
NEWSLETTER NO 7. 
Udruge korporativnih pravnika 

 
Obavještavamo Vas da će za srpanj i kolovoz, zbog godišnjih odmora 
izaći 1 Newsletter. 
 
 

ŠTO SE DEŠAVALO TIJEKOM LIPNJA? 
1. Redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge 
2. Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Udruge 
3. Materijali vezani uz obavljanje prakse studenata Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu objavljeni na našoj web stranici 
4. Prezentacija na temu: Koncentracija poduzetnika u 26 slika 
5. Sudjelovanje članova Udruge na savjetovanju ICC-a u Barceloni i na 

okruglom stolu o Usklađenosti u organizaciji Ecla&Evershades u Genevi 
6. Objavljen članak člana Udruge u Lideru 

 
 
1. Redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge     
 
Redovna godišnja sjednica 
Skupštine Udruge korporativnih 
pravnika održana je dana 05. lipnja 
2008. u sjedištu Društva u Zagrebu, 
Rooseveltov trg 2 u nazočnosti 47 
članova i punomoćnika članova 
Udruge iz Zagreba, Splita, 
Dubrovnika, Raba i drugih gradova i 
mjesta Republike Hrvatske. 
 

 
Na sjednici je: 

- Predsjedništvo podnijelo Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za 2007. 
godinu i Nadzorni odbor je podnio izviješće o obavljenom nadzoru poslovanja 
Udruge, a Skupština Udruge je prihvatila podnesena izviješća 

- Predsjedništvo je podnijelo Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-V 
mjesec 2008. godine, a Skupština Udruge je prihvatila podneseno izviješće 

- donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge 
- izabran je predsjednica Udruge i to gospođa Josipa Jurinić  
- razriješeni su dosadašnji članovi Predsjedništva Udruge i izabrani novi i to: 

Marina Kralj Miliša, Damir Lemaić, Meri Soko i Ajka Ševerdija 
- razriješeni su dosadašnji članovi Nadzornog odbora i izabrani novi i to: 

Narcisa Knežević, Hrvoje Miladin i Jasminka Trzun. 
Napominjemo da je uložen veliki trud oko pravovremenog informiranja o održavanju 
Skupštine te animiranja članova za dolazak na samu Skupštinu. Usprkos toga jedva 
je postignut potreban kvorum. Zbog toga se javila ideja da na slijedećoj redovnoj 
Skupštini Udruge promijenimo odredbu Statuta o potrebnom kvorumu za održavanje 
skupštine. 
 



 
2. Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Udruge 
Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Udruge održana je dana 05. lipnja 2008. 
godine, odmah nakon sjednice Skupštine Udruge, te su na istoj: 

- izabrani dopredsjednici Udruge i to Marina Kralj Miliša i Ajka Ševerdija 
- razriješen dosadašnji tajnik Udruge i izabran novi i to Martina Pejić i 
- osnovani odbori Predsjedništva Udruge i imenovani članovi odbora i to: 

o Odbor za suradnju sa gospodarstvom u sastavu Irena Ratković 
Malbaša, Silvana Pilić i Sandra Pemper i 

o Odbor za suradnju sa Ministarstvom pravosuđa u sastavu: Božica 
Kezele, Svizor Danko i Aida Marijan. 

 
3. Materijali vezani uz obavljanje prakse studenata Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu objavljeni na našoj web stranici 
Svim članovi Udruge i posjetiteljima naše web stranice želimo skrenuti pozornost da 
smo na istoj objavili materijale vezane uz obavljanje prakse studenata III, IV i V 
godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to: 

- Program prakse studenata 
- Popis trgovačkih društava koja su izrazila spremnost za primitak određenog 

broja studenata na praksu u svoje trgovačko društvo, te 
- obrasce: 

o suglasnost trgovačkog društva za obavljanje prakse i 
o mišljenje studenata o organizaciji i načinu realizacije prakse studenata. 

Napominjemo da će isto na svojoj web stranici objaviti i Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu.   
Za sada smo u očekivanju studenata, a iskustva stečena tijekom obavljanja prakse 
studenata i to kako iskustva trgovačkih društava, korporativnih pravnika, fakulteta i 
studenata biti će nam zadovoljstvo međusobno razmijeniti. 
 
4. Prezentacija na temu: Koncentracija poduzetnika u 26 slika 
U prostorijama Udruge korporativnih pravnika u Zagrebu, ulica Nikole Tesle broj 1 
dana 18. lipnja 2008. godine gospodin Mladen Cerovac, član Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja) održao je prezentaciju na 
temu: Koncentracija poduzetnika u 26 slika – od prijave do ocjene. U svojoj 
prezentaciji obradio je koncept koncentracije poduzetnika, postupak kontrole 
koncentracije, kriterije za ocjenu koncentracije, vrste odluka koje može donijeti 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija), te je dao 
nekoliko praktičnih savjeta korporativnim pravnicima vezanim uz koncentraciju 
poduzetnika. 

Rekapitulirali smo: koncentracija je stvaranje 
novog ili jačanje postojećeg vladajućeg 
položaja jednog ili više poduzetnika ako 
značajno utječe na sprečavanje, 
ograničavanje ili narušavanje tržišnog 
natjecanja. Načini na koje dolazi do 
koncentracije su: spajanje/ pripajanje 
(merger), stjecanje kontrole/prevladavajućeg 
utjecaja (acquisition) te zajednički poduhvat 
sa značenjem koncentracije (full-function 
joint venture). 



Za koncentraciju poduzetnika potrebno da se kumulativno ispune dva uvjeta: trajna 
promjena u kontroli nad poduzetnikom i promjena strukture tržišta. Zakon o zaštiti 
tržišnog natjecanja, propisuje obvezu prijave koncentracije. Postupak prijave je 
tijekom prezentacije bio prikazan na dvije razine - od prijave preko provjere prijave do 
odluke prve razine (30 dana) i od prikupljanja dodatnih podataka o mjerodavnom 
tržištu, dubinske ekonomske i pravne analize tržišta, priopćenja Agencije o mogućim 
učincima, usmene rasprave do odluke 2 razine (3 mjeseca). 
Odluke Agenciju su da je koncentracija dopuštena, da nije dopuštena ili da je uvjetno 
dopuštena. Kod uvjetno dopuštene koncentracije uvjeti i mjere se dijele u tri skupine: 
strukturne mjere (prodaja udjela, prodaja dijela poslovanja i sl.), mjere praćenja 
(dostavljanje financijskih izviješća, cjenika i sl.) i kombinacija mjera.    
Kolega Cerovac je naglasio da koncentracije nisu a priori nepoželjne. Sporne su 
samo koncentracije sa značajnim negativnim učincima i njih valja prijaviti jer je te 
negativne učinke moguće otkloniti mjerama. 
Najvažnije nam je bilo da kolege, koje do sada nisu upoznale g. Mladena Cerovca s 
njim uspostave profesionalan i prijateljski kontakt jer Agencija je mjesto u kojem 
možemo doći do informacija i pomoći u situaciji kad mi u našem trgovačkom društvu 
imamo dilemu da li potpadamo pod Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ili ne, i ako da 
kako taj problem riješiti. Osim toga kolega Cerovac nas je i sam pozvao na suradnju 
pa mu se s tog osnova možemo uvijek obratiti kad se ukaže potreba. 
Materijali su objavljeni na web stranici Udruge: http://www.udruga-korporativnih-
pravnika.hr/dogadanja.htm (prošla događanja u Hrvatskoj) 
 
5. Sudjelovanje na savjetovanju ICC-a  
Član Udruge korporativnih pravnika bio je prisutan na savjetovanju koji je organizirala 
Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce – ICC) 
povodom osnivanja Foruma mladih arbitara (Young Arbirators Forum – YAF). 
Savjetovanje je održano u Barceloni u razdoblju od 27.-29. lipnja ove godine, a 
namijenjeno je prije svega pravnicima u dobi do 40 godina. 
U sklopu savjetovanja održana su predavanja na temu uloge nacionalnih sudova 
tijekom arbitražnog postupka, privremenih mjera, prakse ICC suda glede 
višestranačkih ugovora, a održane su i radionice na temu zastupanja u 
međunarodnoj arbitraži, te aktivnog upravljanja arbitražnim procesom. 
Vikend – savjetovanje bilo je i prilika za mlade pravnike koji se bave međunarodnom 
arbitražom da u direktnom kontaktu sa uglednim arbitrima, članovima suda i tajništva 
ICC-a razmijene iskustva te iznesu vlastite poglede na pitanja međunarodne 
arbitraže.     
 
6. Član Udruge korporativnih pravnika iz Dalekovoda d.d. sudjelovao je na 
konferenciji održanoj 18.06.2008. god. u Genevi, Switzerland u organizaciji Ecla & 
Eversheds., pod nazivom High stakes and big challenges - improving compliance in 
Europe /Visoki ulozi i veliki izazovi uvjetuju poboljšanje usklađenosti kompanija sa 
zakonodavstvom i internom regulativom/.  
Teme koje su obrađene odnose se na praktični pristup borbi protiv korupcije i prevare 
na domaćoj i globalnoj razini. Posebice je zanimljivo da je borba za usklađenost na 
USA i evropskoj razini iznjedrila je pojam compliance clinics u kojima se kroz 
antikoruptivne mjere, regulaciju statusnih mjera, zaštitu podataka kao i mjera za 
zaštitu tržišnog natjecanja te osiguranje prava radnika u okruženju društveno 
odgovornog ponašanja, stvaraju uvjeti za poboljšanje usklađenosti kompanija sa 



zakonodavstvom i internom regulativom /compliance/ odnosno prevenciju 
„neusklađenog ponašanja“.  
Još se jednom pokazalo da i pravnici koji su na visokim pravnim pozicijama u 
najvećim kompanijama na svijetu imaju iste „probleme“ kao i mi u pogledu dinamike 
promjene prava, prilagodbe propisima na globalnom tržištu, te posebno pri iznošenju 
i prezentiranju svojih pravnih stavova upravama društva /onima koji donose poslovne 
odluke/. 
Napomena: više o konferenciji biti će na jednom od budućih okruglih stolova koje 
organizira Udruga. 
 
7. U tjedniku Lider od 20.06.2008. naš član Vjeran Malenica napisao je članak o 
novim izazovima liberalizacije telekomunikacijskog tržišta. Članak je objavljen na 
našoj web stranici (http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/clanci.htm) 
 

 
ŠTO PRIPREMAMO ZA SRPANJ? 

 
U okviru dogovorene suradnje s Trgovačkim sudom u Zagrebu, predsjednica suda 
gospođa Nevenka Marković održala je predavanje na temu: Primjena trgovačkog 
prava u zemljišnim knjigama. Iako je ta tema bila najavljena za lipanj, zbog 
spriječenosti je odgođena za 02. srpanj 2008. godine u 13,00 sati.  
 

POSLJEDNJE, ALI NE I MANJE BITNO: 
Poštovane kolege, pred kraj sezone se obično rade rekapitulacije pa ćemo i mi, 
koji smo uložili trud u rad i funkcioniranje ove Udruge dati naše kratko viđenje. 
Pokušavamo održavati mjesečni tempo s jednim okruglim stolom, vođenim od 
naših članova i jednom temom iz ciklusa suradnje s Trgovačkim sudom u 
Zagrebu. 
Kako i sami radimo duže vremena u praksi, činilo se da ex catedra predavanja  
ne zadovoljavaju potrebe prakse. Ideja je stoga bila organizirati okrugle stolove 
s predavačima koji su i praktičari i koji u životu provode ono o čemu pričaju. 
Odaziv članova nije prema našim očekivanjima. To ne djeluje ohrabrujuće. 
DA LI SMO GRIJEŠILI S TEMAMA / PREDAVAČIMA? 
OVO JE NAŠA ZAJEDNIČKA UDRUGA I OČEKUJEMO DA SE SVI ANGAŽIRAJU 
TEMA IMA PUNO, SVE ONE SE TIČU SVIH NAS I NITKO IH ZA NAS NEĆE 
RJEŠITI. U ŽIVOTU SE UVIJEK POKAZALO DA POJEDINCI IMAJU MALI 
UTJECAJ NA ZBIVANJA, ALI NAS, SADA VEĆ PREKO 150, UKOLIKO SE 
ANGAŽIRAMO, ZAJEDNO SA SVOJIM POSLODAVCIMA PREDSTAVLJAMO 
OZBILJNU SNAGU. 
STOGA SE JAVITE, KOMENTIRAJTE I NARAVNO DOĐITE U UDRUGU RADI 
UPOZNAVANJA, RAZMJENE MIŠLJENJA I DRUŽENJA!!!! 
 


