
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA 

 CENTAR ZA MIRENJE 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  

o radu Centra za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori   

za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 31. svibnja 2022. 

 

 

 

 

Ovim putem želim izvijestiti o radu Centra za mirenje u razdoblju od 10. srpnja 2021. do 31. 

svibnja 2022. godine. 

Članovi Upravnog odbora Centra za mirenje su: 

SANJA TAFRA, odvjetnica - predsjednica 

VLATKA CVOK, odvjetnica  - članica 

BORIS JUKIĆ, odvjetnik - član 

SONJA MAJETIĆ-PAVLINIĆ, odvjetnica - tajnica 

 

I. 

Sastanke Centra redovito održavamo svakih 5-6 tjedana putem ZOOM-a. 

Na sastancima raspravljamo o temama koje se u praksi pokazuju problematičnim. 

Tijekom ove godine pripremili smo prijedlog promjena Pravilnika o radu Centra za mirenje i 

postupku mirenja, vodeći računa upravo o nedostacima prethodnog Pravilnika koje smo uočili 

tijekom rada Centra. 

II. 

Centar se na poziv Ministarstva pravosuđa uključio u provedbu programa: 

NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM ZA RAZDOBLJE 2014-2021  „Unapređenje  sustava 

sudskog mirenja", 

koji se provodi u suradnji s norveškom sudskom upravom te je dogovorena dodatna obuka za 

24 člana našeg Centra koja će biti financirana iz sredstava ovog Projekta. 

Dodatna obuka je najavljena za listopad 2022. godine. 

III. 

U RH je u tijeku  izrada Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, 

koji se mora uskladiti s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021-2026. (NPOO). Naš 

Centar aktivno sudjeluje u ovom projektu, budući da je predsjednica Centra članica Radne 

skupine za izradu Nacrta. 

 

 

 



Novim Zakonom o mirenju, a sukladno uputama NPOO-a, mirenje bi trebalo znatno osnažiti 

kao način rješavanja sporova. 

 

IV. 

 

U sklopu promjena na web stranicama HOK-a, u tijeku su promjene i dijelu web stranica koje 

se odnose na Centar za mirenje pri HOK-u. 

V. 

Zbog korona virusa i dalje je tijekom godine bilo nemoguće održati predavanje koje su 

pripremili članovi našeg Centra i to na temu   

„ULOGA ODVJETNIKA U POSTUPCIMA MIRENJA“ 

pa smo stoga odlučili organizirati predavanje on line, kako bi se isto moglo pratiti na 

stranicama HOK-a. 

VI. 

Kako bi se mirenje čim više približilo ponajprije kolegama odvjetnicima, u tijeku je osnivanje 

ogranka Centra u Varaždinu i Dubrovniku. 

VII. 

Broj zaprimljenih prijedloga za provođenje postupaka je u zadnjih godinu dana u blagom 

porastu i nadamo se da će tako i ostati. 

Zaključno, Centar i nadalje poduzima sve da mirenje bude čim više prihvaćeno kao način 

rješavanja sporova, s time da naročito nastojimo približiti ovaj postupak kolegicama i 

kolegama odvjetnicima. 

 

 

                        predsjednica Upravnog odbora Centra za mirenje  

                  Sanja Tafra, v.r. 

 


