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Imenovanje sudaca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
AKADEMIJA EUROPSKOG PRAVA- ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ERA)
Održana redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge
Događanja prije i uz SUSRET PRAVNIKA u Opatiji, a vezana uz petu
obljetnicu potpisivanja Izjave o položaju pravnika u gospodarstvu

1. Posjetili smo MOTUS CEE
U ovom mjesecu predstavljamo Vam MOTUS CEE i
kolegu Duška Margušića. Susret s njim zakazali smo
u Samoboru, u prekrasnoj kuriji iz 19. stoljeća, ali ne
zbog lijepog ambijenta, već zbog činjenice da se u
ovoj povijesnoj građevini smjestilo sjedište tvrtke
MOTUS CEE. Ovu tvrtku krase prekrasni poslovni
prostori i još ljepša lokacija, ali njena najveća snaga
(kao, uostalom, i svih kompanija) ipak su njeni
zaposlenici.
Uz Duška Margušića s pravom možemo vezati pridjev
uspješan. Iako mlad već se uspio etabilirati i zauzeti
važnu poziciju u tvrtci. S njim smo porazgovarali o
strukturi kompanije u kojoj radi, ali i o osobnim
planovima za budućnost.
Najprije nekoliko riječi o kompaniji:
Valvoline CEE grupa osnovana je 2006. kao
dio VALVOLINE EUROPE, specijalizirana za
područje centralne i istočne europe (CEE-Central and
Eastern Europe). Samo sjedište grupe - kompanija Valvoline CEE d.o.o. je smješten u
Hrvatsku zbog povoljnih poreznih aspekata. Kompanija je zamišljena kao holding i
management sjedište koja upravlja distribucijom Valvoline proizvoda na području središnje i
istočne Europe. Točnije 13 zemalja koji čine regiju: osim zemalja bivše Jugoslavije to su
Bugarska, Rumunjska, Češka, Slovačka, Mađarska i Albanija. Management sjedište - jer su u
samom d.o.o. zaposleni samo stručnjaci i manageri iz pojedinih područja poslovanja:
prodaja, marketing, pravo, financije itd., a holding sjedište zato jer u zemljama regije imamo
društva kćeri koje distribuiraju Valvoline proizvode. Također, u Sloveniji, Mariboru kupili smo
rafineriju ulja i maziva gdje smo pored vlastitog uljnog branda proizvodili i Valvoline proizvode
po licenci.
Potkraj 2009. kompanija je sa ekskluzivne distribucije Valvoline proizvoda prešla na tzv.
multibrand distribuciju, čiju okosnicu čini španjolski brand REPSOL te vlastiti brand STORM
kojeg proizvodimo u spomenutoj rafineriji u Mariboru. Cijela grupacija je izašla iz Valvoline
strukture, a kao korporativno ime je izabrano – MOTUS CEE grupa. Prethodna holding i
management struktura je zadržana, dok je poslovanje prošireno i na Austriju i Grčku.

Kakva je struktura pravne službe i koliko zaposlenih broji? Kakav je status pravnika unutar
vaše kompanije?
U samom sjedištu MOTUS CEE grupe - kompaniji MOTUS CEE d.o.o. - nije formirana
pravna služba. Stoga je i moja pozicija voditelj pravnih poslova odnosno Head of legal
affairs, a ne voditelj pravne službe. U širem organizacijskom smislu „pod rukovodstvom“
imam kolege pravnike iz društava kćeri, ukupno četiri kolege. U ostalim društvima nema
zaposlenih pravnika, pa se tada obavljanje potrebnih pravnih poslova ugovara sa lokalnim
odvjetnicima. Broj zaposlenih na razini sjedišta je petnaestak stručnjaka, na razini grupe
imamo oko 200 zaposlenih.
Kakav je odnos sa drugim profesijama u kompaniji?
U MOTUS CEE d.o.o. je zaposlen samo uzak krug stručnjaka iz pojedinih aspekata
poslovanja. Pored mene, tu su još voditelji prodaje maziva po prodajnim segmentima
(motorna vozila, industrija itd.) Voditeljica marketinga, Voditelj financija, Voditelji podrške
kupcima te nekoliko kolega koji obavljaju pomoćne i administrativne poslove.
Koji su sve poslovi u pravnoj službi? Imate li kontakte sa stranim
pravom/pravosuđem/arbitražnim mirenjem?
Vodim cjelokupno pravno poslovanje grupe. Dijelom je to samostalan rad, ponajviše na
pravnim poslovima koji su strogo na razini grupe: pružanje pravne podrške managementu
grupe, postavljanje strategije poslovanja, postavljanje i organizacija holding grupe, izrada,
revizija i komentar međunarodnih ugovora o distribuciji robe, licencama, know-howu te
obrada intelektualne zaštite korporativnog i proizvodnih brandova. Također i koordinacija i
briga oko provedbe strategije poslovanja grupe na razini svakog društva kćeri.
Poslove koji su na razini pojedine zemlje, odnosno pojedinog društva kćeri, provodim u
suradnji sa kolegama pravnicima odnosno lokalnim odvjetnicima.
Gotovo svakodnevno imamo kontakte sa stranim pravom, trenutno vodimo nekoliko
arbitražnih i sudskih postupaka u Engleskoj, Nizozemskoj i Sloveniji.
Kako to da ste izabrali rad u kompaniji , koliko dugo ste u kompaniji i kako se vidite u
budućnosti?
Mislim da ime Valvoline govori samo za sebe. To je ono što me inicijalno privuklo, a
zadržala me izuzetna dinamika i raznovrsnost poslovanja, a time i poslova koje obavljam.
Stekao sam nemjerljivo iskustvo u međunarodnom poslovanju, kontakte sa stranim
odvjetnicima i kolegama pravnicima. Također zbog potreba posla dosta putujem što mi
pričinjava zadovoljstvo. U kompaniji sam od 2006. godine, dakle od samih početaka.
S obzirom da sam profesionalno zadovoljan sa postojećom pozicijom, nastojat ću i
ubuduće zadržati ovakav profil posla.
Kako održavate korak s izmjenama u zakonodavstvu i obrazovanju?
Prilično teško, s obzirom na brojnost i učestalost promjena s jedne strane i nedostatak
vremena. Seminari koje organizira udruga su dragocjena pomoć.
Vaše mišljenje o aktivnostima Ministarstva pravosuđa
Mislim da su nedovoljna i neusklađena Ono što se provodi, provodi se po diktatu EU i s
ciljem što bržeg pristupa istoj. Mislim da je korist od toga nama iz profesije samo
nuzgredna.
Kakva je pozicija pravnika u kompaniji – imate li utjecaja na upravljanje?
Imam utjecaja na upravljanje, kako kroz tekuća pravna mišljenja i savjete, tako i kroz
sudjelovanje u postavljanju inicijalnih strategija poslovanja.
Ono što me prvenstveno smeta u radu, jest da se pravnike još uvijek nedovoljno konzultira
ante festum da tako kažem, već onda kada nastane problem- dakle post festum. Tu ujedno
vidim najveći prostor za poboljšanja.

2. Imenovanje sudaca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Uz Stalno izbrano sudište i Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem
tekstu: HGK) djeluje i Sud časti koji odlučuje o povredama pravila morala (dobrih poslovnih
običaja) u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometu roba i usluga na području HGK, o
neizvršavanju obveza članica HGK, kao i zbog povreda Statuta i drugih općih akata HGK,
bilo da to članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećim osobama kada je za takvo
ponašanje predviđeno izricanje stegovnih mjera.
Sud radi kroz svoja tijela, a to
su: predsjedništvo, predsjednik,
tajnik,
prvostupanjska
i
drugostupanjska
vijeća,
te
sudac pojedinac.
Upravni odbor HGK imenovao je
suce
prvostupanjskih
i
drugostupanjskih vijeća Suda
časti pri HGK za mandatno
razdoblje 2010. – 2014. godina,
a imenovani suci su prije
stupanja na dužnost 19. svibnja
2010. godine, dali svečanu
prisegu pred predsjednikom
HGK.
Suci prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća Suda časti pri HGK imenovani su iz redova
nezavisnih pravnih stručnjaka, predstavnika trgovačkih društava i predstavnika potrošača.
Osobito nam je zadovoljstvo da Vas možemo izvijestiti da je iz redova članova naše Udruge
imenovano 10 članova za suce
Suda časti pri HGK.
Prije davanja svečane prisege,
Sud
časti
pri
HGK
je
novoimenovanim
sucima
predstavio Zbirku odluka suda
časti pri HGK donesenih u
razdoblju od 2006. do 2009.
godine. Zbirku je izdala HGK u
travnju 2001. godine, a Zbirka
sadrži
134
slučajeva
i
opremljena je propisima na
temelju kojih sudi Sud časti.
Nadamo se da će članovi naše
Udruge svojim djelovanjem u Sudu časti promicati i jačati savjesnost i poštenje, pravila
morala, utjecati na edukaciju i etički razvitak članica HGK, zaštitu članica HGK i potrošača, te
djelovati u cilju unapređivanja pravne struke i gospodarstva, područja iz kojeg su imenovani
za suce Suda časti. Želimo im puno uspjeha u njihovom radu.

3. AKADEMIJA EUROPSKOG PRAVA- ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ERA)
U razdoblju od 17. do 19. svibnja 2010. godine članovi naše Udruge bili su polaznici treninga
pod nazivom „Intensive legal English course-focus on writing skills“ u organizaciji Akademije
europskog prava (ERA) u Trier-u. Na treningu je bio ograničen broj od 12 polaznika, i to iz
Njemačke, Litve, Moldavije, Poljske, Luxemburga i Hrvatske. U tri dana interaktivno između
trenera i polaznika obrađene su teme iz područja: izvori prava, trgovački ugovori, pravo
trgovačkih društava, parnični i kazneni postupak, radno pravo, kazneno pravo, itd.
A što je ERA?
Akademija europskog prava (ERA) započela je s radom u ožujku 1992.
godine, u Trieru. Njezin nastanak bio je povezan s brzim tempom
europskih integracija i širenjem europskog zakonodavstva, odnosno javila
se potreba za dodatnim obučavanjem odvjetnika, sudaca i drugih pravnih
praktičara kroz treninge i forume za raspravu.
1990. godine Europski parlament preporučio je Europskoj komisiji da
uloži sredstva u Centar za usavršavanje pravnika u cilju poboljšanja
primjene europskih normi. Tako je 08-09 studenog 1991. godine donesena Odluka o
osnivanju ERA, dok je projekt Akademije službeno pokrenut na svečanosti u Trieru.
Cilj Akademije europskog prava je omogućiti pojedincima i tijelima uključenim u primjenu i
provedbu europskog prava u državama članicama i u drugim europskim državama
zainteresiranim za usku suradnju s Europskom unijom širenje znanje o europskom pravu,
posebice o pravu Europske unije i njegovoj primjeni, te omogućiti međusobnu i sveobuhvatnu
razmjenu iskustava.
Akademija ovaj cilj nastoji ostvariti organiziranjem tečajeva, konferencija, seminara i stručnih
simpozija, osobito za potrebe trajnog strukovnog obrazovanja, izdavanjem publikacija i
forumima za diskusiju.
Države koje financijski ulažu u razvoj Akademije imaju pravo imenovati svog člana u Upravni
odbor Akademije. Predstavnik Republike Hrvatske (koje je „patron“) odnosno naš član u
Upravnom odboru je Ministar pravosuđa, Ivan Šimonović.
Pravosudna akademija u Republici Hrvatskoj usko surađuje s ERA-om te nastoji uključivati
hrvatske suce i državne odvjetnike u aktivnosti Akademije.
4. Održana redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika
Redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika održana je dana 27.
svibnja 2010. godine u prostorijama Hrvatske udruge miritelja u Zagrebu, Teslina 1/1 u
nazočnosti 28 članova i
punomoćnika članova Udruge
iz Zagreba, Splita i Raba.
Skupština Udruge prihvatila je
prijedlog da se za predsjednicu
Udruge bira Josipa Jurinić, da
se za članove predsjedništva
Udruge biraju Marina Kralj
Miliša, Ajka Ševerdija, Narcisa
Knežević i Gordana Pandžić, a
za članove Nadzornog odbora
Damir Lemaić, Hrvoje Miladin i
Nikola Skenderović i to za
razdoblje od 05. lipnja 2010. do
04. lipnja 2011. godine.
Zapisnik sa Skupštine objavljen
je na web stranici Udruge.

5. Događanja prije i uz SUSRET PRAVNIKA u Opatiji, a vezana uz petu obljetnicu
potpisivanja Izjave o položaju pravnika u gospodarstvu
Kolega Mitrović, koji je predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Varaždina se prije
savjetovanja u Opatiji, obratio na našu Udrugu s prijedlogom da se zajednički oglasimo u
Opatiji. Ta njegova inicijativa nas je potakla na razmišljanje i zaključili smo da je to upravo
najbolji trenutak jer je ovaj proljetni seminar petogodišnjica potpisivanja Izjave o položaju
pravnika u gospodarstvu.
Samo da se podsjetimo: Na 43. tradicionalnom savjetovanju SUSRET PRAVNIKA 2005.
godine predsjednik Saveza Udruga pravnika u gospodarstvu akademik Jakša Barbić je u ime
Saveza Udruga, zajedno s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore gospodinom
Nadanom Vidoševićem, predsjednikom Hrvatske obrtničke komore gospodinom Stjepanom
Šafranom i predsjednicom naše Inicijative za osnivanje Komore pravnika u gospodarstvu
gospođom Marinom Kralj Miliša potpisao Izjavu o položaju pravnika u gospodarstvu u kojoj
su izjavi zajednički utvrdili stanje struke i pozvali sve pripadnike pravničke struke da učine
sve što mogu, a sve ustanove da stvore uvjete u kojima bi se postigao željeni cilj - da
Hrvatska bude država vladavine prava.
U spomenutoj Izjavi je navedeno da treba osnovati hrvatsku komoru gospodarskih ili
korporativnih pravnika, koja bi promicala struku i osigurala profesionalni položaj pravnika.
Izjava je objavljena u časopisu „Pravo u gospodarstvu“ broj 1/2005. Godine, na stranici 403407.
Što je od ciljeva utvrđenih u Izjavi ostvareno?
Navedena Izjava je poslužila akademskoj zajednici i od ciljeva zadanih Izjavom ostvario se
samo dio koji se odnosi na obrazovanje pa je tako spriječeno uvođenje trogodišnjega
pravnog studija za potrebe gospodarstva s kasnijim dvogodišnjim nastavkom, odnosno
veleučilišni dvogodišnji studij za potrebe gospodarstva, već je skladno Izjavi uveden
petogodišnji studij prava i za pravnike u gospodarstvu. Svjesni smo da je to ozbiljna korist,
međutim svjesni smo da su važno dio strukovnog života ne samo propisi koji reguliraju
obrazovanje već i način bavljenja pravnom strukom u gospodarstvu, nakon studija.
Dio koji se odnosi na nas pravnike iz gospodarstva, nije zaživio. Čak štoviše ovo naše
tradicionalno savjetovanje je nekada bilo savjetovanje pravnika u gospodarstvu, a u jednom
trenutku je postalo samo savjetovanje pravnika. Zar smo i mi sami spremni umanjivati
funkciju pravnika u gospodarstvu.
Ta se promjena desila suptilno!?
Pravnici okupljeni oko Inicijative uvidjeli su da je u situaciji kad nema dovoljne svijesti o
komorskom organiziranju pravnika u gospodarstvu postoji potreba za nekim institucionalnim
oblikom kroz koji bi Inicijativa mogla djelovati.
Rezultate znate. Osnovali smo Udrugu koja pomalo radi, sastajemo se, družimo, ali od
Komore i dalje ništa. Nažalost osnivanje Komore nije u našim rukama. Javljali smo se mi
svim ministrima pravosuđa, ali bez rezultata.
Kolega Mitrović, se kao predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Varaždina obratio
Udruzi pravnika u gospodarstvu Zagreba i podredno Savezu Udruga radi rezimiranja
petogodišnjih rezultata s konkretnim prijedlozima:
a) smatramo da ne treba trošiti snage na razne male, lokalne udruge nego treba
na razini cijele Republike Hrvatske ujediniti snage i krenuti u zajedničku akciju. Možda je
vrijeme da se povežemo, pa čak i ujedinimo s Udrugom korporativnih pravnika.
b) Mislimo da je prošlo vrijeme samo edukacije i da je sazrelo vrijeme da se aktiviramo i
izborimo za profesionalni položaj.
U čemu se to mi pravnici u gospodarstvu razlikujemo od ostalih pravnika odvjetnika, sudaca,
državnih odvjetnika i javnih bilježnika? Ne trebaju li se oni educirati? Naravno da trebaju, ali

im to nije svrha. Tako i mi trebamo shvatiti da nam je edukacija samo alat, a da je isto tako
vrlo važno ojačati svoju profesionalnu poziciju
c) Predlažemo da se naša Udruga /Udruge pravnika u gospodarstvu Varaždina/,
odnosno savez Udruga izjasni je li za osnivanje Hrvatske komore pravnika u gospodarstvu ili
Hrvatske komore korporativnih pravnika. Pri tome nije važan naziv nego svrha. Isto nam tako
treba biti svejedno je li je to zasebna komora ili poseban razred u okviru Odvjetničke komore.
Naravno, govorimo o pravnicima koji imaju položen pravosudni ispit, koji je na sreću
jedinstven za sve. Bojimo se da će izmjenama zakona i reformom obrazovanja pravosudnih
dužnosnika situacija dodatno pogoršati i da će se onemogućiti mobilnost u struci.
Koliko pratimo svjetske trendove, situacija je obrnuta pa se na primjer u Francuskoj koja je
bastion ekskluzive u području pravne struke ide na povezivanje u jedinstvenu profesiju.
Nažalost mi kaskamo, ali i recipiramo nešto što se drugdje pokazalo kao loše i što drugi
napuštaju.
Pri tome je priloženo i pisano obrazloženje:
Zašto Komora: Praksa je pokazala da samo pravnik u trgovačkom društvu može pružiti
kompletnu uslugu, a posebice se iz statistika nekih naših sudova može zaključiti da se
procesna disciplina postiže u onim sporovima u kojima pravnici dolaze iz gospodarstva jer je
njima cilj predmet riješiti brzo i efikasno. Svako odlaganje ili dolazak bez pripreme na
raspravu, takav si pravnik ne može dopustiti jer se vraća u društvo u kojem živi i nema
potrebe, niti ovlasti trošiti svoje i tuđe vrijeme i novac.
a)
Upravo u toj činjenici bi trebali ležati osnovni ciljevi naše Udruge, a to je zahtjev
za priznanje troškova trgovačkom društva koje zastupa korporativni pravnik/pravnik u
gospodarstvu. Kako ste upoznati, po važećem Zakonu o parničnom postupku (u daljnjem
tekstu: ZPP), trgovačko društvo nema pravo na trošak u slučaju uspjeha u sporu kad je
zastupano po korporativnom pravniku. Međutim, ako to društvo zastupa odvjetnik, društvo
ima pravo na trošak zastupanja u slučaju uspjeha u sporu.
Takva odredba nema smisla i na štetu je gospodarstvu i korporativnim pravnicima kao struci
jer je to jedan od razloga „obijesnih“ sporova.
Naravno sve polazi od pretpostavke, propisane ZPP-om da je trgovačko društvo zastupano
po korporativnom pravniku sa položenim pravosudnim ispitom. Niti pravnu niti ekonomsku
logiku nema nejednaki zakonski tretman troška u slučaju zastupanja po odvjetniku ili po
korporativnom pravniku u istom sporu.
b)
U posljednje smo vrijeme svjedoci još jedne neprihvatljive prakse nekih naših
sudova, a odnosi se na traženje zagrebačke gruntovnice da punomoć kojom se
opunomoćuje pravnik u gospodarstvu, dana od strane uprave društva bude javnobilježnički
ovjerena. To je presedan, na koji ne smijemo pristati. Zemljišnoknjižni referenti se pozivaju
na internu uputu koju nam ne mogu pokazati! Zar je cilj našeg pravosuđa da se i ono malo
gospodarstva koje je ostalo, opterećuje s javnobilježničkim ovjerama za svaku punomoć! Ili
još gore da se naša pozicija pravnika s položenim pravosudnim ispitom još više podcijeni?
Dokle to ide?
Rezultat:
Kolege iz Udruge pravnika u gospodarstvu Zagreba, odnosno savez Udruga nisu predmetnu
temu niti tekst željeli u Opatiji čak niti kao priopćenje.
Njihov je komentar bio da se na taj način promovira konkurentska Udruga.
Poštovani kolege zar smo mi konkurencija i zar si mala Hrvatska može dopustiti takvo
rasipanje snaga.
Zaključak:
Nadamo se da će ovaj članak imati odjeka među pravnicima iz gospodarstva i da će se u
buduće bolje povezati kako bi ostvarili dugo željeni cilj - komorskog organiziranja.

ŠTO PRIPREMAMO ZA LIPANJ?
Bili smo zauzeti pripremama za redovnu godišnju sjednicu Skupštine Udruge, pa ćemo
Vas o planovima za lipanj izvijestiti naknadno.
Ponovno Vas pozivamo - sudjelujete u radu Udruge svojim prijedlozima, sugestijama,
primjedbama – ovo je NAŠA UDRUGA!
Pozivamo Vas da se aktivirate!
Pišite nam, predlažite, dopunjavajte
Vaš i naš Newsletter – kao i web stranicu.
U Zagrebu, svibanj 2010. godine
Udruga korporativnih pravnika
www.udruga-korporativnih-pravnika.hr

