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6900/2022 

 
 
                      Z A P I S N I K   
 
 
7. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane 8. srpnja 2022. u 
prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška 53/II.  

 
ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se prijedlog dnevnog reda s dopunom.  
 

  1.  Ovjera zapisnika 6. sjednice UO HOK-a od 19. svibnja 2022., 
 ZAKLJUČAK: 
Zapisnik 6. sjednice UO HOK-a od 19. svibnja 2022. ovjerava se bez primjedbi. 

 2.  Izvješće predsjednika, 
   ZAKLJUČAK: 

 Prihvaća se izvješće.  
  3.  Prijedlog kandidata za popunu mjesta članova disciplinskih tijela HOK-a,  
 ZAKLJUČAK: 
 1. Ostavku V. R., odvj. u Z. proslijediti Skupštini HOK-a, zakazanu za 9. srpnja 2022. 
radi razrješenja s dužnosti suca DS HOK-a, s danom održavanja Skupštine, sukladno čl. 35. st. 
3. Statuta HOK-a u svezi s čl. 33. st. 1. Poslovnika o radu Skupštine. 
 2. mr. sc. A. K., odvj. u R. utvrđuje se kao kandidat na Skupštini HOK-a, zakazanoj za 
9. srpnja 2022. za dopunski izbor za mjesto zamjenika Disciplinskog tužitelja HOK-a. 
 3. K. M., odvj. u Z. utvrđuje se kao kandidat na Skupštini HOK-a, zakazanoj za 9. srpnja 
2022. za dopunski izbor na Skupštini HOK-a, za mjesto suca Disciplinskog suda HOK-a. 
 4. V. R., odvj. u Z. utvrđuje se kao kandidat na Skupštini HOK-a, zakazanoj za 9. srpnja 
2022. za dopunski izbor na Skupštini HOK-a, za mjesto suca Višeg disciplinskog suda HOK-a.  
  4.  Redovita godišnja Skupština HOK-a 9. srpnja 2022.,  
 ZAKLJUČAK: 
 Skupštini HOK-a, UO HOK kao sazivatelj Skupštine predlaže:  
-  četiri člana Radnog predsjedništva: S. M., odvj. u O., S. I., odvj. u R., A. B., odvj. u S., A. B., 
odvj. u Z.. 
-  zapisničara: A. Č., Z. 
-  dva ovjerovitelja: I. M., odvj. u Z. i M. M., odvj. u Z. 
  5.       Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HOK-a, 
 ZAKLJUČAK: 
 1. Prihvaćaju se prijedlozi L. P., odvj. u Z. i M. J., odvj. u Z. za izmjenu članka 18. 
stavak 1. točke 5. i 6., članka 6. stavka 2. točke 2. te članka 86. stavka 7. Statuta HOK-a.  
 2. Utvrđuje se Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja izmjena i 
dopuna Statuta HOK-a. 
 3. Utvrđuje se Konačni prijedlog izmjena i dopuna Statuta HOK-a koji sadrži prijedloge 
izmjena i dopuna Statuta HOK-a iz Nacrta upućenog u savjetovanje s javnošću zajedno s 
prijedlozima L. P. i M. J. 
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 4. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Statuta HOK-a uputiti na Skupštinu Hrvatske 
odvjetničke komore zakazanu za 9. srpnja 2022. radi donošenja Izmjena i dopuna Statuta HOK-
a.   
  6. Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike,  
 ZAKLJUČAK: 
 1. Ne prihvaća se prijedlog V. V., odvj. u Z. u za dopunu pravila 46. Kodeksa odvjetničke 
etike.  
 2. Utvrđuje se Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja izmjena i 
dopuna Kodeksa odvjetničke etike. 
 3. Utvrđuje se Konačni prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike koji sadrži 
prijedloge izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike iz Nacrta upućenog u savjetovanje s 
javnošću. 
 4. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike uputiti na Skupštinu 
Hrvatske odvjetničke komore zakazanu za 9. srpnja 2022. radi donošenja Izmjena i dopuna 
Kodeksa odvjetničke etike.  
  7. Izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika,  
 ZAKLJUČAK: 
 1. Utvrđuje se Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja izmjene Tarife 
o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.  
 2. Utvrđuje se Izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika prema 
Nacrtu upućenom u savjetovanje s javnošću.  
 3. Utvrđeni tekst Izmjene Tarife dostaviti ministru pravosuđa i uprave RH radi davanja 
suglasnosti.  
  8.  Izvješće blagajnika, 

ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se izvješće. 

9.  Kadrovska i materijalna pitanja HOK-a: 
1.  Financiranje ugradnje vatrodojavnog sustava i zamjena dotrajalih jedinica klima 
 uređaja u prostorijama Riječkog odvjetničkog zbora, 

ZAKLJUČAK: 
Prihvaćaju se ponude F. F. d.o.o. od 24. svibnja 2022. broj ponude 4220904 za nabavu 

klima uređaja te ponuda broj 22-0101-0000267 A. E. d.o.o. za ugradnju vatrodojavnog sustava 
za Riječki odvjetnički zbor. 
2.   Odobrenje plaćanja troškova održane XV. Konferencije odvjetnika i odvj. vježbenika, 

 ZAKLJUČAK: 
Odobravaju se troškovi održavanja XV. Konferencije odvjetnika i odvj. vježbenika. 

3.  Isplata jubilarne nagrade, 
 ZAKLJUČAK: 

Prihvaća se prijedlog i nalaže računovodstvu isplati jubilarnu nagradu djelatnici M. S. 
u iznosu jedne plaće. 
4.  Isplata materijalnih prava i naknada djelatnicima HOK-a 

ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se prijedlog i nalaže odjelu računovodstva postupiti po odluci. 

  5. Zapošljavanje administratora, 
  ZAKLJUČAK: 
 Potvrđuje se suglasnost od 27. lipnja 2022. dana putem e-maila za zapošljavanje 
administratora u HOK-u. 
10.   Izvješće glavnog tajnika, 

ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se izvješće.  
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11.    Izvješće odvjetničkih zborova, 
ZAKLJUČAK: 
Prihvaćaju se dostavljena pisana izvješća. 

12. Izvješća odvjetničkih zborova s održanih godišnjih skupština, 
ZAKLJUČAK: 

 Prima se na znanje. 
13. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika s održane godišnje skupštine, 

ZAKLJUČAK: 
 Prihvaća se izvješće.  
14.  Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK-a, 

ZAKLJUČAK: 
 Prihvaća se izvješće.  
15. Izvješće Odvjetničke akademije HOK-a, 

ZAKLJUČAK: 
 Prihvaća se izvješće. 
16.  Tumačenja Tarife, Kodeksa i dr.: 
  1.       K. L., odvj. u V. - Tarifa 
 ZAKLJUČAK: 
 Odvjetnik može stranci otkazati punomoć jer ne želi platiti troškove vještačenja, a što je 
u skladu s odredbom Pravila 43. Kodeksa odvjetničke etike te u takvom slučaju odvjetnik može 
sa strankom raskinuti ugovor o nagradi prema uspjehu u sporu i svoj rad obračunati sukladno 
Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. 
  2.   M. A., odvj. u V. - Tarifa, 
 ZAKLJUČAK: 
 Odvjetnik ne bi sa strankom mogao ugovoriti popust na sve radnje predviđene Tarifom o 
nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, a koji je veći od 50% jer je to u suprotnosti s 
Tbr. 37. toč. 2. Tarife. Odvjetnik sa zamjenikom, sukladno odredbi Pravila 117. Kodeksa 
odvjetničke etike, može dogovoriti visinu nagrade za zamjenu, a ako ništa nije dogovorio 
zamjeniku pripada 50% nagrade predviđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad 
odvjetnika. 
  3.  A. S., odvj. u S. - Tarifa, 
 ZAKLJUČAK: 

  Odvjetnik koji je imenovan opunomoćenikom djeteta žrtve kaznenog djela ima pravo 
na nagradu za rad sukladno odredbi članka 2. Pravilnika o visini nagrade za rad odvjetnika 
prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika 
kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela, koji je punomoćnik djeteta žrtve kaznenog 
djela, a osnovicu za obračun čini nagrada koja je predviđena za zastupanje oštećenog u 
kaznenom postupku - Tbr. 4. toč. 8. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, 
tj. 50% nagrade iz Tbr. 4. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. 
17.  Zahtjev M. P. T., odvj. u Z.u, za priznanje specijalnosti iz oblasti okolišnog prava, 

  ZAKLJUČAK: 
   M. P. T., odvj. u Z., priznaje se specijalnost iz oblasti okolišnog prava. 

18.  Upit O. P. u vezi ugovora sklopljenog s OD M. i . j.t.d. u Z., 
 ZAKLJUČAK: 
 O. P. putem H. B., odvj. u O., odgovoriti sukladno prijedlogu izvjestitelja. 
19.  Kolektivna polica osiguranja odvjetnika od odgovornosti za štetu,  

ZAKLJUČAK: 
1. Načelno se prihvaća ponuda osiguranja zajednice ponuditelja W. o. d.d. i A. H. d.d. 

za sklapanje kolektivne police osiguranja odvjetnika od odgovornosti za štetu koju bi mogli 
počiniti trećima obavljanjem odvjetništva. 
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2. Ovlašćuje se IO HOK nastaviti daljnje pregovore s E. P. d.o.o. u cilju sklapanja 
kolektivne police osiguranja odvjetnika od odgovornosti za štetu koju bi mogli počiniti trećima 
obavljanjem odvjetništva. 
20.  Prijedlog OZ Požega od 29. lipnja 2022.,  
  ZAKLJUČAK: 
  Prima se na znanje. 
21.   Događanja u organizaciji HOK-a: 
  1.   Prijedlog datuma događanja HOK-a 2022./2023., 
  ZAKLJUČAK: 
  Prihvaća se prijedlog datuma događanja za 2022./2023. 
  2.  Sportske igre odvjetnika i odvj. vježbenika za 2022. i 2023.,  
 ZAKLJUČAK: 
 Prihvaća se ponuda D. S. d.o.o. za organizaciju sportskih igara odvjetnika i odvj. 
vježbenika u B., od 21. do 24. rujna 2023. godine. 
  3.  Događanja u Klubu HOK-a, 
 ZAKLJUČAK: 
 Prima se na znanje.  
 
 
 
 
POSLOVNI TAJNIK 
 
           M. S. 

 PREDSJEDNIK 
 
Josip Šurjak, v. r. 

  


