
Broj: 11655/2022 
  
                                             Z A P I S N I K  
 
9. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane 2. rujna 2022. u  
prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška 53/II. 

 
ZAKLJUČAK: 
Usvaja se prijedlog dnevnog reda. 
 

  1. Informacija o pretrazi odvjetničkog ureda J. Š., odvj. u OD Š. & p.i d.o.o. iz Z.,  
 ZAKLJUČAK: 
 Prima se na znanje.  
2. Ostavka J. Š., odvj. u OD Š. & p. d.o.o. iz Z. na dužnost Predsjednika HOK-a i na sve 
 druge dužnosti u tijelima, radnim grupama i komisijama HOK-a,  

ZAKLJUČAK: 
Prima se na znanje ostavka J. Š. od 30. kolovoza 2022., a kojom mu prestaje mandat 

predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i sve druge dužnosti u tijelima, radnim grupama i 
komisijama u HOK-u te s tim u vezi pred svim drugim tijelima. 
3.  Prijedlog za sazivanje izvanredne izborne Skupštine HOK-a radi izbora Predsjednika  
 HOK-a. 
 ZAKLJUČAK:  
 1. Saziva se izvanredna izborna Skupština HOK-a radi izbora Predsjednika HOK-a 5. 
studenog 2022. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, 
Koturaška 53/II. 

2. Predlaže se dnevni red: 
1.  Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika, članova radnog predsjedništva, 
     zapisničara i ovjerovitelje zapisnika 
2.  Usvajanje dnevnog reda Skupštine 
3.  Izbor Izborne komisije od najmanje 7 članova 
4.  Prestanak mandata J. Š., na dužnost predsjednika HOK-a 

  5.  Usvajanje kandidacijske liste za izbor predsjednika HOK-a s mandatom do kraja  
       mandatnog razdoblja 2021.-2024. 

6.  Predstavljanje kandidata za predsjednika HOK-a 
7.  Izbori za predsjednika HOK-a s mandatom do redovite izborne godišnje  
     Skupštine HOK-a u 2024. 
8.  Izvješće predsjednika Izborne komisije o rezultatima izbora te proglašenje   
     rezultata izbora 

3.  Predkandidacijski postupak za predsjednika Komore počinje 3. rujna 2022. godine. 
4. UO HOK će dopisom obavijestiti sve odvjetničke zborove o održavanju izvanredne 

izborne skupštine, početku i trajanju predkandidacijskog postupka, s uputom o pravima i 
načinu predlaganja kandidata u skladu s odredbama Poslovnika. 
 
 
 
IZVRŠNI TAJNIK         DOPREDSJEDNIK 
          I. P.           Mario Janković, v.r. 
            kao v.d. predsjednika 


