
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE 

KOMORE 
 

Nositelj izrade izvješća: Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 
Zagreb, 8. srpnja 2022. 

 
Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke 
komore 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
/ provedbu savjetovanja  Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji 
se njime žele postići uz sažetak 
ključnih pitanja 

 

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odvjetništvu (NN 126/21) koji je stupio na snagu 2. 
prosinca 2021., među ostalim, uvedena je mogućnost 
zaposlenja odvjetnika kod drugog odvjetnika, mogućnost 
da odvjetničko društvo osnuje drugo odvjetničko društvo, 
mogućnost izjavljivanja priziva protiv svih osuđujućih 
presuda Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke 
komore, uvedena je obveza stalnog stručnog 
usavršavanja odvjetnika te su izvršene određene 
terminološke izmjene. 

Dakle, izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke 
komore su nužne radi usklađenja Statuta Hrvatske 
odvjetničke komore sa odgovarajućim izmjenama i 
dopunama Zakona o odvjetništvu, prvenstveno radi 
uređenja novonastalih pravnih odnosa, primjerice 
odnosa odvjetnika zaposlenog kod samostalnog 
odvjetnika odnosno kod odvjetnika člana zajedničkog 
odvjetničkog ureda.  
 
Također, predloženim izmjenama i dopunama jasnije su 
propisana ovlaštenja tijela Hrvatske odvjetničke komore 
dok se prijedlogom nove odredbe članka 26.a propisuju 
načini prestanka mandata predsjednika Komore, 
utvrđuje ovlaštenje jednog od dopredsjednika Hrvatske 
odvjetničke komore za obavljanje dužnosti predsjednika 
do izbora novog predsjednika te se detaljno uređuje 
postupanje u slučaju prijevremenog prestanka mandata 
predsjednika Komore.  
 
Nadalje, predlaže se uvođenje komunikacije 
elektroničkim putem prilikom sazivanja tijela Hrvatske 
odvjetničke komore, a čime se olakšavaju i ubrzavaju 
interne procedure, kao i komunikacija sa članovima tijela 
Hrvatske odvjetničke komore. 
 
Izmjenama i dopunama propisuju se rokovi za 
podnošenje zahtjeva za upise u Imenik odvjetnika 
Hrvatske odvjetničke komore i Imenik odvjetničkih 
vježbenika Hrvatske odvjetničke komore, odnosno 
zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za 
osnivanje odnosno promjene u odvjetničkim društvima.  
 



Prijedlogom nove odredbe članka 85. b. regulira se 
sadržaj tvrtke odvjetničkog društva kao i predmet 
poslovanja odvjetničkog društva, a sve u skladu sa 
načelnim shvaćanjima Upravnog odbora Hrvatske 
odvjetničke komore kao i odredbama Zakona o 
trgovačkim društvima. 
 
Radi usklađenja s odredbom novog članka 27. a Zakona 
o odvjetništvu jasnije se propisuju pretpostavke za upis 
podružnice stranih odvjetničkih društava i obavljanje 
odvjetničke službe u tim podružnicama. 
 
S obzirom na izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu 
kojima je propisana obveza stalnog stručnog 
usavršavanja predlaže se uvođenje nove teže povrede 
dužnosti i ugleda odvjetništva radi sankcioniranja 
neizvršavanja navedene obveze. Također su izvršene 
izmjene i dopune postojećih težih povreda dužnosti i 
ugleda odvjetništva zbog terminološkog usklađenja istih 
sa izmjena i dopunama Zakona o odvjetništvu te 
uvedene mogućnosti zaposlenja odvjetnika kod drugog 
odvjetnika. Ujedno su precizirane pojedine postupovne 
odredbe, a sve kako bi se dodatno poboljšala 
učinkovitost disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke 
komore u provođenju disciplinskih postupaka i izvršenju 
osuđujućih presuda Disciplinskog suda Hrvatske 
odvjetničke komore, uz jamstvo zaštite prava svih 
sudionika navedenih disciplinskih postupaka. Izvršeno je 
i usklađenje Statuta Hrvatske odvjetničke komore sa 
izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu u pogledu 
zastare, kao i u pogledu mogućnosti izjavljivanja priziva 
Vrhovnom sudu Republike Hrvatske protiv svih 
osuđujućih presuda Disciplinskog suda Hrvatske 
odvjetničke komore.  
 
Nadalje, prijedlogom nove odredbe članka 153. a 
predviđeno je osnivanje Arbitražnog suda Hrvatske 
odvjetničke komore, čije bi se djelovanje uredilo 
posebnim pravilnikom. 
 
Konačno, jasnije je propisano financijsko poslovanje 
Hrvatske odvjetničke komore te su u cijelom tekstu 
Statuta Hrvatske odvjetničke komore izvršena 
odgovarajuća terminološka usklađenja. 
 

Objava dokumenata za savjetovanje  
 
 
Razdoblje provedbe savjetovanja  
 

https://www.hok-cba.hr/savjetovanja-s-javnoscu/  

Savjetovanje s javnošću otvoreno: 24. svibnja 2022.  

 

Dan završetka savjetovanja s javnošću: 23. lipnja 2022.  

 

Pregled osnovnih pokazatelja  
uključenosti savjetovanja s javnošću  - 



Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

 

Analiza prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za prihvaćanje i 
neprihvaćanje je u tablici u nastavku. 

 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
 

- 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova. 

 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Red
ni 

broj 

Sudionik 
savjetovan

ja (ime i 
prezime 

pojedinca, 
naziv 

organizacij
e) 

Članak ili 
drugi dio 

nacrta na koji 
se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 
mišljenja 

Status prijedloga 
ili mišljenja 

(prihvaćanje/nepri
hvaćanje s  

obrazloženjem)  

 

1.  

 

Lea Pajtak, 
odvjetnica u 
Zagrebu 

 

 

članak 18. 
stavak 1. točka 
5. 

  

Prijedlog izmjene članka 18. stavka 
1. točke 5.  

"5. na prvoj sjednici nakon sjednice 
Skupštine bira na prijedlog 
predsjednika Komore deset članova 
Izvršnog odbora, koji zajedno s 
predsjednikom Komore čine Izvršni 
odbor Komore; na istoj sjednici 
Upravni odbor na prijedlog 
predsjednika Komore između 
izabranih članova Izvršnog odbora 
izabire četiri dopredsjednika, glavnog 
tajnika i blagajnika; na bilo kojoj 
redovitoj sjednici Upravni odbor na 
prijedlog predsjednika Komore, 
umjesto ranije izabranih 
dopredsjednika, glavnog tajnika i 
blagajnika, između izabranih 
članova Izvršnog odbora, izabire 
nove članove Izvršnog odbora za 
obavljanje navedenih funkcija; u 
slučaju prijevremenog prestanka 
mandata članu Izvršnog odbora, na 
redovnoj sjednici na prijedlog 

 

Prihvaćena 



predsjednika Komore bira novog 
člana Izvršnog odbora," 

Obrazloženje prijedloga: 

Predlaže se izmjena članka 18. 
stavka 1. točke 5. Statuta HOK na 
način da se Upravni odbor ovlasti da 
na bilo kojoj redovitoj sjednici na 
prijedlog predsjednika Komore 
između izabranih članova Izvršnog 
odbora izabere nove dopredsjednike, 
glavnog tajnika i blagajnika. Naime, 
članovi Izvršnog odbora koji obavljaju 
navedene funkcije, mogu zbog 
opravdanih razloga doći u situaciju da 
tu funkciju nisu nadalje u mogućnosti 
obavljati. Stoga je nužno uspostaviti 
mehanizam popunjavanja navedenih 
funkcija i prije nove konstitutivne 
sjednice Upravnog odbora.  

 

 

2.  

 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

 

članak 6. 
stavak 2. točka 
2.  

 

Predlaže se u članku 6. stavku 2. točki 
2. Statuta Hrvatske odvjetničke 
komore riječi „nisu u mirovini“ 
zamijene riječima „obavljaju 
odvjetničku službu“. 
 
Naime, odredbom članka 6. stavka 2. 
točke 2. Statuta Hrvatske odvjetničke 
komore propisano je da Skupštinu 
Komore čine, između ostalog, bivši 
predsjednici Komore koji nisu u 
mirovini.  
 
S obzirom da je i nakon početka 
korištenja prava na mirovinu moguće 
nastaviti obavljanje odvjetničke 
službe, predlaže se izmijeniti 
navedenu odredbu na način da se 
propiše da Skupštinu Komore čine, 
između ostalih, bivši predsjednici koji 
obavljaju odvjetničku službu. 
 

 

Prihvaćena 

 

 

 

 

 


