožujka 2021. izjavljene protiv rješenja IO HOK broj: 1342/21 od 9. veljače
2021.
3. Žalba V.G. odvj. u V., protiv rješenja IO HOK broj 1342/21 od
9. veljače 2021.
ZAKLJUČAK:
Odbacuje se kao nepravodobna žalba V. G., odvj. u V. izjavljena protiv
rješenja IO HOK broj: 1342/21 od 9. veljače 2021. godine.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

PREDSJEDATELJ
ovlašten Član Upravnog odbora
po čl. 18. st. 5. Statuta HOK
Stjepan Šporčić, v.r.

D.H.
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