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Udruge korporativnih pravnika 

 
 

ŠTO SE DEŠAVALO TIJEKOM OŽUJKA, TRAVNJA,  

SVIBNJA I LIPNJA 2020. 

 
 

1. Konferencija – Legal Disruption, 26. – 27. veljače 2020.  Dublin 

2. Dopuna odluke o primanju stranaka u prijamnim odjelima Općinskog 

suda u Velikoj Gorici 

3. Okrugli stol Udruženja pravnika članica HGK : „Digitalna komunikacija“ 

 

1. Konferencija – Legal Disruption, 26. – 27. veljače 2020. Dublin 

ECLA (Europska udruga korporativnih pravnika) organizirala je međunarodnu 

konferenciju Legal Disruption 2020 u Dublinu, od 26. – 27. veljače 2020.  

 

Udruga korporativnih pravnika, kao članica ECLA-e ima za svaku konferenciju 

nekoliko besplatnih mjesta, o čemu su članovi redovno obaviješteni. 

 

Savjetovanje je otvorio gospodin Mark Cockerill, potpredsjednik ECLA-a, 

potpredsjednik EMEA & voditelj Global Privacy, ServiceNow 

 

Ovogodišnja konferencija sastojala se od četiri teme (panela): 

Panel 1. 

Sustav zaštite privatnosti podataka koji se neprekidno razvija 

Panel 2. 

Korištenje tehnologije za učinkovita područja rada 

Panel 3.  

Upravljanje modernim pravnim odjelima  

Panel 4.  

Što je novo za korporativne pravnike? 

 

Prvi panel otvorio je gospodin Denis Keller, voditelj zaštite privatnosti u EMEA, 

LinkedIn na temu „Kakve je promjene doživio europski sustav zaštite privatnosti i što 

možemo očekivati da će uslijediti?“ U okviru prvog panela, izlaganje je imala i 

gospođa Linda Thielova, savjetnica za privatnost podataka u OneTrust-u na temu 

„Preklapanja i praznine u CCPA vs. GDPR-u za usklađeni program“. 

Drugi panel obuhvatio je predavanje gospođe Julienne Jameson, opće pravne 

savjetnice i ovlaštenice za zaštitu podataka u Ewopharma po nazivom: „Smanjenje 



radnog opterećenja pomoću pravne tehnologije – najbolje prakse za manje pravne 

službe“. Uslijedilo je predavanje gospođe Nicole Palmer, viša pravne savjetnice, 

Group Legal Services, Bank of Ireland na temu „Naš put u upravljanju e-fakturiranjem 

i pravnom potrošnjom: naučene lekcije i dosadašnji uspjesi“ . Posljednje predavanje 

u ovom panelu održao gospodin Jean-Philippe Dohoa, stručnjak za pravne inovacije 

u Ubisoft-u, pod nazivom: „Prednosti pravnih inovacija i tehnologija u modernoj 

pravnoj službi“. 

Treći panel započeo je predavanjem gospođe Monice Mahay, voditeljice računalne 

sigurnosti i pravnice za zaštitu podataka i privatnosti, EMEA, Intel Corporation na 

temu „Fleksibilne radne prakse za interne pravnike“. Uslijedilo je predavanje 

gospodina Ciana Farrella CIPP/E, voditelja pravne službe u Huawei Ireland na temu 

„Odjeli za digitalizaciju i pravni odjeli u globalnim tehnološkim tvrtkama“, a panel je 

završen vrlo zanimljivim predavanjem gospođe Michelle Feely, pomoćnicom glavnog 

savjetnika u Ribbon Communications na temu „Objedinjavanje procesa i tehnologija 

u pravnom odjelu nakon spajanja poduzeća“. 

Četvrti i posljednji panel sastojao se od izlaganja gospodina Colma 

O’Connora, direktora pravnih poslova, SCOR Ireland na temu „Moderni glavni 

savjetnici: od reaktivnih pravnih stručnjaka do proaktivnih donositelja odluka“ te je 

konferenciju zaključio gospodin William Irwin, pomoćnik glavnog savjetnika, 

Glassdoor, vrlo korisnom temom „Pogled u evoluciju pravnih odjela – u kojem smjeru 

idemo?“. 

Važno je napomenuti da su sudionici konferencije ostvarili i pravo na Potvrdu o 

pohađanju (odnosno ostvarili su pravo na 6 sati treninga prema CPD (Kontinuirani 

stručni razvoj) bodovima.   

Također su najavljene nove konferencije tokom ove godine; 

Okrugli stol u Parizu (travanj), Legal Disruption u Berlinu (lipanj), Okrugli stol u Rimu 

(rujan) te Godišnja konferencija u Londonu (listopad).  

Pripremila: Maja Mance, mag.iur. , Poslovni tajnik Udruženja pravnika članica HGK 

 

2. Dopuna odluke o primanju stranaka u prijamnim odjelima Općinskog suda 

u Velikoj Gorici 

Obavještavamo vas da je Općinski sud u Velikoj Gorici dana 18. lipnja 2020. donio Dopunu 

Odluke o primanju stranaka u prijamnim odjelima - pisarnicama i zemljišnoknjižnom 

odjelu, kojom je korporativne pravnike uvrstio u radno vrijeme za primanje stranaka 

zajedno sa odvjetnicima, javnim bilježnicima i geodetima. Dopunu odluke možete pronaći 

ovdje. 

 

 

 

.%20https:/www.hgk.hr/documents/dopuna-odluke-o-primanju-stranaka-u-prijamnim-odjelima-pisarnicama-i-zemljisnoknjiznom-odjelu-od-18620205eec5406a5924.pdf


3. Okrugli stol Udruženja pravnika članica HGK : „Digitalna komunikacija“ 

Udruženje pravnika članica HGK organiziralo je 26. Lipnja 2020. Okrugli stol sa temom  
e-komunikacija sa sudovima 

 

E-komunikacija sa sudovima 

U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je 

uslugu 'e-Komunikacija', koja obveznicima e-komunikacije omogućava elektroničku 

komunikaciju sa trgovačkim i općinskim sudovima. 

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava: 

 Slanje podnesaka i priloga sudu 

 Zaprimanje sudskih pošiljaka 

 Udaljeni uvid u sudski predmet 

 

Zakonom o parničnom postupku (NN 70/2019) propisana je obvezna elektronička 

komunikacija sudova i pravnih osoba. U siječnju 2020. donesen je Pravilnik o 

elektroničkog komunikaciji (NN 5/20) te je podredno Ministar pravosuđa donio Odluke o 

ispunjavanju uvjeta za elektroničku komunikaciju (15.10.2018. s trgovačkim i 20.04.2020. sa 

svim općinskim, svim županijskim sudovima, te Visokim  trgovačkim sudom RH.) 

Pravne osobe dužne su od 01.09.2020.g. zatražiti pristup informacijskom sustavu 
elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva pravosuđa, koja će se 
komunikacija primjenjivati i na sve postupke u tijeku. 

1.Tehnički preduvjeti za korištenje usluge 'e-Komunikacija’; 

 - Elektronička vjerodajnica (sigurnosne razine 3 i više) za elektroničku identifikaciju   
   korisnika 

 - potpisni certifikat - Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog  
   parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. 
   QSCD uređaj je nova vrsta korisničkog kripto uređaja u obliku smart kartice ili USB tokena.  
 - upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa 
 
2. Postupak:  
a) Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata   
b) Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 3 primjerka 
c) Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata 
 
Registracija se može obaviti preko Fine ili AKD-a. 
 
3. Podaci koji su potrebni za uključenje u e-komunikaciju: 
- OIB pravne osobe 
- naziv pravne osobe 
- ime  i prezime, OIB opunomoćenika koji je u ime pravne osobe ovlašten poduzimati radnje   
  u e-komunikaciji (ako ima više opunomoćenika podaci bi trebali biti u excel ili word formatu  
  radi lakšeg računalnog čitanja). 
- adresa elektroničke  pošte (e-mail) pravne osobe na koju će pristizati obavijesti o sudskim   
  pismenima pristiglim e-komunikacijom u  sigurni elektronički pretinac 
- dokument se nalazi u sigurnosnom pretincu. Rok za preuzimanje dokumenta je 15 dana.  
 
Navedene podatke potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte espis@pravosudje.hr 
 
4. Primjena u praksi i pitanja 
 

https://rdc.fina.hr/obrasci/ZahtjevPoslovnieIDAS.pdf
https://rdc.fina.hr/obrasci/UgovorPoslovnieIDAS.pdf
mailto:espis@pravosudje.hr


Primjenom u praksi odnosno proučavanjem priručnika za korištenje e-komunikacije za 
pravne osobe, utvrđeno je da će svim opunomoćenicima dolaziti notifikacije za sve predmete 
ako je njihov email dodan na popis email adresa za notifikacije. Nastavno na navedeno 
zaključak je da svi opunomoćenici iz pravne osobe sve vide i svatko sve otvara i svakome 
dolazi svaka  
notifikacija o bilo čemu što stiže na pravnu osobu.  
 
Ovakav način e-komunikacije za sobom povlači velik izazov prilagodbe interne organizacije 
po pitanju uredskog poslovanja obzirom da će značajan dio ulazne i izlazne pošte biti 
digitaliziran te da će isto zahtijevati drugačiju organizaciju zaprimanja pismena i rada 
pisarnice, razvrstavanja i interne dostave predmeta, evidentiranje pismena i slično. 
 
Iako je rok za pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem 
ministarstva pravosuđa vrlo blizu mnoga pitanja su ostala otvorena te će se vjerojatno kroz 
praksu pojaviti i nova. 
 
Za sada pravne osobe imaju mogućnost pristupa priručniku za korištenje e-komunikacije za 
pravne osobe na linku adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ koji sadrži 
detaljne upute te ujedno i odgovore na najčešća pitanja korisnika. 
Dok se svi dodatni odgovori od ministarstva pravosuđa mogu dobiti na poseban upit putem 
e-maila:  espis@pravosudje.hr; Kristina.Pavlovic@pravosudje.hr 
 
Službene iskaznice 
Gospođa Maja Mance, poslovna tajnica Udruženja pravnika članica HGK i stručna suradnica 
Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK, predstavila je uvjete upisa korporativnih pravnika u e-
Registar pravnika koji se vodi pri HGK,  uvjete izdavanja i način korištenja službenih 
iskaznica te novi način sudjelovanja u radu Udruženja pravnika putem informacijsko-
komunikacijske platforme Digitalna komora.  

Pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici 
po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore 
mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda, ali su na zahtjev dužne pokazati službenu 
iskaznicu.   

Izmjenom i dopunom Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj 81/19) članak 42 a stavak 
1 - prepoznata je važna uloga i značaj rada korporativnih pravnika te je tako i Općinski sud u 
Velikoj Gorici recentnom odlukom također uskladio svoje djelovanje sa izmijenjenim sudskim 
poslovnikom te je svojom dopunom Odluke o primanju stranaka u prijamnim odjelima 
(pisarnicama) i zemljišno knjižnom odjelu, uvrstio korporativne pravnike u razred sa 
kolegama odvjetnicima i javnim bilježnicima. 

Digitalna komora 

Gospodin Šimun Buzov, viši stručni suradnik Centra za digitalnu transformaciju i strateški 
razvoj HGK predstavio je, na Okruglom stolu, prednosti korištenja nove informacijsko-
komunikacijske platforme Digitalna komora. Pojasnio je prisutnima način i uvjete registracije 
profila na novoj platformi te je ukratko objasnio najvažnije detalje o korištenju osam usluga 
koje nudi Digitalna komora članicama HGK i to: e-Edukacije, e-Gospodarske informacije, e-
Financiranje, e-Javne ovlasti, e-Pokreni poslovanje, e-Sajmovi i promocije, e-Zakonodavstvo, 
e-Članice. 
Na stranice Digitalne komore može se pristupiti putem linka: https://digitalnakomora.hr/home 
 
Novi uvjeti „koronakrize“ i samo napredovanje tehnologije u svim aspektima života i rada 
tjera nas na primjene novih tehnologija i digitalizaciju poslovanja koja će ubrzati kako protok 
informacija tako i olakšati komunikaciju na daljinu. 

https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/
mailto:espis@pravosudje.hr
mailto:Kristina.Pavlovic@pravosudje.hr
https://digitalnakomora.hr/home


 
U skladu sa time i nova informacijsko-komunikacijska platforma Digitalna komora je 
dobrodošla novina putem koje će se i korporativnim pravnicima otvoriti mogućnost 
ostvarivanja daljnjih iskoraka u e-komunikaciji i e-poslovanju sa svim pravosudnim tijelima.  
 
Pripremila: Iva Prša, dipl.iur., Končar – Elektroindustrija, d.d. 

 

U Zagrebu, lipanj 2020. 

 

Udruga korporativnih pravnika 

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr 

http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/

