Broj:

3000/2022
ZAPISNIK

5. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane 17. ožujka
2022. u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška
53/II
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se prijedlog dnevnog reda s dopunama.
1.

Ovjera zapisnika 4. sjednice UO HOK od 12. veljače 2022.,
ZAKLJUČAK:
Zapisnik 4. sjednice UO HOK od 12. veljače 2022. ovjerava se bez
primjedbi.
2. Izvješće predsjednika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
3. Prijedlog Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe
ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske,
ZAKLJUČAK:
1. Utvrđuje se izvješće o savjetovanju s javnošću.
2. UO HOK donosi Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina
provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske, a sve
sukladno tekstu objavljenom u savjetovanju s javnošću.
3. U Narodnim novinama i na WEB stranici Hrvatske odvjetničke komore
objaviti Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz
poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske.
4. Prijedlog Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika,
ZAKLJUČAK:
1. Utvrđuje se izvješće o savjetovanju s javnošću s prihvatom prijedloga
odvjetnice N. B. i neprihvatom prijedloga odvjetnika S. Č. B.
2. UO HOK-a donosi Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju
odvjetnika sukladno tekstu objavljenom u savjetovanju s javnošću te
prihvaćenim izmjenama kako su izglasane na sjednici UO HOK-a uz eventualne
potrebne nomotehničke korekcije.
3. Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika objavit će se u
Narodnim novinama i na WEB stranici HOK-a.
5. Prijedlog Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja,
ZAKLJUČAK:
1. Utvrđuje se izvješće o savjetovanju s javnošću.
2. UO HOK donosi Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupka
mirenja, a sve sukladno tekstu objavljenom u savjetovanju s javnošću.
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3. Na WEB stranici Hrvatske odvjetničke komore objavit će se Pravilnik o
radu Centra za mirenje i postupka mirenja.
6. Programsko rješenje po mjeri za HOK,
ZAKLJUČAK:
Ovlašćuje se predsjednik HOK-a potpisati Ugovor o podršci i upravljanju
IT sustavom te Ugovor o pružanju hosting usluga s M. S. d.o.o. iz Z. po potpisu
Konačnog zapisnika.
7. Prijedlozi za dodjelu Plakete "dr. Ivo Politeo" s poveljom,
ZAKLJUČAK:
1. Plaketa "dr. Ivo Politeo" s poveljom za 2022. dodjeljuje se L. A., odvj. u
Z.
2. Plaketa "dr. Ivo Politeo" s poveljom za 2022. dodjeljuje se M. K., odvj.
u K.
3. Plakete će se dobitnicima uručiti na redovitoj godišnjoj Skupštini HOK
2022. godine.
8. Događanja u organizaciji HOK:
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
9. Redovita godišnja Skupština HOK,
ZAKLJUČAK:
1. Saziva se redovita Skupština HOK za dan 9. srpnja 2022., a koja će se
održati u Zagrebu, Koturaška 53 s početkom u 11:00 sati.
2. Raditi na pripremama potrebnim za održavanje Skupštine.
10. Izvješće blagajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
11. Godišnja financijska izvješća za 2021.,
ZAKLJUČAK:
1. Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Upitnik o funkcioniranju sastava financijskog upravljanja i
kontrola za 2021. godinu.
12. Odobrenje troškova HOK:
1. Plaćanje članarine CCBE za 2022.,
ZAKLJUČAK:
Odobrava se plaćanje članarine na ime članstva HOK-a u CCBE za 2022.
godinu.
13. Izvješće Središnjeg inventurnog povjerenstva o popisu imovine i obveza
na dan 31. prosinca 2021.,
ZAKLJUČAK:
1. Prihvaća se izvješće Središnjeg inventurnog povjerenstva o popisu
imovine i obveza HOK na dan 31. prosinca 2021. godine.
2. Odobrava se rashod opreme prema planu i prijedlogu Središnjeg
inventurnog povjerenstva i povjerenstava odvjetničkih zborova u iznosu od
213.429,81 kn.
3. Odobrava se otpis sitnog inventara u iznosu od 22.320,69 kn.
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14.

Izvješće glavnog tajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
15. Izvješća odvjetničkih zborova,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se dostavljena pisana izvješća.
16. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se pisano izvješće.
17. Izvješće Odvjetničke akademije HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se pisano izvješće.
18. Upit B. T., odvj. u Z., o dopuštenosti odvjetniku da bez zasnivanja
radnog odnosa obavlja poslove kreditnog posrednika prema Zakonu o
stambenom potrošačkom kreditiranju,
- skida se s dnevnog reda
19. Tumačenja Tarife, Kodeksa i dr.:
1. J. D. B., odvj. u Č. - Tarifa,
ZAKLJUČAK:
J. D. B., odvj. u Č. odgovoriti da u opisanom slučaju nema pravo na
nagradu po utrošenom satu niti na naknadu troškova.
2. Z. B., odvj. u Z. – Tarifa,
ZAKLJUČAK:
Z. B., odvj. u Z. odgovoriti da se može smatrati da je razmjenom poruka
putem elektronske pošte između odvjetnika i stranke ispunjen oblik pisane forme
ugovora u smislu Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad
odvjetnika, ukoliko su razmjenom elektroničke pošte učinjeni ponuda i prihvat
ponude.
20. Sanacija na zgradi HOK-a u Splitu,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se ponude M. M. d.o.o. za obavljanje građevinsko – zanatskih
radova i R. d.o.o. za vršenje stručnog nadzora nad radovima sanacije te se
ovlašćuje Josip Šurjak, predsjednik HOK-a potpisati Ugovor o obavljanju
građevinsko-zanatskih radova s M. d.o.o. iz Ž. i Ugovor o vršenju stručnog
nadzora nad radovima sanacije poslovnih prostorija Komore u Splitu s R. d.o.o.
iz S.

POSLOVNI TAJNIK

PREDSJEDNIK

M. S.

Josip Šurjak, v. r.
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