
ODLUKA 

 

o uvođenju Plakete dr. Ive Politea s poveljom 

 

- pročišćeni tekst – 

 

Članak 1. 

 

U svrhu davanja priznanja odvjetnicima članovima Hrvatske odvjetničke 

komore za osobite zasluge na unapređenju odvjetništva, u borbi za dosljednu 

primjenu zakona, u stručnom i savjesnom zastupanju svojih stranka, u afirmaciji 

odvjetništva kao samostalne i neovisne službe, u razvoju kolegijalnosti između 

odvjetnika, u odgoju i stručnom uzdisanju odvjetničkog pomlatka, te uopće u 

podizanju ugleda odvjetništva u zemlji i inozemstvu, Hrvatska odvjetnička komora 

ustanovljuje i uvodi Plaketu dr. Ive Politea s poveljom. 

Plaketa dr. Ive Politea s poveljom može se dodijeliti i odvjetnicima izvan 

Republike Hrvatske, ukoliko svojim radom i ulogom iznimno pridonesu 

ostvarivanju ciljeva iz prethodnog stavka. 

 

Članak 2. 

 

Odluku o dodjeli Plakete donosi Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

dvotrećinskom većinom svih svojih članova na pisani prijedlog Izvršnog odbora 

Hrvatske odvjetničke komore ili kojeg od odvjetničkih zborova. 

Za davanje priznanja Plaketom mogu biti predloženi samo odvjetnici koji su proveli 

u odvjetništvu najmanje 15 godina 

Za vrijeme trajanja mandata nijedan član Upravnog odbora Hrvatske 

odvjetničke komore kao ni predsjednik Hrvatske odvjetničke komore ne mogu biti 

predloženi za dodjelu Plakete. 

 

Članak 3. 

 

Svake godine mogu se članovima Hrvatske odvjetničke komore dodijeliti 

najviše tri, a odvjetnicima izvan Republike Hrvatske najviše dvije Plakete.  

Plakete se uručuju na redovitoj godišnjoj Skupštini Hrvatske odvjetničke 

komore, ili iznimno, prigodom većih manifestacija ili proslava vezanih uz 

odvjetništvo. 

 

 

 



Članak 4. 

 

Plaketa je napravljena od srebra, četverokutnog oblika veličine 6x9 cm. 

Na Plaketi je ugraviran portret dr. Ive Politea. Oko portreta ispisano je ime dr. 

Ive Politea, a ispod njega nalazi s tekst: EXEMPLO TUO. 

Plaketa se predaje u posebnoj kutiji s natpisom Hrvatska odvjetnička komora 

u zlatotisku. 

Pored Plakete predaje se i značka-plaketa u umanjenu obliku, ukrašena 

svilenom hrvatskom povijesnom trobojnicom, koja se prigodom svečanih događaja 

nosi na prikladnom mjestu na odjeći.  

 

Članak 5. 

 

Sastavni dio Plakete je pisana povelja koja glasi na ime nagrađenog 

odvjetnika.  

Povelja nosi datum izdanja i potpis predsjednika Hrvatske odvjetničke 

komore. 

Povelja se predaje u posebnoj kutiji. 

 

Članak 6. 

 

U svrhu provođenja ove odluke donijet će se poseban pravilnik. 

 

Članak 7. 

 

Ova odluka stupa na snagu kad je prihvati Skupština Hrvatske odvjetničke 

komore. 

 

*** 

Odluka o uvođenju zlatne Plakete dr. Ive Politea s poveljom donesena je na 

Skupštini Odvjetničke komore Hrvatske 12. lipnja 1976. 

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju zlatne Plakete dr. Ive Politea s poveljom 

donesena je na Skupštini Odvjetničke komore Hrvatske 12. studenoga 1977. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju Plakete dr. Ive Politea s 

poveljom donesena je na Skupštini Hrvatske odvjetničke komore 18. veljače 1995.  

 

 


