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1. Proljetno zasjedanje ECLA-e u
Amsterdamu

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

Proljetno zasjedanje Predsjedništva ECLA-e je održano u Amsterdamu, od 11. do 13.03.
Predsjednica naše Udruge Josipa Jurinić i dopredsjednica Marina Kralj Miliša sudjelovale su
u radnom programu domaćina.
Podsjećam da je Udruga korporativnih
pravnika članica ECLA (European Company
Lawyers Association) od 16.11. 2007.
godine. Od samih početaka dopredsjednica
Udruge Marina Kralj Miliša, kao predstavnica
naše Udruge, vrlo aktivno sudjeluje u radu
ECLA-e. Dokaz uspješnom radu je posebno
taj što je na sada održanom proljetnom
zasjedanju Marina Kralj Miliša imenovana u
Executive Bord.
Ovo je ne samo hvale vrijedan uspjeh dopredsjednice Udruge već i značajan iskorak jedne
hrvatske udruge u suradnji sa sličnim udrugama u inozemstvu. Ovim putem upućujem
čestitke našoj dopredsjednici i pozivam članove Udruge da se aktivno uključe svojim
prijedlozima za aktivnosti Udruge, da sudjeluju u događanjima koja organizira Udruga, ali i u
događanjima, seminarima, koje organiziraju inozemni organizatori, jer na taj način
promoviramo našu Udrugu i Republiku Hrvatsku i izvan nacionalnog okvira.
Na proljetnom zasjedanju ECLA se raspravljalo se i o financijama; utrošku sredstava,
članarini i budžetu, a posebno o važnosti „legal privilege“ za korporativne pravnike i naročito
važnosti istog za poslodavce korporativnih pravnika.
Šire informacije o sastanku u Amsterdamu dostupne su na web adresi ECLA.

2. Mirenje
Podsjećamo sve kolege da je donesen Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za
akreditiranje institucija za mirenje (objavljen na stranici Udruge: http://www.udrugakorporativnih-pravnika.hr ) i pozivamo sve koji imaju uvjete iz čl. 9 Pravilnika, a to je da su
stekli certifikat od akreditirane institucije da se registriraju kod Ministarstva pravosuđa i da
nakon toga Rješenje o upisu u Registar dostave u Udrugu radi mogućeg organiziranja
Centra za mirenje.
3. Članice i članovi Udruge –
arbitri

Narcisa Knežević, članica Predsjedništva
Udruge i
rukovoditelj Službe za pravne poslove,
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

U ožujku je nekoliko naših članica i članova uvršteno na Listu arbitara u postupcima bez
međunarodnog obilježja pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Lista arbitara je objavljena u Narodnim novinama broj 34 od 19.03.2010. godine. Njihovim
uključivanjem u rad Stalnog izbranog sudišta dokazali smo da smo i mi korporativni pravnici
respektabilni članovi pravničke zajednice.
Na listi arbitara su:
•
•
•
•
•
•

mr.sc. Josipa Jurinić, predsjednica Udruge, glavni pravni savjetnik, Ericsson Nikola
Tesla d.d.
Marina Kralj Miliša, član Uprave, Končar-Elektroindustrija d.d.
Narcisa Knežević, rukovoditelj Službe za pravne poslove, HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o.
Damir Lemaić, Tehnika d.d.
Aida Marijan, direktor pravnih poslova i zastupanja, Končar-Elektroindustrija d.d.
Marijan Pavlović, rukovoditelj pravnih poslova, Dalekovod d.d.

Uvrštavanje naših članova na listu arbitara uz profesore i docente pravnih fakulteta, suce i
odvjetnike promocija je i naše Udruge, ali i obveza da kroz rad Udruge nastavimo s daljnjim
aktivnostima za poboljšanje statusa i značaja korporativnih pravnika.
4. Okrugli stol na temu Novi Zakon o radu
Pozivamo sve članove Udruge, a posebno sudionike seminara na temu Novi Zakon o radu
održanog 21. siječnja 2010. na iskazivanje interesa i postavljanje pitanja iz Novog Zakona o
radu, kako bi mogli zakazati održavanje okruglog stola.
5. Prijavljeni projekti
- Nastavak aktivnosti - prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina
2007 – 2013.
Kao što smo izvještavali u prethodnim brojevima, Udruga je izradila i prijavila projektni
prijedlog u sklopu prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina koji se provodi
tijekom razdoblja od 2007 – 2013 i koji potiče suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Obaviješteni smo da smo prošli prvi krug administrativne provjere, te novosti
možemo očekivati krajem svibnja.

- Holcim d.o.o. je i ove godine raspisao Natječaj za sponzorstvo na koji smo se
prijavili s temom Borba protiv korupcije – uloga i doprinos korporativnih pravnika i njihovih
poslodavaca. Rezultati natječaja biti će objavljeni na webu Holcima do 22. travnja o.g.
- Karlovačka pivovara d.o.o. – prijavili smo se natječaj za donacije Karlovačke
pivovare d.o.o. te uskoro očekujemo rezultate natječaja.
- Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija raspisalo je natječaj za
prijavu projekata udruga koje prate pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju, a za
dodjelu financijske potpore iz sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu, planiranih na
poziciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.
Projekt treba obuhvaćati aktivnosti koje će biti usmjerene na poticanje i širenje javne
rasprave (organizacija okruglih stolova, javnih debata, javnih predavanja, tribina, debatnih
klubova) na lokalnoj razini među širom javnosti o temama vezanim uz pristupanje Republike
Hrvatske u Europsku uniju u svijetlu pripreme građana za referendum o potpori hrvatskog
članstva u EU, a u skladu s provedbom Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske
javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo, uz vremensko ograničenje provedbe
projekta vezano za proračunsku 2010. godinu.
Prijavljena je tema vezana na doprinos korporativnih pravnika pristupanju RH Europskoj
uniji, a rezultati se očekuju sredinom svibnja.
Uložili smo iskustvo, znanje i trud u pisanje projekata, pa smo sigurni da ćemo barem u
dijelu postići uspjeh. Aktivirajte se i predlažite i vi – moguće projekte, ideje, suradnju.
6. Ustroj pravne profesije u Francuskoj
– kada će Hrvatska tim putem?

Martina Pejić, dipl.iur.
Voditeljica
komercijalno
pravnih poslova
KONČAR – INŽENJERING
ZA
ENERGETIKU
I
TRANSPORT d.d.

U Francuskoj su se tijekom proteklih nekoliko godina razmišljanja unutar pravne profesije
postupno mijenjala i pravnici su postali svjesni izazova koje stoje pred njima i neizbježnih
promjena. Vjetar u leđa promjenama i modernizaciji dao je francuski predsjednik Sarkozy, a
sam prijedlog promjena izradio je Jean Michel Darrois, stariji partner u pariškom
odvjetničkom društvu Darrois Villey Maillot Brochier. Cilj promjena je dati francuskoj pravnoj
profesiji novac, sredstva i usavršavanja potrebna za utakmicu sa anglosaksonskim rivalima
koji već godinama pružaju pravne usluge u Francuskoj.
Sa stajališta hrvatskih korporativnih pravnika , posebno je interesantan prijedlog da se
omogući korporativnim pravnicima da postanu članovi odvjetničke komore. Riječ je o
prijedlogu koji naša Udruga korporativnih pravnika u Hrvatskoj aktivno promiče. Naime, od
svog osnivanja zalažemo se za organizirano djelovanja korporativnih pravnika bilo u okviru
zasebne Komore ili unutar Odvjetničke komore, polazeći od postavke da ista razina
obrazovanja treba rezultirati istim profesionalnim statusom.
Također, još jedan od prijedloga, aktualnih i u Hrvatskoj, ujedinjenje je unutar pravne
profesije na način da se omogući nesmetani prijelaz između pojedinih grana unutar pravne
profesije. U usporedbi sa relativno homogenim američkim ustrojem , u Europi općenito
podjele unutar pravne profesije su poprilično jake i prepreke u vidu zasebnih etičkih
kodeksa i zasebnih edukacija blokiraju nesmetani prijelaz između pojedinih grana. Stoga se
u Francuskoj predlaže uvođenje obvezne profesionalne edukacije zajedničke za sve grane
pravne profesije, a koju će voditi novouspostavljeno centralno edukacijsko tijelo. Nažalost
u Hrvatskoj zasada nije u dovoljnoj mjeri prepoznata potreba za jačanjem suradnje
pravnika, odvjetnika i ostalih pripadnika pravne struke. Državna škola za pravosudne

dužnosnike, ustanovljena u 2009., i namijenjena isključivo sucima i državnim odvjetnicima
ide u suprotnom pravcu i smanjuje mobilnost unutar pravne struke.
Vjerujemo da će promjene u Francuskoj imati svoj odjek i u Hrvatskoj. Ulazak Hrvatske u
EU i sve veća konkurencija stranih odvjetničkih društava zahtijeva promjene i modernizaciju
ustroja pravne profesije u Hrvatskoj. Na Ministarstvu pravosuđa je da prepozna tu potrebu.
Na ovu temu objavljen je i članak u Poslovnom dnevniku, u ponedjeljak 29.ožujka 2010.
7. IBA Godišnja konferencija u Vancouveru
Pozivamo sve članove mlađe od 35 godina da se prijave za školarinu za 2010 IBA Godišnju
konferenciju u Vancouveru. Uvjete su objavljeni na webu udruge.

ŠTO PRIPREMAMO ZA TRAVANJ?
Seminar Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima održati će se zbog
zauzetosti predavača u dva dijela i to u četvrtak 08. travnja i srijedu 21. travnja u
14:00 sati.

Pozivamo Vas da se aktivirate!
Pišite nam, predlažite, dopunjavajte
Vaš i naš Newsletter – kao i web stranicu.
U Zagrebu, ožujak 2010. godine
Udruga korporativnih pravnika
www.udruga-korporativnih-pravnika.hr

