
 

PRAVILNIK 

 

o provođenju Odluke Hrvatske odvjetničke komore o uvođenju Plakete dr. 

Ive Politea s poveljom 

 

- pročišćeni tekst – 

 

 

Članak 1. 

 

Svoje obrazložene prijedloge za dodjelu Plakete Izvršni odbor Hrvatske 

odvjetničke komore i odvjetnički zborovi podnose Upravnom odboru Hrvatske 

odvjetničke komore najkasnije do 31. siječnja. 

Prijedlozi podneseni nakon isteka toga roka neće se uzeti u postupak. 

 

Članak 2. 

 

Pravodobno podnesene prijedloge predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, 

ne čekajući sjednicu Upravnog odbora, dostavlja odvjetničkim zborovima na 

mišljenje. 

Odvjetnički zborovi dužni su svoje mišljenje dostaviti najkasnije do 28. 

veljače. 

Ako neki odvjetnički zbor do isteka tog roka ne dostavi svoje mišljenje, 

smatrat će se da odobrava prijedloge bez prigovora. 

 

Članak 3. 

 

Nakon pribave tih mišljenja predsjednik Hrvatske odvjetničke komore iznosi 

sve prijedloge s mišljenjima odvjetničkih zborova pred Upravni odbor Hrvatske 

odvjetničke komore. 

 

Članak 4. 

 

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore razmatra prijedloge i o svakom 

od njih posebno glasa. 

Prijedlog koji ne dobije dvotrećinsku većinu svih članova Upravnog odbora 

smatra se odbijenim. 

 



U slučaju da dvotrećinsku većinu dobije više kandidata nego što ima na 

raspolaganju Plaketa za tu godinu, Upravni će odbor pristupiti ponovnom glasanju, 

kome će od izabranih kandidata dati prednost pri dodjeli Plakete u toj godini, i to na 

način da će svaki član Upravnog odbora sve prihvaćene kandidate razvrstati po 

redoslijedu od broja 1 pa dalje, već prema svom uvjerenju o zaslugama svakog 

pojedinog kandidata. Boduje se tako da prvo mjesto u glasačkom listiću člana 

Upravnog odbora donosi onoliko bodova koliko ukupno ima kandidata, drugo 

mjesto ukupan zbroj manje jedan, treće mjesto ukupan zbroj manje dva itd. Nakon 

toga se zbrajaju bodovi svih kandidata, i na taj način, prema zbroju postignutih 

bodova, određuje rang-lista. Prva tri kandidata rang-liste smatrat će se izabranim za 

dodjelu Plakete u toj godini. 

Prijedlozi za izbor ostalih kandidata, koji u toj godini ne dobiju Plaketu, neće 

se odbiti već će se smatrati pravodobnim prijedlozima za dodjelu Plakete u sljedećoj 

godini, o čemu će se obavijestiti podnosioci tih prijedloga. 

 

Članak 5. 

 

Isti postupak primjenjuje se u slučajevima dodjeljivanja Plakete u povodu 

većih manifestacija i proslava vezanih uz odvjetništvo, s time što Upravni odbor u 

takvim slučajevima pravodobno određuje rokove za podnošenje prijedloga i 

mišljenja. 

 

Članak 6. 

 

Plakete izabranim kandidatima predaje predsjednik Hrvatske odvjetničke 

komore ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik, na redovitoj godišnjoj 

Skupštini Hrvatske odvjetničke komore ili na svečanostima u povodu manifestacija 

ili proslava vezanih uz odvjetništvo, a nakon kraćeg obrazloženja zasluga 

nagrađenih odvjetnika. 

 

Članak 7. 

 

Upravni odbor na prijedlog Izvršnog odbora odlučuje kome će se povjeriti 

izrada Plakete i prihvaća izrađeni predložak, odlučuje o broju Plaketa koje se imaju 

dati na izradu, određuje oblik, veličinu i tekst povelje, te o svim ostalim tehničkim i 

administrativnim poslovima oko same izradbe i dodjela Plaketa i povelja. 

 

 

 

 



Članak 8. 

 

Imena nagrađenih odvjetnika s obrazloženjem moraju nakon dodjele biti 

objavljeni u prvom idućem broju glasila Odvjetnik. 

 

Članak 9. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu kada ga prihvati Skupština Hrvatske 

odvjetničke komore. 

 

*** 

Pravilnik o provođenju Odluke Hrvatske odvjetničke komore o uvođenju 

zlatne Plakete dr. Ive Politea s poveljom donesen je na Skupštini Odvjetničke 

komore Hrvatske 12. lipnja 1976. 

Odluka o izmjeni Pravilnika o provođenju 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 Pravilnika o provođenju Odluke o uvođenju 

Plakete dr. Ive Politea s poveljom donesena je na Skupštini Hrvatske odvjetničke 

komore 18. veljače 1995.  

 


