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O Izvršnom odboru
Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore tijelo je Komore koje čini predsjednik Komore, četiri
dopredsjednika, glavni tajnik, blagajnik te još četiri člana, a biraju se na prijedlog predsjednika
Komore iz redova članova Upravnog odbora Komore.
Izvršni odbor Komore:
1. odlučuje o zahtjevima za upis u Imenik odvjetnika i odvjetničkih vježbenika
2. izdaje prethodne suglasnosti odvjetničkim društvima o sukladnosti ugovora o osnivanju sa
zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore te potvrdu Komore da su odvjetnici osnivači
upisani u Imenik odvjetnika
3. donosi rješenje o obustavi obavljanja odvjetništva te rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika, kada
je to određeno ovim Statutom
4. donosi rješenja o zabrani rada odvjetničkog društva i strane podružnice zbog razloga iz članka 32.
st. 1. i 3. Zakona o odvjetništvu
5. donosi rješenje o zabrani rada odvjetnika, zajedničkog odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva i
strane podružnice zbog razloga iz članka 44. st. 12. Zakona o odvjetništvu
6. donosi rješenje kojim odobrava sadržaj internetskih stranica odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih
ureda i odvjetničkih društava, odnosno pojedinih dijelova tih stranica
7. donosi rješenje o bezodložnom brisanju cijele internetske stranice odvjetnika, zajedničkih
odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava, odnosno pojedinih dijelova tih stranica
8. odlučuje o obnovi postupka za upis u imenike odvjetnika i odvjetničkih vježbenika
9. odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rješenja koja donosi predsjednik Komore, osim rješenja koja
se odnose na stjecanje, mirovanje, obustavu ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva
10. donosi odluke o obustavi obavljanja odvjetništva, postavlja privremene zamjenike i preuzimatelje
ureda kad je to ovim Statutom određeno
11. rješava hitna pitanja u svezi s radom Komore koja se ne mogu odgoditi do sljedeće sjednice
Upravnog odbora

12. odobrava isplate gotovine iz blagajne Komore do iznosa koji mu je odobrio Upravni odbor i
raspolaže njima
13. razmatra ugovore o osnivanju odvjetničkih društava, ugovore o osnivanju zajedničkih odvjetničkih
ureda, ugovore o povezivanju odvjetničkih ureda, odluku o osnivanju strane podružnice te ugovore
koje odvjetnici sklapaju s fizičkim i pravnim osobama radi pružanja pravne pomoći uz plaćanje
naknade u paušalnim iznosima
14. obavlja ostale poslove predviđene Statutom ili drugim općim aktom Komore te poslove koje mu
povjeri Upravni odbor Komore.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Upravnom odboru Komore, a njegove se sjednice održavaju u
prostorijama Hrvatske odvjetničke komore na adresi Koturaška 53/II, po rasporedu koji možete
pronaći ovdje:
http://www.hok-cba.hr/hr/raspored-izvrsnih-i-upravnih-odbora-te-ostalih-dogadanja-hrvatske-odvjetnic
ke-komore-0 [2]
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