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I Z V J E Š Ć E 

O RADU DISCIPLINSKOG SUDA 

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE 

za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 6. lipnja 2022. 

 

 

Godišnjoj Skupštini Hrvatske odvjetničke komore koja će se održati 9. srpnja 2022. 

podnosim Izvješće o radu Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem 

tekstu: DS) za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 6. lipnja 2022. (u daljnjem tekstu: 

izvještajno razdoblje). 

 

DS je u izvještajnom razdoblju riješio 150 predmeta, na način da je izradio i otpremio 

meritornu sudsku odluku u tim predmetima. 

  

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 57 novih predmeta dok se u raspravi pred DS-

om na dan podnošenja ovog izvješća nalazi 141 predmet, a u 42 predmeta je zaključena 

rasprava i objavljena presuda te je u tim predmetima u tijeku izrada pisanog otpravka 

presude. 

 

 

Pregled odluka DS-a donesenih u izvještajnom razdoblju: 

 

 

a) 92 osuđujuće presude s disciplinskim mjerama kako slijedi:  

 

- ukor                                                                                24 

 

- novčana kazna                                                                                       57 

 

- gubitak prava na obavljanje odvjetništva 

  na određeno vrijeme                                        4 

 

- trajni gubitak prava na obavljanje odvjetništva                7 

 

b) 31 oslobađajuća presuda 

 

c) 2 odbijajuće presude 

 

d) 11 rješenja o obustavi postupka 

 



e) 1 rješenje kojim je odbačen zahtjev disc. okr. za obnovu disciplinskog postupka 

  

f) 13 rješenja o spajanju postupka 

 

 

Disciplinski sud je do dana podnošenja ovog izvješća riješio objektivno znatan, veliki broj 

predmeta, uz evidentan rast broja riješenih predmeta u odnosu na prethodna izvještajna 

razdoblja što je rezultat savjesnog rada sudaca i dobre organizacije rada suda i doprinosa 

profesionalnih djelatnika suda u njegovom radu.  

 

Dobro organizirano disciplinsko sudstvo HOK-a jedan je od bitnih segmenata neovisnosti 

odvjetništva.  

 

Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama sucima na savjesnom radu i odvajanju 

njihova dragocjenog radnog vremena na dodijeljenim predmetima.   

 

U proteklom mandatu u radu Disciplinskog suda uspješno su, uz predsjednika suda Antu 

Župića, sudjelovali disciplinski suci, cijenjene kolegice i kolege: Zoran Badovinac, Ivana 

Binički Ložnjak, Tomislav Bujas, Dalibor Čajkovski, Katarina Ćopo, Goran Devrnja, 

Matija Dorić, Jasna Drača, Korana Ferdelji, Željka Filipčić, mr.sc. Kristijan Galić, Igor 

Golovrški, Jasminka Houška, Inge Ilin, Vesna Jurički, Željka Karlović, Tomislav Keser, 

Hrvoje Korša, Josipa Kranželić Pletikosa, Pavao Krmpotić, Ivan Krnić, Neda Marasović, 

Davor Marčec, Lana Marincel, Davor Markeš, Slaven Martić, Sanja Matovina-Lulić, Iris 

Missoni De Both, Ivan Mračić, Jadranka Olivari-Jirasek, Ksenija Penić, Josip Petrović, 

Vedran Ramadanović, Sanja Ribarić, Heidi Santini, Zdeslav Tadić, Vladimir Terešak, 

Vanja Vargec, Mihaela Vilus i Antonio Volarević. 

 

U radu Disciplinskog suda svoj značajan doprinos dali su profesionalni djelatnici Odjela 

za disciplinske postupke Hrvatske odvjetničke komore, gospodin Ivan Penić, gospođa 

Ljiljana Adamić i gospodin Ivica Pereglin.  

 

 

PREDSJEDNIK 

DISCIPLINSKOG SUDA 

 

 

 Ante Župić, v.r.  

 


