NEWSLETTER NO 13.
Udruge korporativnih pravnika,
Za sve koji su zaboravili ili nisu znali web Udruge je
www.udruga-korporativnih-pravnika.hr
Ponovno pozivamo sve članove da pripreme materijal za Newsletter i web. Sve što
mislite da bi nam bilo interesantno pošaljite na mail.
Ukoliko ima interesantnih tema, predlažemo da nam se javite, pa ćemo za slučaj da
ih ne možemo sami obraditi, po preporuci po iskustvu ili po Vašoj preporuci naručiti
tekst od specijalista za tu materiju.
ZAJEDNO u 2009.-tu !
Predsjednica Udruge korporativnih pravnika
mr. sc. Josipa Jurinić, dipl. iur.
Glavni pravni savjetnik
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

Dragi kolege,
2008. godina je iza nas i po svemu je bila uspješna za našu Udrugu. O glavnim aktivnostima
Udruge izvijestili smo vas u zadnjem Newsletter-u u prosincu 2008.
Sada očekujemo i pozitivne pomake vezano za naše aktivnosti u nastojanju poboljšanje
statusu korporativnih pravnika, jer smo u 2008.:
- Ministarstvo pravosuđa ponovo, dopisom, pozvali da razmotri naš prijedlog za osnivanje
Komore pravnika u gospodarstvu /korporativnih pravnika jer je postojeća zakonodavna
inicijativa u Republici Hrvatskoj pokazala trend osnivanja komora drugih struka
- na sastanku s Direktoricom Pravosudne akademije u prosincu 2008. razgovarali i pokušali
dogovoriti moguću suradnju s Pravosudnom akademijom,
- pisali i Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva radi njihove potpore radu Udruge.
Pozivam Vas, dragi kolege, uključite se u rad svoje Udruge i dajte svoj doprinos prijedlozima
za;
- jačanje uloge i važnosti korporativnih pravnika u trgovačkim društvima u kojima radimo,
- edukaciju korporativnih pravnika koju bi Udruga organizirala,
- aktivnostima za izmjenu pozitivnih propisa u interesu poslodavca- pravne osobe u kojoj smo
zaposleni kao korporativni pravnici kao i u segmentu reguliranja pravne struke u kojoj su
korporativni pravnici samo dio pored odvjetnika, sudaca, javnih bilježnika i kolega pravnika
u državnim službama.
ŠTO SE DEŠAVALO TOKOM SIJEČNJA?
1. Održan je pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita
2. Suradnja s Udrugom pravnika u zdravstvu – održan sastanak s
predsjednicom Udruge pravnika u zdravstvu
3. S 01. siječnja stupilo je na snagu više od 40 novih zakona
4. Novi ZKP – NN 152/08 od 24.12.2008. godine.
5. Što pripremamo za veljaču?

1. PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
1. siječnja 2009. godine stupio je na snagu novi Zakon o vježbenicima u
pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 84/08) kojim značajno mijenja
dosadašnji način, kao i uvjete polaganja pravosudnog ispita. Tim povodom Udruga
korporativnih pravnika odlučila je organizirati pripremni seminar za polaganje
pravosudnog ispita, kako bi izašla u susret kolegama, korporativnim pravnicima i
potaknula ih na polaganje pravosudnog ispita po starom Zakonu.
Naime, svi pravnici
koji su do 1.1. 2009.
godine stekli uvjete za
polaganje
po
dosadašnjem Zakonu
(NN 54/74, 29/78 i
13/90), polažu ispit po
tom
Zakonu,
ali
najkasnije do 31. 8.
2009.
Seminar je održan u
razdoblju od 19.- 30.
siječnja 2009. godine,
u prostorijama naše
Udruge u Teslinoj ,
svakog dana od 8.00 –
20.00 h.
Predavači na seminaru bili su eminentni suci, s dugogodišnjom praksom kao
ispitivači na pravosudnom ispitu: mr. sc. Jasna Brežanski, sudac Vrhovnog suda RH
(građansko pravo) mr.sc. Olga Jelčić, odvjetnik iz Zagreba (građansko pravo) gđa
Viktorija Lovrić, sudac Visokog trgovačkog suda RH (trgovačko pravo) gosp. Jakob
Miletić, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH (radno pravo) gosp.
Stanko Jesenković, sudac Vrhovnog suda RH u mirovini (Obiteljsko pravo), dr.sc. Ivo
Grbin, sudac Vrhovnog suda RH u mirovini. (građansko-parnično pravo) gosp.
Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda RH (izvanparnični postupak) gđa Ana
Garačić, zamjenica predsjednika Vrhovnog suda RH (kazneno pravo) gosp. Damir
Kos, sudac Vrhovnog suda RH (kazneno-procesno pravo) gđa Dunja Jurić Knežević,
sudac Upravnog suda RH (upravno pravo) i gosp. Ante Galić predsjednik
Financijskog i radno-pravnog odjela Upravnog suda RH (ustav i organizacija
pravosuđa) koji je ujedno bio i koordinator seminara.

Seminaru su prisustvovale
kolege iz mnogobrojnih
kompanija, iz raznih dijelova
Hrvatske. Unatoč
zahtjevnom ritmu, polaznici
su iskazali veliko
zadovoljstvo održanim
predavanjima te ih ocijenili
nadasve korisnim za
pripremu pravosudnog ispita,
a Udruga korporativnih
pravnika organiziranjem
ovog seminara potvrdila je
svoju opredijeljenost za
jačanjem položaja i uloge
korporativnih pravnika.

2. SURADNJA S UDRUGOM PRAVNIKA U ZDRAVSTVU
S početkom 2009. Udruga korporativnih
pravnika nastavila je s aktivnostima na
suradnji s udrugama, Savezima udruga i
nevladinim organizacijama , te je dana
20.
siječnja održan sastanak s
predsjednicom
Udruge pravnika u
zdravstvu gđom. Snježanom Cerjan.
Odbor Udruge korporativnih pravnika za suradnju s udrugama, Savezima udruga i
nevladinim organizacijama u kratkom periodu će zajedno sa predstavnicima Udruge
pravnika u zdravstvu definirati konkretnu suradnju.
Sada Vas informiramo samo okvirno, a o detaljima ćemo Vas informirati naknadno.
Sjedište Udruge pravnika u zdravstvu je u Varaždinu, Udruga ima oko 60-ak članova,
a to su diplomirani pravnici zaposleni u ustanovama, specijalnim bolnicama,
domovima zdravlja, strukovnoj komori, državnoj upravi i dr. s područja cijele
Hrvatske. Detalji su dostupni na web adresi: www.upzh.hr
S predsjednicom Udrugom pravnika u
zdravstvu gđom. Snježanom Cerjan
prilikom upoznavanja i razgovora o
mogućoj suradnji naših udruga postignut
je
visoki
stupanj
uzajamnog
razumijevanja u potrebi definiranja
suradnje. Naročito je bilo dojmljivo
slušati o uspješnosti održanog 1.
Kongresa
pravnika
u
zdravstvu
održanom u Lječilištu Topusko od
09.do10. listopada 2008., te o planiranim
aktivnostima.

3. S 1. SIJEČNJA STUPILO JE NA SNAGU VIŠE OD 40 NOVIH ZAKONA
Velika većina navedenih zakona nije interesantna svima nama, ali ima ih mnogo koji
su nam od velikog interesa.
Opći porezni zakon
- novost je institut odustanka od porezne prijave i prvi se put uređuje rok za
donošenje rješenja prema godišnjoj poreznoj prijavi
Zakon o doprinosima
uvode se olakšice u plaćanju doprinosa na plaće za poslodavce koji
zapošljavaju radnika kojem je to prvo zaposlenje, u trajanju od 12 mjeseci te
obveza plaćanja doprinosa za fizičke osobe koje dosad nisu bili obveznici
Zakon o financijskim konglomeratima
dodatni nadzor nad radom kreditnih institucija, osiguravajućih institucija i
investicijskih društava u financijskom konglomeratu
Izmjene Zakona o javnim nabavama
novost je antikoruptivna klauzula i onemogućavanje da čelnici tvrtki sklope
ugovore o nabavi s tvrtkama u kojima imaju bilo kakva upravljačka prava,
ukidaju se tajne nabave za ugovore koji su se klasificirali kao sigurnosni
Zakon o kreditnim institucijama
uređuje uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija
sa sjedištem u RH, supervizija njihova poslovanja i uvjeti pod kojima pravne
osobe sa sjedištem izvan RH mogu pružati bankovne i/ili financijske usluge u
RH
Zakon o obveznome zdravstvenom osiguranju
sve osigurane osobe, uz mali broj iznimaka, podmiruju troškove liječenja u
visini 20 posto cijene, ukida se pravo na naknadu plaće za bolovanje na teret
sredstava zdravstvenog osiguranja i prebacuje se na poslodavca (za
osiguranike koji ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu, a to ne koriste
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
obveznici primjene dužni su pri svakoj transakciji vrijednosti od 105 tisuća
kuna obaviti dubinsku analizu stranke
Zakon o tržištu kapitala
sve informacije koje se odnose na izdavatelja financijskih instrumenata mora
objaviti sam izdavatelj na internetu
4. PREDSJEDNIŠTVO JE NA SVOJOJ SJEDNICI OD 14.01.2009. RAZMATRALO
NOVI ZKP – NN 152/08 OD 24.12.2008. GODINE, a poglavito odredbu članka 54. te
donijelo slijedeći zaključak:
Pozivaju se svi članovi Udruge da dostave Predsjedništvu svoje mišljenje o
citiranoj odredbi i možebitnu potrebu upućivanja primjedbi na određene
adrese.
U prilog diskusije i stavljanja primjedbi dajemo i slijedeći tekst.

Končar – Elektroindustrija, d.d.
Iskra Gudan, dipl.iur.

POLOŽAJ PRAVNE OSOBE U PREKRŠAJNOM I KAZNENOM POSTUPKU
PROMATRAN S ASPEKTA STRANKE
U prekršajnom postupku stranke su ovlašteni tužitelj i okrivljenik, te kao ostale
subjekte prekršajnog postupka Prekršajni zakon (NN 107/07) navodi branitelja
okrivljenika, zakonskog zastupnika ili opunomoćnika, oštećenika, te druge osobe
kojih se tiče vođenje prekršajnog postupka.
Ovlašteni tužitelj u prekršajnom postupku može biti: državni odvjetnik, tijelo državne
uprave, pravna osoba s javnim ovlastima i oštećenik.
Trgovačka društva se mogu pojaviti u prekršajnom postupku kao ovlašteni tužitelji u
kojem slučaju će imati položaj oštećenika tužitelja.
Člankom 116. st. 5. Prekršajnog zakona propisano je da će se za pravnu osobu kao
oštećenika u prekršajnom postupku ispitati njezin ovlašteni predstavnik.
Zakon u ovom slučaju ne navodi tko može biti predstavnik pravne osobe kada se ona
nalazi u ulozi bilo oštećenika bilo oštećenika kao tužitelja. Budući da Zakon u tom
smislu izričito ne navodi tko može biti predstavnik pravne osobe u navedenim
ulogama oštećenika i oštećenika kao tužitelja u prekršajnom postupku, možemo
zaključiti da pravnu osobu može zastupati i pravnik u gospodarstvu ili bilo koja osoba
koja je ovlaštena pravnu osobu zastupati temeljem Zakona ili nekog drugog pravnog
akta.
Pored opisanog, trgovačka društva (kao pravne osobe) se u prekršajnom postupku
mogu naći i u ulozi okrivljenika.
U takovoj situaciji za okrivljenu pravnu osobu obranu daje isključivo njezin ovlašteni
predstavnik (članak 114. st. 3. Prekršajnog zakona).
Člankom 114. st. 7. Prekršajnog zakona propisano je da pravna osoba
predstavnikom može imenovati osobu upisanu u sudski registar, te zaposlenika ili
člana pravne osobe kojeg direktor ili druga čelna osoba okrivljene pravne osobe
imenuje kao predstavnika pravne osobe.
Dakle, to može biti i pravnik zaposlen u toj pravnoj osobi. Za razliku od uloge pravne
osobe kao oštećenika i oštećenika kao tužitelja, pravnoj osobi je ovdje izričito
određeno tko može biti njezin predstavnik.
Potrebno je spomenuti da pravna osoba može uzeti branitelja ali tada on mora biti
odvjetnik (članak 115. st. 1. Prekršajnog zakona).

Od položaja pravne osobe u prekršajnom postupku valja razlikovati ulogu pravne
osobe u kaznenom postupku sukladno novom Zakonu o kaznenom postupku (NN
152/08) te Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 151/03;
110/07).
Ukoliko se pravna osoba nađe u ulozi okrivljenika potrebno je obratiti pozornost na
čl. 27. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Tim člankom propisano je da za okrivljenu pravnu osobu u kaznenom postupku
sudjeluje njezin predstavnik koji je ovlašten poduzimati sve pravne radnje koje može
poduzimati okrivljenik.
Pravna osoba može imati samo jednog predstavnika i to može biti svaka potpuno
poslovno sposobna fizička osoba koja zna hrvatski jezik.

Predstavnika određuje organ pravne osobe, odnosno osobe koje je zastupaju na
temelju zakona, odluke nadležnog organa, statuta, društvenog ugovora ili odluke
organa pravne osobe (članak 27. st. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za
kaznena djela).
Ako predstavnik nije po drugoj osnovi ovlašten zastupati pravnu osobu, ovlast da
bude njen predstavnik, pravna osoba mu može dati pisanu punomoć ( koja se može
dati i usmeno na zapisnik).
Pravna osoba je dužna dostaviti sudu podnesak kojim je odredila svog predstavnika
kao i dokaze o njegovom ovlaštenju.
Dakle, nije propisano da pravna osoba mora imati branitelja (članak 32. st.1.
Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela). Također, Zakonom o
odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (članak 32. st. 3.) isključena je
primjena obvezne obrane na pravnu osobu. Otklanjanjem obvezne obrane uzima se
u obzir i da pravna osoba može imati predstavnika koji je dovoljno stručan da je brani
u kaznenom postupku (Novoselec, 2002, 130).
Za razliku od dosadašnjeg Zakona o kaznenom postupku koji ostaje na snazi do
01.07.09. godine odnosno 01.09.2011. godine koji je u članku 60. st. 1. propisivao
da privatni tužitelj, oštećenik i oštećenik kao tužitelj te njihovi zakonski zastupnici
mogu svoja prava u postupku ostvariti i preko opunomoćenika, ne određujući tko
može biti opunomoćenik, novim Zakonom o kaznenom postupku u članku 54.
propisano je da opunomoćenik oštećenika može biti samo odvjetnik, a odvjetnika
može zamijeniti odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom u postupku
pred općinskim sudom.
Time je izostavljena mogućnost da pravna osoba kao oštećenik u kaznenom
postupku ima opunomoćenik ukoliko on nije odvjetnik.
Iz opisanog proizlazi da pravnu osobu kao oštećenika u kaznenom postupku ne
može zastupati - predstavljati (čitajući odredbe novog ZKP-a) nitko drugi osim
odvjetnik ili odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom.
5.

Što pripremamo za veljaču?

ŠTO PRIPREMAMO ZA VELJAČU - KLUB ČLANOVA UDRUGE !
Dragi kolege, članovi Udruge tijekom 2008. organizirali smo povremena o druženja u
prostorijama Hrvatske udruge miritelja u Teslinoj 1. Početna misao je bila redovito se
družiti, na tjednoj bazi, raspravljajući o unaprijed predviđenim temama ili
organiziranjem tribina, radionica, okruglih stolova, prezentacija ili predavanja koje
članovima udruge pripreme pojedini članovi.
Nažalost radi dinamike u kojoj svi živimo i radi brojnosti obaveza svih članova nismo
mogli organizirati tjedni kontinuitet u našim druženjima.
Zato pristupamo novom konceptu organiziranja mjesečnih događanja, sa unaprijed
definiranim terminom i sadržajem o čemu ćemo vas uvijek pravovremeno obavijestiti.
Predsjedništvo je na svojoj sjednici u siječnju donijelo zaključak da će pozvati
Marijana Mitrović i Jelenu Stankus-Tkalec da prezentiraju svoju stručnu knjigu
članovima Udruge i da održe okrugli stol na temu „Opći akti trgovačkih društava“ u
Udruzi.
Planiramo da upravo to bude tema našeg prvog Kluba članova Udruge u 2009. koji bi
se održao po mogućnosti još u veljači.

O detaljima ćemo vas izvijestiti naknadno.
Pokušati ćemo organizirati okrugle stolove na temu nama interesantnih područja.
Molimo Vaše sugestije.
www.udruga-korporativnih-pravnika.hr
Udruga korporativnih pravnika
U Zagrebu, siječanj 2009. godine

