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IZVJEŠĆE  

o radu Udruge odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori   

za 2021/2022 godinu 

 

 

AKTIVNOSTI UDRUGE PO PITANJU ORGANIZIRANJA IZBORA ZA 

PREDSTAVNIKE ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA PO ODVJETNIČKIM 

ZBOROVIMA 

 

Upravni odbor tijekom svojega mandata u 2021/2022 godini imao je želju da na čitavom 

teritoriju RH potakne udruživanje i povezivanje vježbenika i u formalne, postojeće organizacije 

po Odvjetničkim zborovima te da svim vježbenicima približi rad i funkcioniranje Udruge 

odvjetničkih vježbenika (dalje Udruge), odnosno Hrvatske odvjetničke komore (dalje HOK-a).  

 

Izbori predstavnika odvjetničkih vježbenika pri odvjetničkom zboru Split  

 

Upravni odbor Udruge je na svojoj I. konstituirajućoj sjednici održanoj 7. lipnja 2021. godine 

donio odluku kojom se tadašnjem Predsjedniku Udruge Toniju Kneževiću sukladno čl. 22. st. 

5. Statuta Udruge povjerava raspisivanje izbora za predstavnika odvjetničkih vježbenika pri 

Odvjetničkom zboru Splitsko-dalmatinske županije. Na tim je izborima izabrana kolegica 

Anđela Varnica. 

 

Izbor predstavnika odvjetničkog vježbenika pri Odvjetničkom zboru Dubrovnik 

 

Predmetni sastanak održao se u utorak, 9. studenog 2021. godine, u prostorijama Općinskog 

suda u Dubrovniku, pri čemu jeza predstavnika odvjetničkih vježbenika na području 

Odvjetničkog zbora Dubrovnik izabran je Hrvoje Miloglav. 

 

Izbor predstavnika odvjetničkog vježbenika pri Odvjetničkom zboru Šibenik 

 

Predmetni sastanak održao se u petak, 14. siječnja 2022. godine, u 18:00 sati, u prostorijama 

Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Po provedenim izborima za predstavnika 

odvjetničkih vježbenika na području Odvjetničkog zbora Šibenik izabran je Ante Sladić. 

 

 

AKTIVNOSTI UDRUGE PO PITANJU ORGNIZIRANJA DOGAĐANJA, DRUŽENJA 

I UPOZNAVANJA ČLANOVA U SVRHU STVARANJA I JAČANJA KOHEZIJE 

MEĐU ČLANOVIMA 

 

Udruga je u cilju dodatnog zbližavanja, upoznavanja članstva i osjećaja pripadnosti Udruzi u 

predmetnom razdoblju organizirala neformalna druženja za svoje članove. 

- 9. srpnja 2021. godine, organizirana su tako dva druženja, i to jedno u Zagrebu, na terasi 

i vanjskom dijelu kafića Caffe bar Srce, Petrinjska 13, Zagreb, a drugo u Splitu, u 

prostorijama OZ Splitsko-dalmatinske županije, na adresi Zrinjsko-Frankopanska 8. 



 

 

 

- 1. listopada 2021. godine, na terasi i vanjskom dijelu kafića Caffe bar Lux, Frane Petrića 

2, Zagreb. 

- 5. studenog 2021. godine, u prostorijama ex. HOK Kavane i galerija u Splitu, Ulica 

Jerolima Kavanjina 11, održano je neformalno druženje. 

- 25. ožujka 2022. godine , održano je i druženje odvjetničkih vježbenika u „Caffe Tin-u  

Na svim navedenim druženjima su, zalaganjem članova Upravnog odbora Udruge dogovorene 

promotivne cijene pića za odvjetničke vježbenike, dok je na posljednje navedenom piće 

dobrodošlice za sve odvjetničke vježbenike okupljene u Caffe Tin-u financirala je Udruga. 

 

Sudjelovanje na odvjetničkim igrama i XV. Konferenciji odvjetnika i odvjetničkih 

vježbenika 

 

Članovi Udruge su 2021. godine imali priliku sudjelovati na jubilarnim XXV. Sportskim 

igrama odvjetnika i odvjetničkih vježbenika održanim od 23. do 26. rujna 2021. u Trogiru, hotel 

Medena, a HOK je i ove godine u tu svrhu organizirao besplatni prijevoz autobusom na relaciji 

Zagreb-Trogir-Zagreb te je svim odvjetničkim vježbenicima sufinancirao trošak smještaja na 

bazi polupansiona. 

 

XV. Konferencija odvjetnika i odvjetničkih vježbenika 

 

HOK je za sve svoje članove u hotelu Falkensteiner Hotel & Spa Iadera ugovorio uvjete 

smještaja koji su bitno povoljniji od tržišnih. Vodstvo Udruge je potaknuto brojnim upitima  

kolega vježbenika koji su bili zainteresirani za sudjelovanje na XV. Konferenciji odvjetnika i 

odvjetničkih vježbenika donijelo odluku da se vježbenicima s dodatnih 300 kn sufinancira 

smještaj u dvokrevetnoj sobi, kako bi mogli sudjelovati na XV. Konferenciju odvjetnika i 

odvjetničkih vježbenika.  

Sufinanciranje odlaska na XV. Konferenciju odvjetnika i odvjetničkih vježbenika bilo je 

uvjetovano podmirenim članarinama prema Udruzi što je jednoglasno prihvaćeno na UO 

Udruge. Pravo na sufinanciranje ostvarila je velika većina od preko 60 kolega koji su 

sudjelovali na Konferenciji i popratnim događanjima. 

 

SUBVENCIONIRANJE JEZIČNIH TEČAJEVA I EDUKACIJA ČLANOVA UDURGE 

 

Udruga je i u mandatu 2021/22 nastavila s promicanjem i omogućavanjem stručnog 

osposobljavanja svojih članova, zbog čega je Upravni odbor Udruge odlučio nastaviti 

sufinanciranje svih tečajeva i edukacija koji za cilj imaju podići konkurentnost odvjetničkih 

vježbenika. Svi tečajevi bili su sufinancirani u iznosu od maksimalno 400,00 kuna po jednom 

semestru. Osim toga, Udruga je, neovisno o sufinanciranju tečaja, s osam škola stranih jezika u 

Zagrebu te dvjema školama stranih jezika u Splitu ugovorila mogućnost povoljnijih cijena 

tečajeva za sve članove Udruge, a s Hrvatskom udrugom za mirenje ugovoreno je 15% popusta 

za tečaj osnovne obuke za medijatore/izmiritelje. Broj kolega koji su koristili subvencija i u 

ovome mandatu je premašio brojku 30. 

 

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO POVOLJNIJIM UVJETIMA ZA 

ČLANOVE UOV 

 



Upravni odbor Udruge je posebnim angažmanom dopredsjednika Luke Kolaka tijekom 2021. 

godine za sve članove Udruge ugovorio i produžio pogodnost da s Allianz osiguranjem ugovore 

policu dopunskog zdravstvenog osiguranja po uvjetima koji su značajno povoljniji od tržišnih.  

 

 

Ponuđene su 2 opcije i to Allianz- DZO neograničeno godišnje pokriće za 32 kn/mj (384 kn 

godišnje) i Allianz-DZO neograničeno godišnje pokriće + B lista lijekova neograničeno za 44 

kn/mj (528 kn godišnje)  Odaziv kolega na navedenu akciju bio je značajan, o čemu svjedoči 

100-tinjak ugovorenih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u periodu od studenog 2020 

do studenog 2021. godine. Za nastavak suradnje i ugovaranja polica pod istim uvjetima UO 

Udruge trenutačno vodi pregovore s prethodno navedenim osigurateljem. 

 

IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA O UVJETIMA RADA TE PRAVIMA I 

OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA IZMEĐU ODVJETNIKA POSLODAVCA I 

ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA 

 

Formalni pregovori s HOK-om započeli su dopisom UO Udruga od 29. ožujka 2021. godine, 

kojim su detaljno pojašnjene poteškoće vezane uz primjenu Kolektivnog ugovora, Upravni 

odbor Udruge podnio je Izvršnom i Upravnom odboru HOK-a svoj prijedlog konkretnih 

izmjena Kolektivnog ugovora 

U rujnu 2021. godine, Upravni odbor HOK-a u tu je svrhu ovlastio dopredsjednika Komore 

Marija Jankovića i glavnog tajnika Komore Davora Drugovića da nastave razgovore s 

Udrugom u smjeru usuglašavanja visine najniže plaće odvjetničkih vježbenika. Nakon nekoliko 

održanih sastanaka vodstva Udruge s predstavnicima UO HOK-a, usuglašen je konačni tekst 

novog Kolektivnog ugovora, koji je uvršten u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog odbora 

Komore (u veljači 2022). Nakon pregovora usuglašeno je da se KU izmjeni na način da za 

vježbenike bez položenog pravosudnog ispita minimalna bruto plaća iznosi 6.500,00 kn, 

odnosno 8.000,00 kn za vježbenika s položenim pravosudnim ispitom. Također je dogovoreno 

i produživanju trajanja plaćenog dopusta radi polaganja pravosudnog ispita. Nakon iscrpnih 

pregovora nakon kojih je usuglašen novi teksta KU, isti je dostavljen Izvršnom i Upravnom 

odboru Komore na odobrenje. 

 

Upravni odbor Udruge je 10. veljače 2022. godine donio odluku kojom se daje ovlast tadašnjem 

Predsjedniku Udruge Toniju Kneževiću da s predsjednikom HOK-a Josipom Šurjakom sklopio 

novi Kolektivni ugovor. Dana 22. veljače 2022. godine potpisan je usuglašeni novi tekst 

Kolektivnog ugovora, a isti je stupio na snagu 1. ožujka 2022. godine. 

 

 

UVJET I NAČINI KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE MJERA 

AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA IZ NADLEŽNOSTI HZZ-a 

 

Udruga je usmjerila svoje djelovanje i na vraćanje ukinutih mjera HZZ-a za poticanje 

samozapošljavanja, te je dana 1. prosinca 2021. godine predsjednik Udruge uputio dopis 

vodstvu HOK-a koji se tiče problematike definiranja odvjetništva kao neprihvatljive djelatnosti 

za ostvarivanje prava na potporu za samozapošljavanje od srpnja 2020. godine pa nadalje. Tom 

su odlukom članovi Udruge već dulje vrijeme zakinuti i neosnovano diskriminirani prilikom 

osnivanja vlastitog odvjetničkog ureda. 

Nastavno na navedeno, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore uputio je 6. prosinca 2021. 

godine dopis Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kojem je predloženo donijeti odluku kojom 

će se osobama koje započinju samostalno obavljanje odvjetničke službe omogućiti korištenje 

potpora za samozapošljavanje u 2022. godini. Prijedlog i zahtjev je odbijen dopisom od strane 



HZZ-a uz kratko obrazloženje da se potiče zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima i da 

odvjetništvo nije jedno od tih. Upravni odbor Udruge je do danas nastavio svoje djelovanje u 

smjeru izmjene navedene diskriminirajuće odluke HZZ-a, no nažalost još uvijek bez uspjeha. 

 

 

PREUZIMANJE FUNKCIJE PREDSJEDNIKA UDRUGE ODVJETNIČKIH 

VJEŽBENIKA 

 

Dosadašnji Predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika, Toni Knežević upisom u Imenik 

odvjetnika prestao je biti odvjetnički vježbenik, a samim time i članom Udruge odvjetničkih 

vježbenika. Slijedom navedenog je funkciju i dužnosti Predsjednika Udruge do isteka mandata 

preuzeo dosadašnji Dopredsjednik Udruge, Luka Kolak. 

 

NACRT NOVOG STATUTA UDRUGE ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA  

 

Udruga u sljedećem vremenskom periodu namjerava nastaviti s radom na izmjeni Statuta, koji 

potječe još iz 2008. godine te je u tu svrhu predanim radom Upravnog odbora Udruge, a 

ponajviše kolege Martina Hrena izradila nacrt novog teksta Statuta, koji zbog proceduralnih 

razloga nije mogao biti predmet odlučivanja na izbornoj skupštini 03. lipnja 2022. godine, stoga 

će rad na provođenju izmjene Statuta nastaviti novo vodstvo Udruge. 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE NA DAN 31. SVIBNJA 2022. GODINE 

 

Zaključno s 01. travnja 2022. iz bruto bilance koja nam je dostavljena od strane računovodstva 

za razdoblje 1-4/2022. godine razvidno proizlazi da je tijekom prva četiri mjeseca 2022. godine 

ostvaren višak prihoda u iznosu od 66.698,50 kuna. 

 

Zajedno sa viškom prihoda iz proteklih godina ukupno stanje računa UOV je 601.651,88 kune. 

 

 

 

 

 

 

         Predsjednik UOV 

         Luka Kolak v.r. 

 


