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                                     IZVJEŠĆE GLAVNOG TAJNIKA 

                               HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE 

                          za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022. 

 

 

 

 

Izvješće se odnosi za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022. godine. 

 

1. Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore 

Na dan 2. lipnja 2022. u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Imenik 

odvjetnika) upisano je  5.028 odvjetnika. 

U vremenu od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022. upisano je 235 odvjetnika u Imenik odvjetnika, 

dok je brisano 119 odvjetnika. 

Od novoupisanih odvjetnika 174 je iz redova odvjetničkih vježbenika nakon završene 

odvjetničke vježbe. 

2.  Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore 

Na dan 2. lipnja 2022. u Imenik odvjetničkih vježbenika upisano je 1.526 odvjetničkih 

vježbenika, od čega je 6 odvjetničkih vježbenika upisano temeljem strane diplome. 

Od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022. u Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke 

komore upisano je 411 novih odvjetničkih vježbenika, dok je brisano 148 odvjetničkih 

vježbenika. 

3.  Upisnik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore 

 

Na dan 2. lipnja 2022. upisano je 351 odvjetničkih društava u Upisnik odvjetničkih društava 

Hrvatske odvjetničke komore. Od tog broja 18 odvjetničkih društava nalazi se u likvidaciji, a 1 

odvjetničkom društvu koje je u likvidaciji izrečena je zabrana obavljanja odvjetničke djelatnosti 

do trenutka dostave dokaza o ispunjenju obveze osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi 

odvjetničko društvo moglo počiniti trećima obavljanjem odvjetništva.  

4.  Upisnik zajedničkih odvjetničkih ureda Hrvatske odvjetničke komore 

Na dan 2. lipnja 2022. upisano je 182 zajedničkih odvjetničkih ureda u Upisnik zajedničkih 

odvjetničkih ureda Hrvatske odvjetničke komore.  

 

 



5. Imenik stranih odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore 

Na dan 2. lipnja 2022. upisano je 14 odvjetnika iz zemalja članica EU.  

6. Besplatna pravna pomoć 

Komora na temelju odredbe članka 21. Zakona o odvjetništvu osigurava besplatnu pravnu 

pomoć putem odvjetnika. 

U vremenu od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022. ukupno su zaprimljene 273 molbe, od toga 

se 37 molbi odnosi na uzdržavanje malodobne djece. 

Od ukupnog broja zaprimljenih molbi u 106 predmeta imenovani su punomoćnici moliteljima, 

a od toga u 34 predmeta za postupke uzdržavanja mlt. djece. 

Odbijeno je 124 molbi. 

U 16 predmeta molbi nije udovoljeno jer podnosili nisu dopunili molbe. 

U rješavanju se nalazi 27 predmeta jer su tražene dopune molbi. 

Komora također osigurava besplatnu pravnu pomoć azilantima i romskoj zajednici i to u 

Međimurskoj, Brodsko-posavskoj, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Zagrebu. 

7. Dan hrvatskih odvjetnika  

XXXVIII. Dan hrvatskih odvjetnika, nakon što prošla dva radi pandemije korona virusa nisu 

održana, održan je 17. i 18. ožujka 2022. godine.  

Okrugli stol održan je na temu trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika kao jamstvo uspješnog 

obavljanja odvjetničke službe. O navedenoj temi govorili su dr. sc. Laura Valković, odvj. u 

Zagrebu, predsjednica Odvjetničke akademije, kao moderatorica, mr. sc. Ive Brkić, odvj. u 

Zadru, Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave RH, Igor Mucalo, 

odvj. u Zagrebu, Dalibor Valinčić, odvj. u Zagrebu, Alemka Košorok Humar, odvj. u Ljubljani 

i predsjednica Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije, Lucie Dolanská 

Bányaiová, članica Upravnog odbora Češke odvjetničke komore i Mićo Ljubenko, odvj. u 

Zagrebu i dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore. 

8. Konferencija odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore 

XV. Konferencija odvjetnika i odvjetničkih vježbe ika održana je 19. do 22. svibnja 2022. u 

Petrčanima kraj Zadra.  

Tema Konferencije bila je "Profesionalizacija Hrvatske odvjetničke komore?". O temi su 

izvještavali dr. sc. Laura Valković, odvj. u Zagrebu i predsjednica Odvjetničke akademije, Igor 

Mucalo, odvj. u Zagrebu, Dalibor Valinčić, odvj. u Zagrebu i član Stručnog vijeća Odvjetničke 

akademije, Gina Grancarić, odvj. u Zagrebu, Mićo Ljubenko, odvj. u Zagrebu i dopredsjednik 

Komore, Jelena Orlić, odvj. u Luxembourgu, Ana-Marija Bazina, odvj. u Zagrebu i mr. sc. Ive 

Brkić, odvj. u Zadru. 

Izlaganju na Konferenciji pridružio se je video vezom i Roman Završek, bivši predsjednik 

Odvetniške zbornice Slovenije i Rupert Wolff, predsjednik Austrijske odvjetničke komore. 

 



 

9. Upravni i Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

U vremenu od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022., uključivši i sjednicu koja će se održati              

8. srpnja 2022., Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore održao je 7 sjednica. 

Izvršni odbor je u istom razdoblju, uključivši i sjednice koje će se održati 6. lipnja i 8. srpnja 

2022.,  održao 11 sjednica. 

Upravni i Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore, od prošle skupštine, pored redovnih 

aktivnosti, raspravljali su o mnogobrojnim problemima koji se tiču odvjetništva, kao i 

zakonodavnoj aktivnosti koja se u tom vremenu odvijala u RH.  

Rad Komore u tom periodu još uvijek je bio obilježen pandemijom korona virusa i posljedicama 

dvaju potresa u Zagrebu, Sisku, Petrinji i Glini. 

Cijela korespodencija između odvjetnika i Komore odvijala se putem e-komunikacije što je u 

uvjetima pandemije bitno olakšalo rad odvjetnika i Komore. Također je u cijelosti i saživjela e-

komunikacija između odvjetnika i sudova iako su se tu pojavljivali problemi, ali na sreću samo 

tehničke prirode. 

 

Velik dio vremena Upravni i Izvršni odbor posvetili su zakonodavnoj aktivnosti prvenstveno se 

radi o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, izmjenama i dopunama Tarife o 

nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (obrane po službenoj dužnosti sada se plaćaju 

u visini od 50% tzv. redovne Tarife) te izmjenama i dopunama Statuta Komore i Kodeksa 

odvjetničke etike. Također se puno vremena posvetilo izmjenama i dopunama Zakona o 

parničnom postupku, Zakona o općem upravnom postupku,  Zakona o zemljišnim knjigama, 

Zakona o kaznenom postupku i dr.  

Predstavnici Komore sudjelovali su i u radu radnih skupina Ministarstva pravosuđa i uprave 

vezano za prije spomenute zakone. 

 

Upravni i Izvršni odbor i nadalje će tražiti najbolja rješenja za odvjetnike u nastavku izmjena 

i dopuna Zakona o parničnom postupku i ostalih procesnih propisa. 

 

Upravni odbor je donio odluku da se Plaketa "dr. Ivo Politeo" s poveljom dodijeli Mladenu 

Klasiću, odvj. u Križevcima i Leu Andreisu, odvj. u Zagrebu.  

 

Upravni odbor je sa Udrugom odvjetničkih vježbenika zaključio novi kolektivni ugovor pa su 

plaće odvjetničkih vježbenika povišene. 

 

Upravni odbor je također pokrenuo postupak zaštite loga Hrvatske odvjetničke komore koji 

postupak je uspješno dovršen. 

 

Upravni odbor je povodom rata u Ukrajini donio odluku da pozove sve odvjetnike koji su voljni 

pružiti besplatnu pravnu pomoć izbjeglicama iz Ukrajine da tu svoju nakanu jave Komori. Vrlo 

veliki broj odvjetnika iz cijele Hrvatske pridružio se je inicijativi Komore i prijavio se Komori 

radi pružanja besplatne pravne pomoći ukrajinskim izbjeglicama. 

 

 

 

 



 

 

10. Međunarodne aktivnosti Hrvatske odvjetničke komore 

Komora je vrlo aktivna u provođenju međunarodnih aktivnosti iako su svi susreti uživo bili vrlo 

ograničeni zbog pandemije. Ipak predstavnici Komore sudjelovali su u radu Dana slovenskih 

odvjetnika, sastanku predsjednika komora srednje i jugoistočne Europe u Beču, zatim na on-

line sastanku Komore i Europskog suda za ljudska prava i dr. 

Za vjerovati je da će se u idućem razdoblju međusobni susreti odvjetnika na međunarodnoj 

razini vratiti u okvire prije pandemije. 

11. Ostale aktivnosti Hrvatske odvjetničke komore 

 

Komora je 25. listopada 2021. obilježila i Europski dan odvjetnika. 

U okviru Komore djeluje i Odvjetnička akademija koja je u proteklom razdoblju organizirala 

niz predavanja, što je vidljivo iz izvješća Odvjetničke akademije.  

Odvjetničkim vježbenicima omogućeno je pohađanje seminara za pripremu polaganja 

pravosudnog ispita i to putem LMS platforme.  

Kao i svake godine održani su seminari o primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca i 

financiranju terorizma također putem LMS platforme. 

U Trogiru su održane i tradicionalne Sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika. 

Komora je aktivno sudjelovala i u radu zaklada “Zlatko Crnić“ i “Jadranko Crnić“. 

Održani su mnogobrojni seminari za odvjetnike vezani uz zakonske promjene putem LMS 

platforme. 

Održan je i domjenak povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za pravosudne dužnosnike, 

kao i domjenak za odvjetnike u mirovini.  

U razdoblju između dvije skupštine, velika pažnja posvećena je i administrativnom 

funkcioniranju Komore te nabavi nove informatičke opreme i izradi programskog rješenja koje 

je  od ove godine u funkciji. 

Na kraju ovog izvješća zahvaljujem se svim zaposlenicima Hrvatske odvjetničke komore koji su 

mi pomagali da preuzete poslove obavljam na najbolji mogući način, kao i svim članovima 

Izvršnog i Upravnog odbora Komore.  

      

                   

    GLAVNI TAJNIK 

                                 Davor Drugović, v.r. 

 


