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SEMINAR ZA PRIPREMU ZA PRAVOSUDNI
ISPIT POČINJE 19. 01.2009.- IMA JOŠ
MJESTA ZA PET POLAZNIKA

ŠTO SE DEŠAVALO TOKOM GODINE?????
Osnovani smo sredinom 2007. i zapravo samo se zahuktali tokom 2008. Iako mladi, dosta
smo radili!! Trudili smo se biti aktualni. Nadamo se da ni rezultati neće izostati!
Početkom godine organizirali smo održavanje radionice o izmjenama i dopunama Zakona
o trgovačkim društvima. Uvodničar radionice bio je akademik Jakša Barbić, a moderator
diskusije je bila Josipa Jurinić iz Ericsson Nikola Tesla d.d.
Održali smo Okrugli stol na temu Izmjena Zakona o zemljišnim knjigama. Predavači su
bile gđa Ana – Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u
Sesvetama i gdin. Jadranko Crnić, koji je bio dugogodišnji sudac i predsjednik
Ustavnog suda.
Nastavili smo s programom edukacija u suradnji s Trgovačkim sudom u Zagrebu. Održan
je Okrugli stol na temu ZTD s posebnim osvrtom na društva kapitala te statusne
promjene. Predavači su bili gđa Nevenka Marković, predsjednica Suda i gđa Željka
Bregeš, voditeljica sudskog registra.
U svibnju su održane prezentacije na temu Mirenje u gospodarstvu i Mirenje u
individualnim radnim sporovima. Predavači su bile gđa Marina Kralj Miliša i gđa Aida
Marijan.
U prostorijama Udruge održana je i prezentacija gdina. Mladena Cerovac, člana Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja na temu Koncentracija poduzetnika u 26 slika – od prijave do
ocjene.
Predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu, gđa Nevenka Marković održala je predavanje na
temu Primjena trgovačkog prava u zemljišnim knjigama.
U okviru dogovorene suradnje s Trgovačkim sudom u Zagrebu održano je predavanje na
temu Tijek parničnog postupka, privremene mjere i glavna rasprava s posebnim
osvrtom na izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku iz srpnja 2008.g. Predavač
je bila gđa Gorana Aralica Martinović, zamjenica predsjednice Parničnog odjela
Trgovačkog suda u Zagrebu.
Održano je i predavanje Tijek ovršnog postupka, prijedlozi za ovrhu, rješenja suda,
obustave ovrhe s posebnim osvrtom na izmjene i dopune ovršnog zakona iz lipnja
2008.g. Predavač je bila gđa Nada Nekić Plevko, predsjednica Ovršnog odjela Trgovačkog
suda u Zagrebu.
Potpisali smo Okvirni sporazum s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja
predviđa organizaciju prakse studenata III i IV godine studija u trajanju od dva tjedna po
studentu. U Informatoru br. 5633 od 01.03.2008. objavili smo članak Usporedni prikaz
organiziranja korporativnih pravnika.
Udruga je organizirala i seminar profesora prava na Sveučilištu u Essexu Alan Warda
koji je specijalist za međunarodnu trgovinu i bankarstvo na temu Documentary Credits &
Bank Guarantees in International Trade Finance.
Održali smo sastanak s ravnateljicom Pravosudne akademije gđom Ivanom Goranić na
temu suradnje naše Udruge i Pravosudne akademije, s posebnim osvrtom na obveze
Akademije vezane na Zakon o vježbenicima u pravosudnim tjelima i pravosudnom ispitu.
Očekujemo da ćemo se moći uključiti u rad Pravosudne akademije.

Osim radnih susreta, organizirali smo i
druženje korporativnih pravnika iz
Hrvatske i inozemstva na Rabu od 04.
do 06. travnja 2008.g. Tijekom druženja
na Rabu domaćin nam je bila gđa. Ajka
Ševerdija, rukovoditelj pravnog, općeg i
kadrovskog odjela Rapske plovidbe d.d.
iz grada Raba.

U prostorijama Udruge održana je obrana pripravničkog rada mladog pravnika Vatroslava
Sirovice iz Končar Generatori i motori na temu Bankarska garancija.
Tradicionalni opatijski 46. susret pravnika u gospodarstvu za korporativne pravnike imao
je posebno značenje. Mlada kolegica Martina Pejić iz trgovačkog društva Končar Elektronika i informatika d.d. bila je predavač s temom Modeli ugovornih klauzula o
plaćanju.
Predstavnici Udruge prisustvovali su 58. susretu pravnika u Ohridu u organizaciji
Udruženja pravnika Republike Makedonije povodom 40. godišnjice rada Udruženja.
05. lipnja 2008.g. održana je redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge korporativnih
pravnika. Predsjedništvo je podnijelo Izviješće o radu Udruge i Predsjedništva za 2007.g.,
Nadzorni odbor podnio je Izviješće o obavljenom nadzoru poslovanja Udruge koje je
Skupština prihvatila. Donesena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge, izabrana
je predsjednica Udruge gđa Josipa Jurinić, razriješeni dotadašnji članovi Predsjedništva
Udruge i izabrani novi te razriješeni dotadašnji članovi Nadzornog odbora Udruge i izabrani
novi.
Član Udruge bio je prisutan na savjetovanju koje je u Barceloni organizirala Međunarodna
trgovačka komora (International Chamber od Commerce –ICC) povodom osnivanja
Foruma mladih arbitara (Young Arbitraitors Forum – YAF). Član udruge također je
sudjelovao na konferenciji u Genevi u organizaciji Ecla&Eversheds pod nazivom High
stakes and big challenges – improving compliance in Europe.
Od 16. do 19. listopada 2008.g. bili smo
domaćini konferencije ECLA-e u Zagrebu
na kojoj je bilo prisutno 26 sudionika iz
različitih zemalja (Engleska, Irska, Njemačka,
Francuska, Italija, Švicarska, Španjolska...).
Naša Udruga osigurala je uvjete za kvalitetan
rad
ECLA
konferencije
u
Zagrebu,
sudjelovala u njezinom radu i prezentirala
sebe i Hrvatsku kroz druženje sudionika
tijekom boravka u zagrebu, odnosno
Hrvatskoj.
Članovi Udruge prisustvovali su konferenciji Međunarodne trgovinske komore u Beču s
temom Međunarodni ugovor o prodaji robe. Također su sudjelovali na tradicionalnom

XXIII. savjetovanju Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse u Opatiji. Članovi
Udruge sudjelovali su i na 16. hrvatskim danima arbitraže i mirenja koji su održani u Zagrebu
11. i 12. prosinca 2008.g.
Godinu smo završili prezentacijom Važnost uloge korporativnih pravnika u prostorijama
Udruge koju je održala predsjednica Udruge gđa Josipa Jurinić.
Protekla godina obilovala je aktivnostima Udruge, nastavljamo s radom i nadamo se
uspješnom radu u 2009.godini.

ŠTO PRIPREMAMO ZA SLIJEDEĆU GODINU???
1. Pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita
Podsjetimo se na Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu /NN
84/08/ koji stupa na snagu s 1.1.09. i koji u velikoj mjeri mijenja uvjete i način polaganja
pravosudnog ispita. Svi koji su stekli ili odavna imaju uvjete za izlazak na ispit, ozbiljno su se
prihvatili knjige. Nekima je upravo promjena uvjeta pozitivan „okidač“, da se prime posla i
polože ispit koji je „kralj“ svih ispita. Da bi svim našim mladim kolegama, bar malo olakšali
posao, prihvatili smo se organiziranja priprema. Nadamo se da će nas nakon toga biti više tj
da će nam se pridružiti svi kolege, koji će, upravo temeljem položenog ispita, steći uvjete za
učlanjenje u Udrugu.
Dakle, u siječnju 2009. godine održati će se cjelodnevni pripremni seminar za polaganje
pravosudnog ispita, u trajanju od dva tjedna. Kotizacija za seminar je 3.500,00 kn. Obavijest
o održavanju seminara poslana je članovima i objavljena na web-u Udruge. Predavači na
seminaru su ispitivači na ispitu za pravosudni. Koordinator seminara je gosp. Ante Galić, koji
će nakon što se prijave kandidati dati raspored seminara.
Važno je naglasiti da pripreme za polaganje
pisane materijale, već polaznici o istima vode
razmjenjivati. Jedina mjerodavna literatura za
koju propisuje Ministarstvo pravosuđa RH, te
stranici www.pravosudje.hr.

pravosudnog ispita nikada nemaju nikakve
bilješke, a koje polaznici mogu međusobno
polaganje pravosudnog ispita je literatura,
su informacije o literaturi dostupne na web

Posebno pozivamo sve kolege da informaciju da 19.01.2009. počinju pripreme prenesu
mlađim kolegama i da se prijave što prije. Ima još pet mjesta za polaznike seminara i
očekujemo da će i ona biti uskoro popunjena.
2. Suradnja s pravosudnom akademijom
Slijedeće seminare za pripremu za pravosudni ispit ćemo održavati u suradnji s
Pravosudnom akademijom.
3. Okrugle stolove i predavanja ćemo pripremati na aktualne teme
4. Družit ćemo se i razmjenjivati mišljenja i iskustva
5. Očekujemo veći interes svih kolega

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr
Udruga korporativnih pravnika
U Zagrebu, prosinac 2008. godine

