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ŠTO SE DEŠAVALO TOKOM LIPNJA?
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Održana predavanja vezana za Zakon o tržištu kapitala
2.
Aktualno u lipnju: Izmjene i dopune zakona, Državna škola za
pravosudne dužnosnike
3.
Izmjene Kućnog reda Općinskog građanskog suda u Zagrebu
4.
Napredak projekta Društveno odgovorno poslovanje
1. Predavanje na temu: ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA
U prostorijama Udruge korporativnih pravnika u Zagrebu, ulica Nikole Tesle broj 1 dana
29. lipnja 2009. godine održana su predavanja vezana za Zakon o tržištu kapitala koje
su prezentirali suradnici iz HANFE i to gđa. Sandra Opačić, glavna savjetnica za
superviziju i gosp. Željko Kopčić, direktor sektora za licenciranje.
U svojim izlaganjima su se
koncentrirali posebno na prospekt u
vezi
s
javnom
ponudom
i
uvrštenjem na uređeno tržište, na
obveze izdavatelja uvrštenih na
uređeno tržište s posebnim osvrtom
na objavljivanje informacija i
objavljivanje
povlaštenih
informacija, te je dat općenit prikaz
o uređenom tržištu Zagrebačke
burze, kotacijama i uvrštenju.
Izlaganja su bila koncentrirana na
teme i praksu koja zanima pravnike
u gospodarstvu i koji su u pravilu iz
društava izdavatelja.
Komentirane su i odredbe izmjena i dopuna Zakona koje su usvojene na Saboru, a koje
još nisu objavljene u Narodnim novinama.
Pitanja i komentari kolega su se odnosili na probleme iz prakse kao što su slučajevi
kada nije potrebna izrada prospekta i sama tehnikom ponašanja i pozivanja kojom
iznimkom se izdavatelj koristio. Diskutiralo se o obvezi izdavatelja vrijednosnih papira
na izvješćivanje i dostavljanje godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih i
poslovnih izvještaja. Razvila se diskusija o cjenovno osjetljivim informacijama te da se
iste procjenjuju od slučaja do slučaja i da se tu tek očekuje bogatija praksa time da
odluku o cjenovno osjetljivoj informaciji donosi uprava izdavatelja.

Bilo je postavljeno i pitanje vezano za
multilateralnu platformu i uvrštenje
dionica bez saznanja izdavatelja, što nije
regulirano Zakonom, kao i pitanje
uvrštenja u kotaciju prime market.
Kolege iz HANFE su uspostavili
profesionalan i prijateljski kontakt sa
sudionicima seminara i pozvali nas na
suradnju i kontakte kad se ukaže za to
potreba
Prezentacije su objavljene na web stranici Udruge: http://www.udruga-korporativnihpravnika.hr/dogadanja.htm (prošla događanja u Hrvatskoj)
2. Aktualno u lipnju: Izmjene i dopune zakona, Državne škole za pravosudne
dužnosnike
1)Tijekom lipnja su proglašene izmjene i dopune nekoliko zakona, od koji se
budućnosti naše profesije tiču posebno Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o
vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu /dalje Zakon o
pravosudnom/ kao i Zakon o državnom odvjetništvu.
Najvažniji dio tih tekstova odnosi se na pripreme za polaganje pravosudnog ispita gdje
u čl.19/st. 5 piše da će ministar nadležan za poslove pravosuđa odrediti visinu naknade
za sudjelovanje pravnika /između ostalog i iz gospodarstva/ u stručnim radionicama
Pravosudne akademije, ako teoretski dio njihovog obrazovanja provodi Pravosudna
akademija.
To otvara mogućnost da vježbenici iz gospodarstva teoretski dio svog stručnog
programa mogu provoditi u Pravosudnoj akademiji. Taj dio nije zanemariv jer se radi o
teoretskom djelu stručnog obrazovanja u trajanju od 150 sati. Nije za vjerovati da će
naši gospodarski subjekti prepoznati tu potrebu i uopće smoći snage sami organizirati
za pravnike vježbenike teoretski dio obrazovanja. Jedina je opcija bila uključiti se u
postojeću strukturu.
Taj je dio rezultat rada naše Udruge jer u prethodnom tekstu smo bili neprepoznati i čak
nije postojala mogućnost da se kao polaznici Pravosudne akademije pojave osobe
izvan pravosuđa. Ravnateljica Pravosudne akademije nam je tijekom sastanka obećala
da će nam izaći u susret i naći način da nas uključi u program. To je i učinila i ovom
prilikom joj zahvaljujemo.
U daljnjim smo pregovorima o načinu organiziranja teoretskog dijela obrazovanja i
očekujemo da će se Pravosudna akademija odlučiti za suradnju preko naše Udruge, a
ne ponaosob sa svakim trgovačkim društvom. Vrlo je vjerojatno da ćemo sklopiti
Sporazum o suradnji koji odgovara Sporazumu koji je sklopljen s Odvjetničkom
komorom.
2)Drugi se dio odnosi na Državnu školu za pravosudne dužnosnike. Prvi se put
Državna škola spominje u čl. 110. st. 1 Zakona o državnom odvjetništvu „Za zamjenika

državnog odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu može se imenovati
osoba koja je završila Državnu školu za pravosudne dužnosnike.“
Na stranici Ministarstva pravosuđa pod linkom Pravosudna akademija objavljeno je da
je Europska komisija odobrila projekt: Podrška uspostavljanju Državne škole za
pravosudne dužnosnike.
U okviru pred pristupnih fondova EU-Programa IPA 2008, Twining light, Ministarstvu
pravosuđa/Pravosudnoj akademiji odobren je projekt „Podrška uspostavljanju
Državne škole za pravosudne dužnosnike“.
Provođenje projekta počinje krajem 2009. godine i trajat će 6 mjeseci.
Cilj projekta je podržati osnivanje Državne škole za pravosudne dužnosnike, u kojoj će
kandidati stjecati stručna znanja i vještine potrebne za obnašanje sudačke i
državnoodvjetničke profesije.
Drugi tekst u kojem se spominje Državna škola za pravosudne dužnosnike je prijedlog
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji sadrži odredbu članka 13.
kojim se iza članka 74. Zakona o sudovima dodaje odredba članka 74.a , u kojoj se u
stavku 1. propisuje kao uvjet za suca prekršajnog, općinskog, trgovačkog i upravnog
suda da osoba koja se imenuje mora imati završenu Državnu školu za pravosudne
dužnosnike. Zakon o sudovima je isto tako u proceduri i na 11. sjednici Sabora je bio na
prvom čitanju.
Na stranici Hrvatskog sabora iz videosnimke rasprave i obrazloženja prijedloga citiranih
zakona od strane državnih tajnika kao i logike sustava razvidno je da se završetak
Državne škole za pravosudne dužnosnike kao uvjet za imenovanje zamjenika državnog
odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu i suca prekršajnog, općinskog,
trgovačkog i upravnog suda postavlja kod prvog imenovanja.
Iz navedenog razvidan je sustavni rad na predmetnoj materiji već od 2006. godine, koji
otvara neka pitanja:
1. ako je u istom sustavu obrazovan državni odvjetnik i sudac ne mora li to onda biti
i odvjetnik odnosno punomoćnik stranke (napomena na dnevnom redu 11.
sjednice Hrvatskog sabora je i izmjena i dopuna ZKP-a)
2. ako se isto obrazovanje ne dozvoli i odvjetnicima i punomoćnicima stranaka onda
je to diskriminacija i to s jedne strane stranaka koje zastupaju, a s druge strane
njih unutar jedinstvene profesije i to osobito ako netko nakon što je bio zamjenik
državnog odvjetnika ili sudac postane odvjetnik, odnosno punomoćnik stranke.
To samo znači da nam je poraditi i na daljnjem obrazovanju i uključiti se u rad Državne
škole.
3. Izmjene Kućnog reda Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Naša je Udruga prvi puta dobila službeni dopis/obavijest iz Ureda predsjednika
Općinskog građanskog suda u Zagrebu o izmjenama kućnog reda vezanog za ulazak u
sud radi traženja obavijesti, razgledanja i prijepisa spisa te dobivanja službene potvrde
u sudskoj pisarnici.
Mi članovi Udruge koji smo nositelji generalne punomoći možemo u sudsku pisarnicu od
ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 13:30 zajedno s odvjetnicima.
Obavještavamo sve kolege koji do sada nisu dobili generalnu punomoć iz trgovačkog
društva u kojem su zaposleni da ju pribave jer je to dobitna kombinacija za uštedu
radnog vremena i očuvanje digniteta tvrtke.
Obavijest iz Ureda predsjednika suda nalazi se u originalnom tekstu na web stranici
Udruge.

4. Napredak projekta Društveno odgovorno poslovanje
Naš projekt pod nazivom Društveno odgovorno poslovanje s tvrtkom Holcim napreduje.
Pripremljen je prvi Izvještaj o radu Udruge za Holcim, te smo i dobili uplatu prve rate
sredstava iz Natječaja.
ŠTO PRIPREMAMO ZA SRPANJ
1. Organizacija sastanka u Pravosudnoj akademiji na temu pripreme za
pravosudni i daljnje obrazovanje.
2. Organizacija događanja za rujan.
Ponovno Vas pozivamo – da sudjelujete u radu Udruge svojim prijedlozima,
sugestijama, primjedbama – ovo je NAŠA UDRUGA!

U Zagrebu, lipanj 2009. godine

Udruga korporativnih pravnika

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr

