
 
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE 

 

Nositelj izrade izvješća: Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

Zagreb, 16. prosinca 2022. 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje 

s javnošću  
Nacrt Statuta Hrvatske odvjetničke komore 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 

provedbu savjetovanja  
Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 

njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

 

Statut Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Statut) donesen je na 
Skupštini Hrvatske odvjetničke komore održanoj dana 15. lipnja 
2013. te je objavljen u Narodnim novinama broj: 115/2013. Nakon 
toga je mijenjan i dopunjavan izmjenama iz 2018. (Narodne 
novine broj: 64/2018.) te izmjenama i dopunama iz 2019. te 2022. 
(Narodne novine broj: 67/2019. i 81/2022.). Dakle, nakon 
donošenja Statuta, uslijedile su tri izmjene odnosno dopune istog, 
kojima je obuhvaćen veliki broj odredaba.  
 
Slijedom navedenog, sukladno metodološko-nomotehničkim 
standardima prema kojima je nakon treće izmjene odnosno 
dopune propisa potrebno pristupiti izradi novog propisa, ukazala 
se potreba za donošenjem novog Statuta kojim bi se izvršila 
minimalna nomotehnička usklađenja te bi se ujedno izvršile 
nužne izmjene s obzirom na uvođenje eura kao službene valute 
u Republici Hrvatskoj.  
 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://www.hok-cba.hr/savjetovanja-s-javnoscu/  

Savjetovanje s javnošću otvoreno: 8. studenog 2022.  

 

Dan završetka savjetovanja s javnošću: 8. prosinca 2022.  

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 

savjetovanja s javnošću  
- 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje  

 

Analiza prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi i prijedloga s 
obrazloženjem razloga za prihvaćanje i neprihvaćanje je u 
tablici u nastavku. 

 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  

 

- 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova. 

 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 
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Red

ni 

broj 

Sudionik 

savjetovan

ja (ime i 

prezime 

pojedinca, 

naziv 

organizacij

e) 

Članak ili 

drugi dio 

nacrta na 

koji se 

odnosi 

prijedlog ili 

mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 

mišljenja 

Status prijedloga ili 

mišljenja 

(prihvaćanje/neprihvać

anje s  obrazloženjem)  

 

1. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

Čl. 6. st. 2. 
toč. 2.; čl. 17. 
st. 1. i st. 4.; 
čl. 25. st. 1.; 
čl. 30. st. 2. 

  
- predlažem brisati kao nesuglasne s 
Ustavom Republike Hrvatske (NN, br.: 
56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 
28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 
05/14., u daljnjem tekstu: Ustav) i 
(Europskom) i Konvencijom za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda (u 
daljnjem tekstu: Konvencija) odredbe 
članka 6. stavak 2. točke 2., članka 17. 
stavak 1. i stavak 4., članka 25. stavak 
1., članka 30. stavak 2. Statuta 
Hrvatske odvjetničke komore (NN, broj: 
115/13., 64/18., 67/19. i 81/22, te 
137/22. - presuda VUS RH, broj: Usoz-
73/19-15, u daljnjem tekstu:  Statut 
HOK-a) kojima se propisuje da su 
pojedini članovi Skupštine i Upravnog 
odbora osobe koje članstvo ne bira 
nego ih biraju sama ta tijela, ili su to 
bivši dužnosnici do mirovine, ili se 
određuje da dužnosnik može biti samo 
onaj član "koji najmanje 10 (a za 
predsjednika HOK-a 15) godina 
kontinuirano obavlja odvjetničku 
službu", zbog nesuglasnosti tih odredbi 
s Ustavom i Konvencijom, i to: s 
temeljnim ustavnim i Konvecijskim 
demokratskim načelima, demokratskim 
izborima, pravom birati i biti biran, te 
načelom jednakosti i vladavine prava, 
odnosno s odredbama članka 1., članka 
3., članka 14., članka 16. Ustava. 
Naprijed navedene odredbe, koliko je to 
meni poznato, ne postoje u niti jednom 
statutu drugih odvjetničkih komora u 
Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: 
EU).   
  
 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer su 
predmetne odredbe u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 
Sukladno Zakonu o 
odvjetništvu ustrojstvo, 
nadležnost, sastav, 
način izbora, prava i 
dužnosti tijela Komore 
uređuju se Statutom i 
drugim općim aktima 
Komore. Svakom 
odvjetniku je omogućeno 
da bira i da bude izabran 
u tijela Komore sukladno 
odredbama Zakona o 
odvjetništvu i Statuta 
Komore.  
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2. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 122. st. 4. 

 
- predlažem brisati kao nesuglasnu s 
Ustavom i nezakonitu odredbu članak 
122. stavak 4. Statuta HOK-a, pošto se 
njom disciplinskom okrivljeniku, koji je 
disciplinskom presudom oslobođen od 
optužbe ili u odnosu na kojeg je 
optužba odbijena, ne priznaju njegovi 
troškovi i troškovi njegovog branitelja 
na ime nagrade za zastupanje i nužnih 
izdataka u disciplinskom postupku. 
Takvo određenje je u suprotnosti s 
vrijedećim analognim odredbama 
Zakona o kaznenom postupku i 
Prekršajnog zakona o pravu 
okrivljenika i njegovog branitelja na 
naknadu nagrade za zastupanje i 
nužnih izdataka. Nadalje, takvim se 
određenjem narušava ustavno pravo na 
jednakost svih pred zakonom (čl. 14. st. 
2. Ustava) i na pravično suđenje iz čl. 
29. st. 1. Ustava, te čl. 6.1 (Europske) 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda. 
 
 

 

Primjedba nije 
prihvaćena.  
 
Sukladno praksi ESLJP 
čl. 6. Konvencije ne 
primjenjuje se na 
disciplinske postupke 
osim ako rezultat 
postupka nije odlučan za 
pravo bavljenja 
profesijom (vidi 
primjerice Marušić protiv 
Hrvatske, odluka od 23. 
svibnja 2017., zahtjev br. 
79821/12). Točnije, čl. 6. 
Konvencije mogao bi 
doći u pitanje u 
slučajevima u kojima 
pojedincu prijeti zabrana 
bavljenja odvjetništvom, 
a i onda bi se 
primjenjivala jamstva čl. 
6. Konvencije u odnosu 
na prava i obveze 
građanske naravi, a ne u 
dijelu koji se odnosi na 
kaznene postupke.  
 
 
Nadalje, Komora je 
posebna institucija koja 
svoju djelatnost obavlja 
temeljem posebnog 
zakonskog ovlaštenja, a 
u koju se njezini članovi 
udružuju kao pripadnici 
struke - odvjetništva 
(predmetu Usoz-109/17-
2.). S obzirom na 
posebnu prirodu i 
regulatornu ulogu 
Komore ne postoji 
obaveza da se u 
disciplinskim postupcima 
osigura pravo na 
naknadu troškova i 
nagrade branitelja 
disciplinskog 
okrivljenika. 
 
Disciplinski okrivljenici 
uvijek su odvjetnici, što 
znači da su upravo oni 
sami visoko stručne 
osobe koje posjeduju 
sva znanja i vještine za 
vlastito zastupanje u 
disciplinskom predmetu. 
Dakle, svakom 
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disciplinskom 
okrivljeniku omogućeno 
je da po vlastitom izboru 
angažira drugog 
odvjetnika da ga brani.  
 
Pri tome treba reći da je 
Statutom propisano da 
obrana po branitelju nije 
obavezna. Iz svega 
proizlazi da 
disciplinskom  
okrivljeniku ne mora biti 
osigurana naknada 
troškova postupka jer 
takva obveza ne 
proizlazi iz Zakona o 
odvjetništvu, ali niti 
Ustava Republike 
Hrvatske. 
 

 

građanske naravi, a ne u dijelu koji se odnosi na kaznene postupke.  
 
Slijedom navedenoga, podnositeljevi prigovori u ovom su dijelu potpuno neosnovani. 
 
 

 

3. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 6.  

 
- predlažem zamijeniti sadašnji tekst 
članka 6. Statuta HOK-a sa slijedećim 
tekstom: 
"Članak 6. 
(1) Skupština je najviše tijelo Komore. 
(2) Skupštinu Komore čine svi 
odvjetnici. 
(3) Odvjetnički vježbenici sudjeluju u 
radu Skupštine bez prava glasa.". 
Naime, ovakvo je rješenje u skladu s 
demokratskim izbornim sustavom 
kakav je u primjeni npr. u Odvjetničkoj 
komori 
Slovenije http://www.pisrs.si/Pis.web/pr
egledPredpisa?id=STAT5 
i drugim strukovnim komorama u 
Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, za 
razliku od sadašnjeg modela tzv. 
delegatskog izbornog sustava 
zaostalog iz bivšeg nedemokratskog 
sustava. 
 
 
 
 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer su 
predmetne odredbe u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 
Sukladno Zakonu o 
odvjetništvu ustrojstvo, 
nadležnost, sastav, 
način izbora, prava i 
dužnosti tijela Komore 
uređuju se Statutom i 
drugim općim aktima 
Komore. Svakom 
odvjetniku je omogućeno 
da bira i da bude izabran 
u tijela Komore sukladno 
odredbama Zakona o 
odvjetništvu i Statuta 
Komore. Suprotno 
primjedbi, ističe se da i 
druge Komore u EU 
imaju sličnu organizaciju 
tijela kao i Hrvatska 
odvjetnička komora.  

 

 

4. 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

Općenita 
primjedba 

 
- predlažem napisati i donijeti novi 
suvremeni, bitno kraći i demokratskiji, 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer su 
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Statut Hrvatske odvjetničke komore u 
skladu s 21. stoljećem i po uzoru na 
statute drugih odvjetničkih komora u 
Europskoj uniji, npr. po uzoru na Statut 
Odvjetničke komore Slovenije. Naime, 
sadašnji Statut Hrvatske odvjetničke 
komore je prenormiran, nedemokratski, 
neopravdano restriktivan i represivan, i 
u većem svom dijelu relikt iz bivšeg 
nedemokratskog sustava. 
 
 

predmetne odredbe u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 
Sukladno Zakonu o 
odvjetništvu ustrojstvo, 
nadležnost, sastav, 
način izbora, prava i 
dužnosti tijela Komore 
uređuju se Statutom i 
drugim općim aktima 
Komore. Svakom 
odvjetniku je omogućeno 
da bira i da bude izabran 
u tijela Komore sukladno 
odredbama Zakona o 
odvjetništvu i Statuta 
Komore.  

 

 

5. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

Općenita 
primjedba 

 
- s obzirom da je Visoki upravni sud 
svojom presudom, broj: Usoz-73/2019-
15 od 24.10.2022. (NN 137/22.), ukinuo 
kao nezakonitu statutarnu odluku 
Hrvatske odvjetničke komore o 
Izmjenama i dopunama Statuta 
Hrvatske odvjetničke komore (NN 
67/19. od 12. srpnja 2019.) potrebno je, 
sukladno članku 11. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 
i 69/22), za sve odredbe iz naprijed 
navedene statutarne odluke koje su 
ugrađene u Nacrt novog Statuta 
Hrvatske odvjetničke komore navesti 
obrazloženje razloga i ciljeva koji se 
žele postići ugradnjom i usvajanjem u 
Statut Hrvatske odvjetničke komore tih 
odredbi. Naime, ugradnja i usvajanje u 
Statut Hrvatske odvjetničke komore 
naprijed navedenih odredbi ne može 
se, ni u kom slučaju, 
smatrati minimalnim metodološko-
nomotehničkim usklađenjima, a niti 
nužnim izmjenama s obzirom na 
uvođenje eura kao službene valute u 
Republici Hrvatskoj. 
  
 

 

Primjedbe nije 
prihvaćena. 

Savjetovanje s javnošću 
je otvoreno prije objave 
presude Visokog 
upravnog suda RH u 
Narodnim novinama, 
dakle dok su i Izmjene i 
dopune Statuta (NN 
67/19) bile na snazi. 

Osim toga, iz 
obrazloženja presude 
Visokog upravnog suda 
RH broj: Usoz-73/2019-
15 od 24.10.2022. 
razvidno je da je Visoki 
upravni sud RH ukinuo 
predmetne izmjene i 
dopune Statuta samo 
zbog toga što nije 
provedeno savjetovanje 
s javnošću. Sve ostale 
prigovore u pogledu 
zakonitosti predmetnih 
izmjena i dopuna (osim 
čl. 27.) Visoki upravni 
sud RH je ocijenio 
neosnovanim te po 
službenoj dužnosti nije 
našao da bi druge 
odredbe bile nezakonite. 
Inače odredbom čl. 27. 
Izmjena i dopuna iz 
2019. bila je regulirana 
zastara disciplinskog 
progona, a koja je sada u 
cijelosti normirana 
odredbama Zakona o 
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odvjetništvu te se sada 
Statutom u pogledu 
zastare upućuje na 
primjenu Zakona o 
odvjetništvu. 

 

 

6. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 5. st. 3.  

 
- predlažem brisati kao nesuglasnu s 
Ustavom i (Europskom) i Konvencijom 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda odredbu članka 5. stavak 3. 
Statuta HOK-a kojom se određuje da "u 
tijela Komore mogu biti birani odvjetnici 
koji najmanje 5 godina kontinuirano 
obavljaju odvjetničku službu u Republici 
Hrvatskoj ...", zbog nesuglasnosti te 
odredbe s Ustavom i Konvencijom, i to: 
s temeljnim ustavnim i Konvecijskim 
demokratskim načelima, demokratskim 
izborima, pravom birati i biti biran, te 
načelom jednakosti i vladavine prava, 
odnosno s odredbama članka 1., članka 
3., članka 14., članka 16. Ustava. 
Naprijed navedena odredba, koliko je to 
meni poznato, ne postoji u niti jednom 
statutu drugih odvjetničkih komora u 
Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: 
EU).   
 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer su 
predmetne odredbe u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 
Sukladno Zakonu o 
odvjetništvu ustrojstvo, 
nadležnost, sastav, 
način izbora, prava i 
dužnosti tijela Komore 
uređuju se Statutom i 
drugim općim aktima 
Komore. Svakom 
odvjetniku je omogućeno 
da bira i da bude izabran 
u tijela Komore sukladno 
odredbama Zakona o 
odvjetništvu i Statuta 
Komore. Suprotno 
primjedbi, ističe se da i 
druge Komore u EU 
imaju sličnu organizaciju 
tijela kao i Hrvatska 
odvjetnička komora. 

 

 

7. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 9.  

 
- predlažem zamijeniti sadašnji tekst 
članka 9. Statuta HOK-a sa slijedećim 
tekstom: 
"Članak 9. 
(1) Redovita Skupština Komore 
održava se svake godine, a saziva je 
Upravni odbor Komore. 
(2) Izvanrednu sjednicu Skupštine 
Upravni odbor saziva na svoj poticaj, ili 
na zahtjev 1/5 članova, ili najmanje 
jednog zbora Komore.". 
Naime, sadašnja odredba o potrebnom 
broju članova, odnosno zborova za 
sazivanje izvanredne sjednice 
Skupštine je uvjet koji je objektivno 
nemoguće ispuniti.  
 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer je 
predmetna odredba u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske.  

 

8. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 11. 

 
- predlažem zamijeniti sadašnji tekst 
članka 11. Statuta HOK-a sa slijedećim 
tekstom: 
"Članak 11. 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer je 
predmetna odredba u 
skladu sa Zakonom o 
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(1) Skupština se može održati i donositi 
pravovaljane odluke ako joj prisustvuje 
najmanje jedna trećina odvjetnika. 
(2) Ako nakon vremena određenog za 
početak rada skupštine nije nazočna 
najmanje jedna trećina odvjetnika, 
predsjednik komore odgađa početak 
rada skupštine za pola sata. Nakon 
isteka tog vremena skupština ima 
kvorum bez obzira na broj prisutnih 
odvjetnika. 
(3) Skupština donosi odluke većinom 
glasova prisutnih odvjetnika. 
(4) Glasovanje je javno, osim ako ovim 
statutom ili poslovnikom o radu 
skupštine nije drugačije određeno.". 
Ove su odredbe potrebne radi 
usklađenja s prijedlogom izmjene 
članka 6. Statuta. 
  
 

odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 

 

9. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 12.  

 
- predlažem zamijeniti sadašnji tekst 
članka 12. Statuta HOK-a sa slijedećim 
tekstom: 
"Članak 12. 
(1) Skupština ima pravo opozvati 
članove tijela Komore koje ona bira i u 
tom slučaju dužna je odmah izabrati 
nove. Opoziv, odnosno razrješenje 
imaju pravo predložiti Upravni odbor, 
Nadzorni odbor i tijelo koje bilo 
predlagatelj kandidature. 
(2) Osoba za koju se predlaže 
razrješenje mora biti upoznata s 
prijedlogom razrješenja i mora joj se 
dati mogućnost da se očituje o 
navodima u prijedlogu prije donošenja 
odluke o razrješenju. 
(3) O razrješenju se glasuje 
zaokruživanjem riječi "za" ili "protiv" na 
glasačkom listiću. Razrješenje je 
izglasano ako je za to glasovala većina 
članova Skupštine koji su podnijeli 
valjane glasačke listiće. 
(4) U slučaju da dođe do 
nepopunjenosti mjesta u izbornom tijelu 
Komore, Skupština je obvezna na prvoj 
sljedećoj sjednici izabrati novog člana.". 
Riječ je o nužnim i opravdanim 
tehničkim dopunama. 
 

 

Primjedba je djelomično 
prihvaćena.  

 

10. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 17.  

 
- predlažem zamijeniti sadašnji tekst 
članka 17. Statuta HOK-a sa slijedećim 
tekstom: 
"Članak 17. 
(1) Upravni odbor čine predstavnici 
područnih odvjetničkih zborova. Svaki 
područni odvjetnički zbor bira i ima po 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer je 
predmetna odredba u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 
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jednog predstavnika na svakih 100 
(alternativno 200) članova.  
(2) Područni odvjetnički zborovi iz reda 
svojih članova biraju svoje predstavnike 
u Upravni odbor, a mogu predložiti i 
kandidate za predsjednika i dva 
dopredsjednika Hrvatske odvjetničke 
komore iz reda svih članova Hrvatske 
odvjetničke komore.".  
Riječ je o nužnim i opravdanim 
izmjenama kojima se omogućuje 
neposredni i demokratski izbor članova 
Upravnog odbora, te predsjednika i 
dopredsjednika Komore.  
 

 

11. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 28. 

 
- predlažem zamijeniti sadašnji tekst 
članka 28. Statuta HOK-a sa slijedećim 
tekstom: 
"Članak 28. 
(1) Odvjetnici koji su upisani u Imenik 
odvjetnika Komore istodobno su članovi 
odvjetničkog 
zbora na čijem je području sjedište 
njihova ureda. 
(2) Zborovi odvjetnika osnivaju se za 
područje jedne ili više jedinica područne 
samouprave i čine ih odvjetnici čiji se 
uredi nalaze na području jedinica 
područne samouprave kojim pripada 
pojedini područni zbor. Ako odvjetnički 
ured ima više pisarnica, odvjetnici koji 
rade u pojedinim pisarnicama članovi 
su onih zborova na području kojih se 
nalaze pisarnice u kojima rade. 
(3) Odluku o osnivanju područnog 
odvjetničkog zbora donosi Skupština 
Komore. 
(4) Odvjetnički su zborovi područna 
tijela Komore. 
(5) Na području pojedinoga 
odvjetničkog zbora mogu se, u 
jedinicama područne samouprave s 
najmanje dvadeset pet odvjetnika, 
osnovati odvjetnički odbori koji djeluju u 
sastavu zbora. 
(6) Odnos odvjetničkog zbora, pitanja 
spajanja s drugim odvjetničkim 
zborovima kao i odnosa s odvjetničkim 
odborima, uređuju se u skladu s ovim 
Statutom te pravilima odvjetničkog 
zbora. 
(7) Odvjetnički zbor donosi svoja 
pravila, koja stupaju na snagu kad ih 
odobri Upravni odbor 
Komore. 
(8) Odvjetnički zborovi imaju svoje 
prihode i proračune, koje donosi 
upravni odbor zbora.". 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer je 
predmetna odredba u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 
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Riječ je o nužnim i opravdanim 
izmjenama i dopunama radi usklađenja 
s prijedlogom izmjene članka 17. 
Statuta. 
 

 

12. 

 

Ivica Ban, 
odvjetnik u 
Dubrovniku 

 

čl. 29.  

 
- predlažem u sadašnjem tekstu članka 
29. Statuta HOK-a iza stavka 1. dodati 
novi stavak 2., sa slijedećim tekstom: 
"Članak 29. 
... 
(2) Pravo i obveza područnog 
odvjetničkog zbora je da razmotri i 
raspravi materijale za skupštinu 
Komore prije njenog održavanja.", 
te da sadašnji stavak 2. postane stavak 
3. 
Riječ je o nužnoj i opravdanoj dopuni 
kojom se omogućuje demokratsko i 
transparentno predlaganje i donošenje 
odluka od strane Skupštine Komore.  
 

 

Primjedba nije 
prihvaćena jer je 
predmetna odredba u 
skladu sa Zakonom o 
odvjetništvu i Ustavom 
Republike Hrvatske. 

 

13. 

 

 

 

Jan Liška, 
advokát, 

Ondřej 
Peterka, 
advokát, 

Hynek 
Peroutka, 
advokát 

 

 

čl. 85. a st. 1. 

 
Naš komentar se odnosi na članak 85. 
a st. 1. Nacrta Statuta Hrvatske 
odvjetničke komore koji glasi: (1) Dva ili 
više odvjetnika upisanih u Imenik 
odvjetnika Hrvatske odvjetničke 
komore mogu osnovati odvjetničko 
društvo. 
 
Pretpostavljamo da je prilikom 
usklađenja teksta došlo došlo do 
nenamjerne pravopisne pogreške 
budući da se u tom članku navodi 
”Imenik odvjetnika” umjesto ”imenik 
odvjetnika” što je u suprotnosti sa 
Zakonom odvjetništvu (NN 9/1884, 
117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011, 
126/2021) koji u članku 27. st. 1. 
navodi: (1) Dva ili više odvjetnika 
upisanih u imenik odvjetnika Komore 
mogu osnovati odvjetnički ured sa 
svojstvom pravne osobe (odvjetničko 
društvo).  
 
Stoga predlažemo da se ispravi 
navedena greška u čl. 85. a st. 1. 
Nacrta Statuta Hrvatske odvjetničke 
komore, te ispravi u ”imenik odvjetnika”. 
 
Konačno predlažemo da općenito 
pregledate također i druge odredbe 
novog teksta Statuta kako bi bile jasne 
i odgovarale Zakonu o odvjetništvu i 
omogućavale da se strani odvjetnici iz s 
matičnim sjedištem u državama 
članicama Europske unije, koji u 
Republici Hrvatskoj imaju pravo 
obavljati odvjetničku službu pod 

 

Primjedba prihvaćena.  
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nazivom zanimanja iz svoje matične 
države, mogu osnovati odvjetničko 
društvo.  

 

14.  

 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

 

- osnov za 
donošenje 
Statuta 

- svi članci 
osim članka 
3.  

 
Zbog brojnosti primjedbi i prijedloga 
koje predstavljaju nomotehnička 
usklađenja i ujednačavanje 
terminologije, primjedbe i prijedlozi su 
sastavni dio ovog izvješća.  
 
Primjedbe i prijedlozi sadržane su u 
cjelovitom tekstu Nacrta Statuta 
dostavljenog od podnositelja primjedbi i 
prijedloga, te su označene crvenom 
bojom.  

 

Primjedbe i prijedlozi su 
u cijelosti prihvaćeni. 

 

Radi se o 
nomotehničkim 
usklađenjima, 
ujednačavanju 
terminologije pri 
korištenju naziva tijela 
Hrvatske odvjetničke 
komore i termina 
odvjetnička služba 
umjesto odvjetnička 
djelatnost, posao i slično 
te ispravno numeriranje 
članaka i dijelova 
Statuta. Osim toga, radi 
otklanjanja nejasnoća 
uočenih u primjeni 
Statuta preciznije se i 
nedvosmisleno 
reguliraju određena 
pitanja koja su već bila 
normirana ranijim 
Statutom pri čemu te 
odredbe u bitnom 
zadržavaju isti smisao.  

 

 
 
































































































































