
 

 

NACRT  

  

Na temelju odredbe članka 18. stavak 1. točke 11. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (“Narodne 

novine” broj 115/2013., 64/2018., 67/2019., 81/2022. i 137/22. – presuda Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske ________), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj dana 

______ 2022. je donio 

  

  

ODLUKU 

o utvrđivanju  visine  upisnine za upis u  Imenik 

odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore 

  

 

I. Za prvi upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu; Imenik 

odvjetnika HOK), utvrđuje se upisnina u iznosu od 3.000 EUR u protuvrijednosti u kunama prema 

prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan plaćanja, koji iznos upisnine se uplaćuje 

nakon odobrenog prvog upisa u Imenik odvjetnika HOK, a prije davanja svečane prisege. 

Prilikom svakog idućeg upisa u Imenik odvjetnika HOK jednom upisani odvjetnik više nema 

obvezu plaćanja upisnine. 

Odredba prethodnog stavka ove točke se ne odnosi na osobe osuđene za kazneno djelo protiv 

Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti, za kazneno djelo izvršeno iz 

koristoljublja ili za drugo kazneno djelo izvršeno iz nečasnih pobuda ili koje je čini moralno nedostojnom 

za obavljanje odvjetništva, kao niti na osobe iz članka 56. stavka 1. točke 5., 6. i 9. Zakona o 

odvjetništvu.  

  

II. Osobe koje su bile upisane u Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore 

(dalje u tekstu: Imenik odvjetničkih vježbenika HOK) i koji su na odvjetničkoj vježbi proveli efektivno 

najmanje 3 (tri) godine, prilikom upisa u Imenik odvjetnika HOK plaćaju upisninu u iznosu od 500 EUR 

u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan 

plaćanja, koji iznos upisnine se uplaćuje nakon odobrenog prvog upisa u Imenik odvjetnika HOK, a prije 

davanja svečane prisege. 

Osobe koje su bile upisane u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK i koji su na odvjetničkoj 

vježbi proveli efektivno najmanje 2 (dvije) godine, prilikom prvog upisa u Imenik odvjetnika HOK 

plaćaju 50 % (pedeset posto) iznosa upisnine iz točke I. stavka 1. ove Odluke. 

Jednom stečeno pravo odvjetničkog vježbenika u odnosu na obvezu plaćanja upisnine iz stavka 

1. i 2. ove točke, uz uvjete iz točke I. stavka 3. ove Odluke,  vrijedi trajno, neovisno o tome kada će 

podnijeti zahtjev za upis u Imenik odvjetnika HOK i neovisno o tome  je li nakon dana stjecanja prava 

na upis pa do podnošenja zahtjeva za upis nastupio prekid odvjetničke vježbe. 

  

III. Odvjetnici koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke bili više puta upisivani u Imenik 

odvjetnika HOK i koji su prilikom upisa platili upisninu, nemaju pravo na povrat plaćene upisnine. 

 

IV. Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i pri upisu u Imenik stranih 

odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom “odvjetnik”, kao 

i pri upisu u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod 

nazivom zanimanja iz svoje matične države. 

  

V.     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim stranicama Hrvatske 

odvjetničke komore. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju visine upisnine u Imenik 

odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koju je Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio na 

sjednici održanoj dana 14. ožujka 2019. 

 

 

Broj: _____ 

 

U Zagrebu, _______ 2022. 

PREDSJEDNIK HOK 

                                                                                                                                                       

                                             ______________ 


