
 
 
Broj: 12222/2022 
   
                                             Z A P I S N I K 
 
 
 
10. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane 15. listopada 2022. u  
prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška 53/II. 
 

ZAKLJUČAK: 
Usvaja se prijedlog dnevnog reda s dopunom. 

 
  1. Ovjera zapisnika 7. sjednice UO HOK-a od 8. srpnja 2022.,  

ZAKLJUČAK: 
Zapisnik 7. sjednice UO HOK-a od 8. srpnja 2022. ovjerava se bez primjedbi. 

  2. Ovjera zapisnika 8. sjednice UO HOK-a od 9. srpnja 2022., 
ZAKLJUČAK: 
Zapisnik 8. sjednice UO HOK-a od 9. srpnja 2022. ovjerava se bez primjedbi. 

  3. Ovjera zapisnika 9. sjednice UO HOK-a od 2. rujna 2022., 
ZAKLJUČAK: 
Zapisnik 9. sjednice UO HOK-a od 2. rujna 2022. ovjerava se bez primjedbi. 

  4. Izvješće v.d. predsjednika, 
 ZAKLJUČAK: 
 Prihvaća se izvješće. 
  5. Izvanredna izborna Skupština HOK-a za izbor predsjednika HOK-a 5. studenoga 

2022.,              
 ZAKLJUČAK: 
 1.  UO HOK utvrđuje prijedlog Kandidacijske liste za predsjednika Hrvatske odvjetničke 
komore s mandatom do redovite izborne godišnje Skupštine HOK-a 2024. godine: T. R., 
odvjetnik u Z. 
 2. Sukladno čl. 20. st. 3. Poslovnika Skupštine utvrđeni prijedlog Kandidacijske liste za 
predsjednika Komore, dostaviti uz poziv i materijale za Izvanrednu Izbornu skupštinu svim 
članovima Skupštine. 
 3. UO HOK kao sazivatelj predlaže za predsjednika Radnog predsjedništva mr. sc. I. 
B., odvj. u Z.; za članove Radnog predsjedništva: M. K., odvj. u O., I. F., odvj. u D., D. Č., odvj. 
u R. i Z. V., odvj. u V.; za zapisničara A. Č., odvj. u Z., a za ovjerovitelje zapisnika M. M., odvj. 
u Z. i D. M., odvj. u Z. 
  6. Izbor jednog člana Disciplinskog vijeća HOK-a za lakše povrede dužnosti i ugleda 

odvjetništva sukladno članku 18. stavak 1. točka 6. Statuta HOK-a, 
 ZAKLJUČAK: 
 T. K., odvj. u Z. i M. O., odvj. u Z. izabrani su za nove članove Disciplinskog vijeća 
Upravnog odbora HOK-a koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti za lake povrede dužnosti 
i ugleda odvjetništva.  
  7. Radne grupe i komisije HOK-a te radne grupe, komisije i povjerenstva u kojima 

sudjeluje HOK,  
 ZAKLJUČAK: 
 Pozivaju se članovi UO HOK-a predložiti dodatne članove u radne grupe i komisije 
HOK-a, a nakon što prime pročišćene popise tijela, radnih grupa i komisija. 
  8.    Kolektivna polica osiguranja odvjetnika,  
  ZAKLJUČAK:  
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    1. Ovlašćuje se dopredsjednik M. J. u ime Hrvatske odvjetničke komore sklopiti Ugovor o 
osiguranju s W. o., a koji ugovor je u prilogu materijala uz ovu točku dnevnog reda. 
 2. Utvrđuje se mjesečni iznos naknade za osiguranje koji su odvjetnici dužni plaćati HOK-
u od 75,00 kn odnosno 10,00 eura po uvođenju eura kao službene valute u RH.  
 3. Svim odvjetnicima putem e-maila uputiti obavijest da Komora s 1. studenim 2022. 
preuzima osiguranje od odgovornosti svih odvjetnika u RH, a kojom bi se odvjetnicima 
predložilo poduzimanje odgovarajućih radnji vezano uz njihove postojeće police osiguranje i 
ulazak u kolektivno osiguranje. Navedenu obavijest objaviti na internetskim stranicama HOK-
a i na Facebook stranici HOK-a. 
  9. Sporazum o suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem,  
 ZAKLJUČAK: 
 Ovlašćuje se dopredsjednik M. J. potpisati Okvirni sporazum o suradnji s Hrvatskim 
katoličkim sveučilištem, radi utvrđivanja okvira suradnje i uređenja međusobnih prava i obveza 
s ciljem povezivanja nastave iz znanstvenog područja društvenih znanosti, posebice polja 
prava, bez obveze Komore da se uključi u nagrađivanje rada najboljih studenata. 
10.  Događanja u organizaciji HOK-a: 
  1.  Izvješće o održanim XXVI. Sportskim igrama odvjetnika i odvj. vježbenika od 22. do       

25. rujna 2022. u Malom Lošinju,  
 ZAKLJUČAK: 
  Prima se na znanje. 
  2. Europski dan odvjetnika 25. listopada 2022.,  

ZAKLJUČAK: 
Prima se na znanje. 

  3.  Domjenak za umirovljene odvjetnike 9. studenoga 2022., 
 ZAKLJUČAK: 
 Domjenak za umirovljene odvjetnike održat će se 9. studenoga 2022. godine u 
prostorijama HOK-a. 
  4. Domjenak za odvjetnike povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 15. prosinca 

2022., 
 ZAKLJUČAK: 
 Domjenak za odvjetnike povodom božićnih i novogodišnjih blagdana održat će se               
15. prosinca 2022. u prostorijama HOK-a. 
  5.  Domjenak za pravosudne dužnosnike 24. siječnja 2023., 
 ZAKLJUČAK: 
 Domjenak povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za najviše predstavnike državne 
vlasti, pravosudnih tijela i strukovnih udruga Hrvatske održat će se 24. siječnja 2023. godine. 
  6.  Dan hrvatskih odvjetnika 23. i 24. ožujka 2023.,  
 ZAKLJUČAK: 
 Prima se na znanje. 
11. Izvješće blagajnika, 
 ZAKLJUČAK: 
 Prihvaća se izvješće. 
12. Kadrovska i materijalna pitanja HOK-a:  
  1. Odobrenje troškova održane redovite godišnje Skupštine HOK-a 9. srpnja 2022.,   
          ZAKLJUČAK:  
         Odobrava se trošak održane redovite godišnje Skupštine HOK-a 9. srpnja 2022. u 
ukupnom iznosu od 118.173,51 kn. 
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  2. Odobrenje troškova održanih XXVI. Sportskih igara odvjetnika i odvj. vježbenika 
 održanih od 22. do 25. rujna 2022. u Malom Lošinju, 
           ZAKLJUČAK:  
          Odobrava se trošak održanih XXVI. Sportskih igara odvjetnika i odvj. vježbenika od 22. do 
25. rujna 2022. u Malom Lošinju u ukupnom iznosu od 336.390,00 kn. 
  3. Ponuda revizije U. d.o.o. iz Z. za reviziju financijskih izvještaja za 2022.,   

ZAKLJUČAK: 
Potpisati Ugovor s revizijom U. d.o.o. iz Z. za reviziju financijskih izvještaja za 2022. 

godinu. 
  4.  Informacija o otkazu administratora te zapošljavanju novog,  

ZAKLJUČAK:  
1. UO HOK potvrđuje suglasnost danu putem e-maila od 25. kolovoza 2022. radi 

zapošljavanja nove djelatnice na radnom mjestu administratora u odjelu Općih poslova, pod 
istim uvjetima kao i za prethodnu djelatnicu.  
 2. Formira se komisija u sastavu M. J., I. M. B. i M. G. radi kontrole rada za vrijeme 
trajanja probnog rada i davanja konačne ocjene. 
13.  Ovlaštenici za potpisivanje naloga za raspolaganje novčanim sredstvima Komore 

sukladno članku 4. Pravilnika o financijskom i materijalnom poslovanju HOK-a,  
 ZAKLJUČAK:  
 1. Potvrđuje se suglasnost UO HOK-a dana putem e-maila od 11. i 12. srpnja 2022. 
temeljem koje su i glavna tajnica HOK-a, I. M. B. te blagajnik HOK-a, A. M. ovlaštenici za 
potpisivanje naloga za raspolaganje novčanim sredstvima Komore sukladno članku 4. 
Pravilnika o financijskom i materijalnom poslovanju HOK-a. 
 2. Pozivaju se svi članovi UO HOK-a da dostave svoja mišljenja i prijedloge vezane uz 
potrebu izmjene Pravilnika o financijskom i materijalnom poslovanju HOK-a kojima bi se 
otklonile uočene poteškoće u odobravanju isplata na teret HOK-a.  
14. Izvješće glavnog tajnika, 

ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se izvješće.  

15.  Izvješća odvjetničkih zborova, 
ZAKLJUČAK: 
Prihvaćaju se dostavljena pisana izvješća. 

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

  Prima se na znanje. 
17. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK-a, 

ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se pisano izvješće. 

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

19. Tumačenje Tarife, Kodeksa i dr.: 
1. I. L., odvj. u S. B. - Tarifa, 
ZAKLJUČAK: 
Odvjetnik koji zastupa stranku u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvom, 

za sastav očitovanja koje sadrži činjeničnu i pravnu argumentaciju na zahtjev osiguravajućeg 
društva prema kojem stranka odvjetnika treba platiti osiguravajućem društvu regresni zahtjev, 
ima pravo na nagradu za sastav takvog očitovanja prema Tbr. 28., u vezi Tbr. 7. toč. 1. Tarife 
o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. 

2.  B. K., odvj. u V. - Tarifa, 
ZAKLJUČAK: 
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Odvjetnik koji je kao branitelj otkazao punomoć stranci (okrivljeniku) u kaznenom 
postupku, ima pravo na nagradu za svoj rad sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova 
za rad odvjetnika, ali isključivo za radnje koje je poduzeo za stranku unutar roka od 30 dana, 
računajući od dana otkaza punomoći, i samo ako su te poduzete radnje bile nužne za 
otklanjanje štete od stranke (okrivljenika) sukladno odredbi članka 10. stavka 2. Zakona o 
odvjetništvu. 

 3.  S. P., odvj. u O.- Tarifa, 
ZAKLJUČAK: 
Odvjetnik u zastupanju svoje stranke nagradu za svoj rad obračunava sukladno 

odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, tj. Tbr. 7. toč. 1. Tarife 
prema vrijednosti predmeta spora, s time da nagradu za ročište na kojem se zaključila nagodba 
obračunava sukladno Tbr. 9. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. 

4. Ž. P., odvj. u K. - Tarifa, 
ZAKLJUČAK: 
Hrvatska odvjetnička komora tumači primjenu Tarife o nagradama i naknadi troškova za 

rad odvjetnika i Kodeksa odvjetničke etike, a nije ovlaštena tumačiti Pravilnik o visini nagrade 
za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih 
sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela. 
20. Prijenos ovlasti UO HOK-a sukladno Glavi XVIII. Tarife na IO HOK za davanje 

objašnjenja o primjeni Tarife u stvarima u kojima je UO HOK već donio tumačenje, 
 ZAKLJUČAK: 
 Sukladno Glavi XVIII. ovlašćuje se IO HOK na davanje objašnjenja o primjeni Tarife u 
onim stvarima u kojima je UO HOK već donio tumačenje Tarife o nagradama i naknadi 
troškova za rad odvjetnika. 
21. Upisnina u Imenik odvjetnika HOK-a,  

   ZAKLJUČAK:  
   1. Pokreće se postupak smanjenja visine upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a, a koje 
smanjenje će biti najmanje 30 %, kao i za smanjenje razlike u obvezi plaćanja upisnine za 
različite kategorije kandidata za upis u Imenik odvjetnik HOK-a.  
   2. Na idućoj sjednici UO HOK-a utvrdit će se nacrt nove odluke o utvrđivanju visine 
upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a, a koji nacrt će se potom uputiti u postupak savjetovanja 
s javnošću. Po provedenom savjetovanju s javnošću, na prvoj idućoj sjednici UO HOK-a, koja 
se treba održati 11. veljače 2023. planira se donošenje nove odluke o utvrđivanju visine 
upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a. 
    3. O pokretanju postupka smanjenja visine upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a 
obavijestiti MPU RH. 
22.  Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, 
 ZAKLJUČAK: 
 1. Prima se na znanje informacija o sastancima s MPU RH. 
 2. Formira se Radna grupa za analizu Tarife i izradu prijedloga nacrta izmjena i dopuna 
Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, a u koju radnu grupu se imenuju svi 
članovi IO HOK-a. Predsjednik HOK-a ujedno je predsjednik predmetne radne grupe.   
 3. O formiranju navedene Radne grupe izvijestiti MPU RH. 
  
 
 
IZVRŠNI TAJNIK                        DOPREDSJEDNIK 
         I. P.                          Mario Janković, v.r. 
                           kao v.d. predsjednika 
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                                              -------------------------------------------- 
 

Drugostupanjska sjednica povodom žalbi: 
 

Utvrđuje se da drugostupanjskoj sjednici isključivo nazoče članovi UO HOK-a u sastavu iz 
kojeg su isključeni svi članovi IO HOK-a sukladno odredbi čl. 18. st. 3. u vezi st. 1. toč. 21. 
istog članka Statuta HOK-a.  
 
Sjednicu sukladno čl. 18. st. 5. Statuta HOK-a vodi S. Š., a o predmetima izvješćuju referenti. 

 
 1. Žalba I. F., odvj. u ZOU M. M. i I. F. u Z. protiv rješenja IO HOK-a br. 11202-2022-2 

od 6. rujna 2022.,  
 ZAKLJUČAK: 
 Odbija se žalba I. F., odvj. u ZOU M. M. i I. F. u Z. u protiv rješenja IO HOK-a od 6. 
rujna 2022. br. 11202-2022-2.  
 2. Žalba Z. R., odvj. u ZOU Z. R. i N. R. u P. protiv rješenja IO HOK-a br. 11207-2022-2 

od 6. rujna 2022., 
 ZAKLJUČAK: 

Obustavlja se postupak povodom žalbe Z. R., odvj. u P., izjavljene protiv rješenja IO 
HOK-a od 6. rujna 2022. br. 11207-2022-2. 
3. Žalba V. P., odvj. u R. protiv rješenja IO HOK-a br. 11211-2022-2 od 6. rujna 2022., 
 ZAKLJUČAK: 
 Obustavlja se postupak povodom žalbe V. P., odvj. u R. protiv rješenja IO HOK-a od 6. 
rujna 2022. br. 11211-2022-2. 
4. Žalba J. S., odvj. u Z. protiv rješenja IO HOK-a br. 11213-2022-2 od 6. rujna 2022., 
 ZAKLJUČAK: 

Odbija se žalba J. S., odvj. u Z. i potvrđuje rješenje IO HOK-a od 6. rujna 2022. br. 
11213-2022-2. 
 
 
 

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK 
 
 

D. H. 

 PREDSJEDATELJ 
ovlašten Član Upravnog odbora 
po čl. 18. st. 5. Statuta HOK-a 

S. Š., v. r. 
 
 
 


