
NEWSLETTER NO 16. 
Udruge korporativnih pravnika, 

 
Za sve koji su zaboravili ili nisu znali, web Udruge je 

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr 
 

Pozivamo Vas – aktivirajte se! Sudjelujte u radu Vaše i naše Udruge! 
 
Pišite za Newsletter ili web – šaljite materijale na mail Udruge ili se javite s 
prijedlozima tema koje bi Vam bile interesantne pa će Udruga naručiti tekst od 
stručnjaka. 
 
 
ŠTO SE DEŠAVALO TOKOM TRAVNJA? 

1. Prvi projekt Udruge korporativnih pravnika u 2009. 
2. Redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge 

 
 

1. PRVI PROJEKT UDRUGE KORPORATIVNIH PRAVNIKA U 2009.  
 

 

mr. sc. Josipa Jurinić, dipl. iur. 
Glavni pravni savjetnik 
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 
 

 
 
UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA prijavila je u ožujku ove godine svoj 
Projekt; Društveno odgovorno poslovanje na Natječaj za sponzorstvo 2009. Holcim-u 
d.o.o. 
 
Svrha projekta je u uvjetima prisutne gospodarske krize podizanje razine svijesti o 
nužnosti društveno odgovornog poslovanja trgovačkih društava s naglaskom na 
transparentnom poslovanju društava (plaćanje obveza na vrijeme, rješavanje spornih 
situacija mirnim putem, pridržavanje etičkog kodeksa), te slijedi 
 

� Priprema i izrada programa radionica i okruglih stolova prilagođenog 
trgovačkim društvima; plaćanje obaveza na vrijeme- jasno definirane odredbe 
ugovora, sredstva osiguranja plaćanja, kontrola izvršavanja ugovora/naplate, 
pridržavanje etičkog kodeksa u poslovanju, rješavanje spornih situacija; 
pregovaranjem/MIRENJEM 

  
Realizacija ovog projekta dovesti će do poduzimanja mjera povećane 
transparentnosti poslovanja trgovačkih društava (plaćanje obveza na vrijeme, 
rješavanje spornih situacija mirnim putem, pridržavanje etičkog kodeksa), a time i 
povećanja konkurentnosti trgovačkih društava na svjetskom tržištu. 



Obzirom da pridržavanje etičkog kodeksa poslovanja uključuje i pravilnu primjenu 
pozitivnih propisa to će važnu ulogu odigrati i educiranje s ciljem dizanja 
samopouzdanja korporativnih pravnika koji mogu i moraju doprinijeti kvalitetnom 
odnosu sa svojim poslodavcem/Upravom i osigurati primjenu propisa u svom 
kolektivu. Obraditi ćemo i promjene određenih zakona, te organizirati edukaciju naših 
članova i šire. 
 
Drugi projekti koji su prošli evaluaciju na ovogodišnjem Holcimovom Natječaju za 
sponzorstva, na zajedničku temu smanjenja korupcije u društvu su projekti udruga, u 
koju se uklapa i tema naše Udruge, su: 
DIM - Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, Zagreb 
Nezavisna udruga mladih, Lepoglava 
Transparency international Hrvatska, Zagreb 
UDD - Udruga za demokratsko društvo, Zagreb 
Udruga Nemesis, Škrljevo i 
Udruga za razvoj radijskih programa Radio mreža, Zagreb 
 
Za sve sudionike/projekte koji su prošli evaluaciju na ovogodišnjem Holcimovom 
Natječaju za sponzorstva, održana je radionica u subotu 25. travnja u Zagrebu u 
Holcimovom uredu na adresi Karlovačka cesta 2, u vremenu od 09.00h do 14.00h s 
ciljem da se sve projekte sagleda na način da jedni druge nadopunjuju i da se time 
postigne sinergijski učinak i tako poveća uspješnost provedbe svih projekata. U radu 
radionice je sudjelovala voditeljica Projekta naše Udruge: Josipa Jurinić koja će 
Udrugu izvještavati o tijeku daljnjih aktivnosti. 
 
Na radionici je dogovoreno; komuniciranje putem e-mail liste, zajednički kalendar 
aktivnosti u koji će se upisivati događanja svih sudionika/projekata, te zajedničko 
predstavljanje projekata 06.05. 2009.  
 
 
2. REDOVNA GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE     
 
 
Redovna godišnja sjednica Skupštine 
Udruge korporativnih pravnika održana je 
dana 27. travnja 2009. u prostorijama 
Hrvatske udruge miritelja u Zagrebu, 
Teslina 1/1 u nazočnosti 61 članova i 
punomoćnika članova Udruge iz 
Zagreba, Rijeke, Splita, Raba i drugih 
gradova i mjesta Republike Hrvatske. 
 

 
Na sjednici je: 

- donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge  
- Predsjedništvo podnijelo Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za VI – XII 

mjesec 2008. godine i Nadzorni odbor je podnio izviješće o obavljenom 
nadzoru poslovanja Udruge, a Skupština Udruge je prihvatila podnesena 
izviješća 



- Predsjedništvo podnijelo Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-III 
mjesec 2009. godine, a Skupština Udruge je prihvatila podneseno izviješće 

- Skupština Udruge prihvatila prijedlog da se za predsjednicu Udruge bira 
Josipa Jurinić i to za razdoblje od 05. lipnja 2009. do 04. lipnja 2010. godine. 

- Skupština Udruge prihvatila prijedlog da se za članove predsjedništva Udruge 
biraju Marina Kralj Miliša, Ajka Ševerdija, Narcisa Knežević i Gordana Pandžić 
i to za razdoblje od 05. lipnja 2009. do 04. lipnja 2010. godine. 

- Skupština Udruge prihvatila prijedlog da se za članove Nadzornog odbora 
biraju Damir Lemaić, Olgica Mikinac i Hrvoje Miladin i to za razdoblje od 05. 
lipnja 2009. do 04. lipnja 2010. godine. 

 
 

 

Predsjednica Udruge istaknula 
je potrebu dodatnog 
promišljanja i angažmana oko 
javljanja za donacije i projekte. 
Odborima Udruge ističu 
mandati 04. lipnja 2009. 
godine, te se pozivaju članovi 
Udruge da šalju svoje 
prijedloge oko naziva i sastava 
odbora na mail Udruge do 25. 
svibnja 2009. godine. 
Zapisnik sa Skupštine i slike 
sa druženja poslije Skupštine 
objavljeni su na web-u. 

 
 

ŠTO JE TO NOVO U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA 
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA? 

 

 

Olgica Mikinac, dipl.iur. 
Direktor ureda za korporativno 
pravo 
Končar – Elektroindustrija, d.d. 

 
Financijski izvještaji naših trgovačkih društava za 2008. godinu prvi puta su u 
Hrvatskoj javni i bit će objavljeni tijekom 2009. god. Ovu materiju kod nas regulira 
više zakona i to: 

- Zakon o trgovačkim društvima ( NN 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03. i 
107/07 i 146/08.), dalje u tekstu: ZTD 

- Zakon o sudskom registru (NN 1/95., 57/96., 45/99., 54/05. i 40/07..), dalje u 
tekstu: ZSR 

- Zakon o računovodstvu (NN 109/07.) s nizom pravilnika i standarda 
(MSFI,HSFI,) dalje u tekstu: ZR 

- Zakon o reviziji (NN 109/07. i 139/08.) 



- Zakon o porezu na dobit (NN 177/04., 90/05., 57/06. i 146/08.) 
Iako su zakoni doneseni u približno isto vrijeme, a neki i objavljeni u istim Narodnim 
novinama, međusobno su neusklađeni pa čak i proturječni. Ova neusklađenost nije 
samo terminološke prirode, nego i postupovne pa zbunjuje i traži različito postupanje. 
Navedeno se prije svega odnosi na postupanje s godišnjim financijskim izvješćem 
prema odredbama po ZTD-a i ZR. 
Izgovor je uvijek isti; zbog brzine i hitnosti postupka donošenja novih propisa s 
pravnom stečevinom Europske unije, nama u primjeni slijedi dodatni posao i 
razmišljanje „koja je bila intencija zakonodavca“, odnosno što je bila svrha donošenja 
propisa.  
Inače je zanimljivo da „stare“ članice EU nisu uskladile svoja zakonodavstva s 
direktivom koja nalaže javnu objavu financijskih izvještaja trgovačkih društava. Ovaj 
zahtjev je dosljedno primijenjen samo u 11 novih članica i u zemljama 
kandidatkinjama. 
Postoje različita razmišljanja o potrebi ovako javnog objavljivanja i mnogi 
gospodarstvenici tvrde da se javnom objavom podataka o poslovanju narušava 
konkurentnost pojedinih društava. Naravno ima i razmišljanja da je to nužno i kako 
kažu političari, nužno radi transparentnosti poslovanja.  
U svakom slučaju, mi smo obzirom na navedene zakone u obvezi javno objaviti 
financijska izvješća, kako po odredbama ZTD-a, tako i po odredbama ZR-u. 
Napominje se kako postoji terminološka neujednačenost u zakonima u pogledu 
naziva ,pa je po ZTD „financijska izvješća“, odnosno po ZR „financijski izvještaji“  
 
Koja je svrha javne objave financijskih izvještaja?  
Prije svega mogućnost svakog zainteresiranog investitora ili vjerovnika da na 
dostupan način pribavi informacije o stanju imovine, obveza, zaduženosti, dobiti i 
gubitaka, podataka o izloženosti riziku i očekivanom razvoju društva… 
Trgovačka društva financijske izvještaje dostavljaju Financijskoj agenciji (dalje u 
tekstu FINA), a FINA u elektroničkom obliku dostavlja podatak o danu predaje 
potpune i pravovremene financijske isprave u sudski registar. Takav se podatak 
upisuje u glavnu knjigu sudskog registra i vidljiv je na izvatku iz sudskog registra, kao 
i ostali podaci koji se po odredbama ZSR upisuju u glavnu knjigu. 
Prema informacijama, uvođenjem elektroničke zbirke isprava, bit će moguće 
razgledati (nenaplatno) financijska izvješća na internetskim stranicama sudskog 
registra. Ako pak želimo dobiti te podatke od FINE, možemo ih dobiti uz plaćanje 
naknada.  
Prema odredbama ZR-u rokovi za predaju financijskih izvještaja radi javne objave 
predaju se FINI do 30 lipnja 2009.god., a za konsolidirane financijske izvještaje je rok 
30. rujna 2009. 
Pored ovog roka treba napomenuti da su poduzetnici u obvezi dostaviti financijske 
izvještaje za statističke svrhe do 31.ožujka, a za obvezu poreza na dobit do 30. 
travnja. 
Po ZR-u poduzetnici se klasificiraju kao mali, srednji ili veliki poduzetnici na temelju 
kriterija: ukupnog prihoda, ukupne aktive i broja zaposlenih na dan 31. prosinca 
prethodne godine za koju se podnosi financijski izvještaj. 
 
 
 
 
 



U tablici je naznačeno što su poduzetnici obvezni dostaviti za javnu objavu: 
 

- mali 

- srednji  i veliki 
 

 
 
 

ZR 
 

 
- matična 
društva 
 

Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke 
još i: 
Izvještaj o novčanom toku 
Izvještaj o promjenama kapitala Godišnje izvješće 
 
Konsolidirani financijski izvještaj 

ZTD Godišnje izvješće o stanju društva 
Konsolidirano godišnje izvješće  

ZREV Revizorsko izvješće 

 
Pored navedenih izvještaja treba dostaviti i odluke o uprave i nadzornog odbora o 
utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i odluku o raspodjelu dobiti odnosno 
pokriću gubitka. 
Prema ZTD sva društva kapitala, bez obzira na veličinu, moraju sastaviti godišnjeg 
izvješća, a za javnu objavu ga moraju predati samo srednji i veliki poduzetnici. Prema 
ZR godišnje izvješće dužni su sastaviti samo srednji i veliki poduzetnici. 
 
Ovako paralelno i neusklađeno propisivanje obveze po ZTD i ZR stvara privid kao da 
se radi o dva različita izvješća i sa različitim sadržajem, pa tako:  
Godišnje izvješće o stanju društva - sadržaj po ZTD: 

1. uravnotežen prikaz i potpuna analiza razvoja i rezultata poslovanja društva 
2. financijski položaj i druge pokazatelje (o zaštiti okoliša, o radnicima) 
3. opis glavnih rizika i nesigurnosti, podatke za prosudbu o ciljevima i politici 

upravljanja  
4. očekivani razvoj društva 
5. djelovanje na području istraživanja i razvoja 
6. obavijest o stjecanju vlastitih dionica 
7. ako se dionicama trguje na UTVP – izjava o primjeni kodeksa korporativnog 

upravljanja 
 
Godišnje izvješće - sadržaj po ZR: 
1.  sve značajne događaje nakon kraja poslovne godine 
2.  vjerojatan budući razvoj društva 
3.  aktivnosti istraživanja i razvoja 
4.  informacije o otkupu vlastitih dionica 
5.  postojanje podružnica društva 
6.  koje financijske instrumente koristi, ako je to značajno 
7.   ciljeve i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima 
8.   izloženost rizicima (cjenovnom, kreditnom, riziku likvidnosti i riziku novčanog 
toka) 
9.  prikaz pravila korporativnog upravljanja  
 
I što zaključno reći? Prilikom prve izmjene ZTD i ZR potrebno je izvršiti uskladu 
navedenih zakona jer se radi o istim izvješćima koja imaju isti sadržaj. 



 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS - AIJA 

 
MEĐUNARODNA UDRUGA MLADIH PRAVNIKA/ODVJETNIKA 

 

 

Dalija Šmit, dipl.iur. 
Končar – Elektroindustrija, d.d. 

 
 

 
AIJA je dvojezična (francuski i engleski jezik), neprofitabilna i jedina globalna udruga 
posvećena mladim pravnicima/odvjetnicima i korporativnim pravnicima do 45 godine 
starosti.  
Kroz širok obujam susreta i pravnih tečajeva, AIJA nastoji podržati i ostvariti 
profesionalnu i prijateljsku suradnju među mladim pravnicima/odvjetnicima koji tek 
započinju svoju karijeru na međunarodnoj razini. 
Članstvo u AIJA-i daje mogućnost dobivanja odgovora na pitanja vezana uz „cutting 
edge“ međunarodnog prava, pruža mogućnost umrežavanja tisuća 
pravnika/odvjetnika i korporativnih pravnika na početku karijere. Također, članstvom 
u AIJA-i dobiva se mogućnost sudjelovanja na brojnim seminarima u organizaciji 
multikulturalnih i entuzijastičnih pravnih stručnjaka koji su spremni podijeliti svoje 
znanje, iskustva i ideje kao i sudjelovanje u raspravama o posljednjim dostignućima 
vezanim uz pravo i posao uopće. 
AIJA-in četverodnevni godišnji kongres, koji se održava u kolovozu i studenom, 
zajednički okuplja stotine AIJA-inih članova kako bi spoznali probleme i dobili 
odgovore na značajna pitanja pravne tematike svojih kolega. 
 
Kroz uvod i napredne seminare te rad AIJA-inih odbora u različitim područjima prava, 
AIJA nudi učestale mogućnosti za kontinuiranu pravnu edukaciju sa ključnim 
pitanjima međunarodne prakse, uz trening vještina. 
 



 
Tekuća događanja: 

 
Pored središnjeg ureda sa sjedištem u Briselu (office@aija.org), informacije vezane 
uz rad udruge mogu se dobiti i putem državnih predstavnika u zemljama diljem 
svijeta. 
 
U Hrvatskoj je predstavnica: 
Lana Srkoč 
Odvjetnički ured Srkoč 
Ozaljska 93/XXII 
10000 Zagreb 
Tel: 368 8385 
Fax: 368 8384 
E-mail: info@ls-lawoffice.com  
 

ŠTO PRIPREMAMO ZA SVIBANJ? 
 

Bili smo zauzeti pripremama za Redovnu godišnju skupštinu udruge, pa ćemo 
Vas o planovima za svibanj izvijestiti naknadno.  
 
Ponovno Vas pozivamo - sudjelujete u radu Udruge svojim prijedlozima, 
sugestijama, primjedbama – ovo je NAŠA UDRUGA! 

 
 
U Zagrebu, travanj 2009. godine 

Udruga korporativnih pravnika 
 

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr 
 

 

1. May Conference in London London 06.05.2009 

2. Recent developments in M&A Stockholm 29.05.2009 

3. Arbitration Annual Conference Zürich 11.06.2009 

4. Energy Law Seminar : Recent developments in 
Energy Law 

Copenhagen 14.06.2009 

5. Joint ABA/AIJA Seminar: The Global Employer: 
how to handle expatriation challenges to, from and 
within Europe 

Hamburg 19.06.2009 

6. 47th Annual Congress Budapest 25.08.2009 

7. Drafting and Negotiating - Legal Opinions Frankfurt 01.10.2009 

8. November Conference in New York City New York 
City 

11.11.2009 

9. Seminar on Competition Compliance. Brussels 28.01.2010 

10. 48th Annual Congress Charleston - 
South 
Carolina 

24.08.2010 


