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NEWSLETTER No 84. 
Udruge korporativnih pravnika 

Zagreb, veljača 2022. 
 

 
 

ŠTO SE DEŠAVALO TIJEKOM SIJEČNJA I VELJAČE 2022.? 
 

1. Pružanje pravne pomoći kroz nacionalnu povijest države i prava 
2. Redovna sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika 
3. Riječ Predsjednika Udruge 
 
 
1. Pružanje pravne pomoći kroz nacionalnu povijest države i prava 
 
Mirjana Vučić razveselila me je svojim komentarom članka iz prošlog newslettera broj 83 pa sam se 
odlučila malo potruditi i napraviti jednu malu analizu povijesti propisa i načina obavljanja pravnih 
proslova na tlu drage nam Republike Hrvatske. 
 

Preduvjeti 
Unatoč definiciji „nadripisarstva“, iz odredbe članka 313. iz Glave XXIX Kaznena djela protiv 
pravosuđa Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), 
prema kojoj je nadripisarstvo neovlašteno pružanje pravne pomoći uz naplatu, prvi uvjet za pružanje 

pravne pomoći je poznavanje države i prava, 
sticanje kojih znanja je kroz povijest 
institucionalizirano. 
Prije 1776. ljudi koji su se profesionalno bavili 
pravom na području Republike Hrvatske znanja i 
diplome stjecali su na fakultetima u nekim od 
europskih država (Sorbonne osnovana 1257., 
Sveučilište u Pragu 1348., Sveučilište u Beču 
osnovano je 1365., , Sveučilište u Pečuhu 1367.). 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 
1776. dekretom Marije Terezije o osnivanju 
Kraljevske akademije znanosti. 
Pravni fakultet u Splitu osnovan je 1961., Pravni 
fakultetu u Rijeci 1973., a Pravni fakultet u 

Osijeku 1975. 
 

Austrougarska priča 
Od institucionalizacije stjecanja pravničkog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 1776. do prvih 
početaka institucionaliziranog bavljenja tom profesijom prošlo je više od 100 godina. Značajniji i vrlo 
važan razlog tome zasigurno je stupanj razvoja gospodarstva. Gospodarstvo je uvijek osnova oko koje 
nastaju i razvijaju se ostale sekundarne i tercijarne djelatnosti. U hrvatskom društvu 18-estog stoljeća 
glavna grana gospodarstva više-manje je obrt i nije bilo značajnijih gospodarskih subjekata koji bi 
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imali potrebu za pružanjem pravne pomoći, a stanovništvo, ako je i imalo takvih potreba, pretežito 
nije bilo platežno sposobno za njih. 
To je razlog zašto je i nakon 100 godina pružanje pravne pomoći u Hrvatskoj započelo i dugo vremena 
praktički bilo namijenjeno isključivo stanovništvu, dakle fizičkim osobama i to je ona duga povijest na 
koju se danas u raznim prigodama poziva Odvjetnička komora Hrvatske. 
A što je zapravo po srijedi i zašto? 
Odvjetništvo kao profesija u Hrvatskoj započinje 1872. organiziranjem Odvjetničkih odbora u Zagrebu 
i Osijeku kao preteče lokalnih komora. Osnova za organiziranje odbora bio je Odvjetnički red iz 1852. 
koji je donijela vlada austrougarske, a propisivao je ovlast ministarstva pravosuđa za imenovanje 
odvjetnika i određivanje njihova sjedišta. 
Odvjetnički red normirao je prava i dužnosti odvjetnika te postavio odvjetničke odbore u Osijeku za 
teritorij sudbenih stolova u Osijeku, Virovitici, Požegi i Sremskoj Mitrovici i u Zagrebu za ostalo 
područje Hrvatske i Slavonije. 
Dužnost odbora bila je nadziranje rada odvjetnika te njihova prijavljivanje nadležnom disciplinskom 
tijelu u slučaju kršenja pravila odvjetničkog ponašanja (odvjetničke etike). Odbori nisu vodili Imenik 
odvjetnika, već je taj imenik vodio Banski stol, no vodili su imenik odvjetničkih pripravnika i imali su 
disciplinsku vlast nad njima. Odbori nisu imali disciplinsku vlast nad odvjetnicima svojeg područja. 
Rad odbora nadzirao je Banski stol, a sudovi su 
provodili disciplinski postupak nad odvjetnicima. 
Ubrzo nakon donošenja Odvjetničkog reda 1852. 
koji je donijela Habzburška monarhija počela je 
borba odvjetnika za autonomiju, tj. samostalnost 
u djelovanju od države. 
U Zagrebu je 28. veljače 1875 osnovano 
Pravničko društvo čiji su članovi bili pravnici, suci, 
profesori i odvjetnici. Društvo je izdavalo list 
„Mjesečnik“ kao preteču današnjeg glasila 
odvjetnika u Hrvatskoj – časopis „Odvjetnik“. 
U Zagrebu je 04. svibnja 1913. održana Skupština 
odvjetnika koja je osnovala Društvo odvjetnika, 
koje je ukinuto 1929. kada je osnovana 
„Advokatska komora“ u Zagrebu. 
 

Priča Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije 
Sloboda bavljenja odvjetništvom bila je priznata zakonom o advokaturi iz 1929. kojim je odvjetništvo 
dobilo autonomiju nakon višegodišnjih pokušaja osiguranja autonomije odvjetništva. Povijesni i 
zakonodavni nonsens je da osiguravanje autonomije odvjetništva dolazi u vrijeme kad je 06.01.1929. 
kralj Aleksandar I Karađorđević raspustio Narodnu skupštinu, zabranio rad svih političkih stranaka i 
sindikata, političke skupove, uveo cenzuru, proglasio ideologiju „integralnog jugoslavenstva“ i državi 
promijenio ime u Kraljevina Jugoslavija. 
Ministarskom naredbom od 22. svibnja 1944. ustanovljene su tri komore u Zagrebu, Splitu i Sarajevu. 
 

Priča FNRJ 

Tu valja imati na umu da je to vrijeme kad se na području statusnoga prava 1948. ukida Hrvatski 
trgovački zakonik, koji je do tada bio na snazi. Trgovačka društva i sve što se temeljilo na ondašnjem 
pravu društava je 1948. nestalo. Došlo je do prekida kontinuiteta. Taj prekid trajao je više od 
četrdeset godina. Uvedeno je državno planiranje i planska privreda, a s njom i državna poduzeća. 
U razdoblju komunističkog režima krajem 1946. donesen je novi Zakon o advokaturi, kojim su 
Advokatske komore stavljene pod nadzor Ministarstva pravde. 1957. donosi se novi Zakon o 
advokaturi i odvjetništvo je postavljena kao javna služba sa pravom da, pored zastupanja građana, 
zastupa radne organizacije i ustanove. Zakonom o advokaturi iz 1957. (Federativne narodne 
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republike Jugoslavije) uspostavljen je „advokatski kolektiv“ u funkciji olakšavanja Upravnom odboru 
Komore suradnje s odvjetnicima i decentralizaciju upravne djelatnosti Odbora. 
Kolektivi su se obavezno uspostavljali u svakom mjestu s najmanje pet odvjetnika, dok su se 
odvjetnici u mjestima s manjim brojem odvjetnika priključili najbližem mjesnom kolektivu. Njihova 
zadaća bila je brinuti se o pravilnom obavljanju odvjetništva na svojem području, razvijati društvenu 
aktivnost te pomoći Upravnom odboru i Savjetu Komore u njihovim upravnim dužnostima. 
 

Priča SFRJ 
U to vrijeme smišlja se radničko samoupravljanje i društveno vlasništvo. U privredi se 1973. formiraju 
organizacije udruženog rada, 1971. i 1974. donose se ustavni amandmani te 1974. i ustavi, 1976. 
Zakon o udruženom radu, a 1988. Zakon o društvenim poduzećima. 
Nakon što je na snagu stupio Statut Odvjetničke komore Hrvatske, koji je prihvaćen na godišnjoj 
skupštini u Zagrebu 21. lipnja 1969., tadašnji "advokatski kolektivi" nisu se više predviđali u 
područnim tijelima Komore, a njihovu funkciju, u organizacijskom sustavu Odvjetničke komore 
Hrvatske, prema novom Statutu, preuzimaju i vrše odvjetnički zborovi koji se mogu osnivati u 
gradovima i svim većim mjestima gdje ima više odvjetnika, a koji su ostali kao područna organizacija 
odvjetnika do danas. 
 

Prema odredbi članka 1. Zakona o odvjetništvu i službi pružanja pravne pomoći (NN 53/72, 8/90 i 
31/90; u daljnjem tekstu ZOSPPP) odvjetništvo i službe pravne pomoći osiguravaju pružanje stručne 
pravne pomoći građanima, organizacijama udruženog rada, interesnim zajednicama i drugim 
organizacijama u ostvarivanju i zaštiti njihovih samoupravnih i drugih prava i na zakonu osnovanih 
interesa, a prema odredbi stavka 2. članka 3. organizacije udruženog rada, interesne zajednice i 
druge organizacije samostalno odlučuju kako i na koji način će organizirati pravnu službu za 
potrebe svoje organizacije ili zajednice. 
Nadalje odredbom članka 6. ZOSPPP bilo je propisano da odvjetnici imaju u načelu jednaki društveno-
ekonomski položaj i u načelu ista prava i obveze prema društvenoj zajednici kao radni ljudi u 
organizacijama udruženog rada. 
Odredbom članka 61. ZOSPPP bilo je propisano da pravnu pomoć u službama pravne pomoći općina, 
organizacija udruženog rada, interesnih zajednica i drugih organizacija mogu pružati diplomirani 
pravnici s položenim stručnim ispitom ili diplomirani pravnici koji su nakon diplomiranja na 
pravnom fakultetu radili najmanje pet godina na pravnim poslovima. 
Odredbom članka 65. ZOSPPP bilo je propisano da će aktom o osnivanju službe pravne pomoći ili 
drugim općim aktom osnivač odrediti hoće li se pravna pomoć pružati besplatno ili uz naknadu. 
Visina naknade nije mogla biti veća od naknade koja je za iste poslove utvrđena propisima o 
nagrađivanju odvjetnika, a plaćala se je organu ili organizaciji u čijem sastavu djelovala služba 
pravne pomoći. 
 

Valja napomenuti kako je temelj tadašnje odvjetničke djelatnosti bio: 
- u odredbi članka 180. stavak 3. Ustava SFRJ iz 1974. (Glava III 
Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina) koja je propisivala da 
se pravna pomoć osigurava se putem advokature kao samostalne 
društvene službe i putem drugih vidova pravne pomoći i 
- u odredbi članka 253. stavak 3. Ustava SR Hrvatske iz 1974. (Glava 
IV Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina) koja je propisivala 
da se pravna pomoć osigurava se preko odvjetništva kao samostalne 
društvene službe i preko drugih oblika pravne pomoći. 
Za primijetiti je da su odredbe ZOSPPP kao ranijeg propisa 
inkorporirane u odredbe obiju ustava iz 1974. kasnije donesenih. 
 

Pri tome valja imati na umu da su citirane odredbe bile na snazi sve 
do 1994., kad su već neki od naših članova radili pravne poslove, odnosno pružali pravnu pomoć 
organizacijama udruženog rada, odnosno društvenim poduzećima (Zakon o udruženom radu/Zakon o 
društvenim poduzećima. 
 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Statut
https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb
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Prvi višestranački parlamentarni izbori u Hrvatskoj održani su 1990. i s tim u svezi zanimljivo je da je 
iste godine ZID ZOSPPP (NN 31/90 od 28.07.1990.) u ZOSPPP dodana odredba članka 32.a koja 
propisuje da će se zahtjev za upis u imenik odvjetnika odbit osobama čijem bi sjedište kancelarije bilo 
na području okružnog suda gdje su obavljale funkciju u pravosudnim organima ili vršile službu u 
sekretarijatima unutrašnjih poslova, a od razrješenja ili prestanka službe nisu prošle dvije godine. Te 
osobe također u roku od dvije godine od razrješenja ili prestanka službe nisu mogle preseliti 
odvjetničku kancelariju na područje okružnog suda na kojem su obavljale funkciju u pravosudnom 
organu ili vršile službu u sekretarijatu za unutrašnje poslove. 
 

Priča Republike Hrvatske 
Valja primijetiti kako je prvi Zakon o odvjetništvu u Republici Hrvatskoj donesen 1994., nakon Zakona 
o javnom bilježništvu (NN 78/03 od 25.08.1993, koji je stupio na snagu 31.03.1994.) i Zakona o 
trgovačkim društvima (NN 111/93 od 15.12.1993., koji je stupio na snagu 01.01.1995.) u vrijem 
okončanja pretvorbe, ali ne i u vrijeme okončanja privatizacija. Osnova za njegovo donošenje bio je 
Ustav Republike Hrvatske iz 1990. koji je u odredbi članka 27. propisivao da odvjetništvo kao 
samostalna i neovisna služba osigurava građanima pravnu pomoć, u skladu sa zakonom. 
Stupanjem na snagu Zakon o odvjetništvu (NN 09/94 od 10.02.1994.) prestao je vrijediti ZOSPPP. 
Interesantno je za primijetiti kako Zakon o odvjetništvu iz 1994. u odredbi članka 1. suprotno odredbi 
članka 27. Ustav Republike Hrvatske iz 1990. propisuje da se 
njime uređuju ustrojstvo i djelovanje odvjetništva kao neovisne i 
samostalne službe koja osigurava pružanje pravne pomoći 
fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih 
prava i pravnih interesa i tako je Zakon o odvjetništvu iz 1994. u 
suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske više od šest godina 
sve do izmjenama i dopunama Ustava RH 2001. (NN 28/01 od 
02.04.2001.) kad se u članku 27. Ustava Republike Hrvatske 
riječ: “građanima” zamjenjuje se riječju: “svakome”. 
Zakon o odvjetništvu u odredbi članka 2. propisuje da se 
samostalnost i neovisnost odvjetništva ostvaruje osobito samostalnim i neovisnim obavljanjem 
odvjetničke službe kao slobodne djelatnosti, a u odredbi članka 3. da odvjetnici smiju pružati sve 
oblike pravne pomoći, dok u članku 18. propisuje da odvjetnici imaju pravo na nagradu za svoj rad te 
na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno tarifi koju utvrđuje i donosi Komora. Pri 
tome je važno imati na umu da je do donošenja Novele Zakona o parničnom postupku 2003. (SL SFRJ 
4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84,74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91 i NN 53/91, 91/92, 
58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/11, 25/113, 
89/14 i 70/19; u daljnjem tekstu ZPP) i dvije godine nakon izmjene Ustava RH iz 2001. punomoćnikom 
mogla biti svaka potpuno poslovno sposobna (fizička) osoba, osim osobe koja se bavi nadripisarstvom 
(članak 90. stavak 1. ZPP-a). Odredbe o tome tko može biti punomoćnik značajno su izmijenjene 
Novelom ZPP-a iz 2003. Uvedena je relativna obveznost odvjetničkog zastupanja, prema kojoj stranku 
kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, uz izuzetke propisane odredbom članka 89.a stavka 
2. ZPP-a. 
Potom već u Noveli ZPP-a iz 2008. imamo određene elemente odnosno nagovještaje uvođenja 
apsolutne obveznosti odvjetničkog zastupanja, što je razvidno iz odredbe članka 90. stavka 3 ZPP-a 

prema kojoj je sud, ako utvrdi da 
punomoćnik koji nije odvjetnik nije sposoban 
obavljati tu dužnosti, dužan upozoriti stranku 
na štetne posljedice koje mogu nastati zbog 
nepravilnog zastupanja. Posebno 
napominjemo da sud nije ovlašten upozoriti 
stranku koji bi zastupao odvjetnik na štetne 
posljedice njegovog zastupanja.  
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Nagovještaj uvođenja apsolutne obveznosti odvjetničkog zastupanja razvidan je i iz odredbe članka 
91.a ZPP-a prema kojoj stranka koja nema pravosudni ispit može u pravilu podnijeti reviziju samo 
preko odvjetnika kao punomoćnika 
Odredba stavka 2. članka 151. ZPP propisuje da parnični troškovi obuhvaćaju i nagradu za rad 
odvjetnika i drugih osoba kojima zakon priznaje pravo na nagradu, pri tome druge osobe su prije 
svega zamjenici državnih odvjetnika. Međutim, stanka koju zastupa pravnik koji je u radnom odnosu 
sa strankom koju zastupa, suprotno načelu causae, ne može trošak zastupanja naplatiti od strane 
koja je pretrpjela neuspjeh u parnici. Interesantno je za primijetiti kako je u odredbama članaka 61. i 
65. ZOSPPP sve do 1994. postojala zakonske osnove za organiziranje pravne službe u gospodarstvu i 
mogućnost određivanja naknade za pravnu pomoć koju su pružale te službe koja se plaća 
gospodarskom subjektu u kojem je bila organizirana pravna služba tog gospodarskog subjekta, da bi 
devet godina nakon toga, 2003. bila uvedena relativna obveznost odvjetničkog zastupanja, a 2008. 
imamo određene elemente odnosno nagovještaje uvođenja apsolutne obveznosti odvjetničkog 
zastupanja. 
Odnos odvjetništva prema gospodarstvu, trgovačkim društvima, a time indirektno i prema 
pravnicima zaposlenim u trgovačkim društvima, proizlazi iz načina obračunavanja parničnih troškova, 
koji se obračunavaju ovisno o vrsti predmeta spora, poduzetoj parničnoj radnji i njegovoj vrijednost. 
Kako su sporovi trgovački društava najčešće daleko veće vrijednosti od sporova koje najčešće vode 
fizičke osobe, takve su stranke, zbog financijskog aspekta, odvjetnicima interesantnije od stranka 
fizičkih osoba. 
Iz navedenog direktno proizlazi i odnos države i njenog pravnog sustava prema gospodarstvu, 
ujednačavanju propisa u pogledu reguliranja profesija i odnos prema građanima identičnih 
kvalifikacija. 
Odnos prema građanima identičnih kvalifikacija proizlazi i iz pojma „regulirane profesije“, pod kojim 
se podrazumijeva profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i 
obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata i zakonskih ovlaštenja, 
izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna 
djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s 
profesionalnim nazivom (to je naziv koji svom nositelju daje pravo na obavljanje određene regulirane 
profesije, a može biti različit od naziva koji se stječu završetkom 
formalnog obrazovanja sukladno propisima iz područja srednjeg i 
visokog obrazovanja u RH). A što bi trebalo biti uređeno i Hrvatskim 
kvalifikacijskim okvirom. U smislu cjelovitosti reguliranja profesija, u 
svrhu autonomnog organiziranja pravnih službi u trgovačkim 
društvima za obavljanje svih vrsta pravnih poslova, uključivo i 
zastupanja, za koje su pravnici u radnom odnosu educirani te 
jednakog zakonodavnog tretmana građana istog obrazovanja, 
zakonodavac bi trebao donijeti zakon o osnivanju komore pravnika u 
gospodarstvu ili izmijeniti i dopuniti Zakon o odvjetništvu ustrojavanjem posebnog razreda pravnika u 
gospodarstvu unutar Hrvatske odvjetničke komore ili temeljem zakona ukinuti postojeće komore 
pravnih profesija i organizirati novu jedinstvenu komoru s više razreda (razred odvjetnika, razred 
bilježnika, razred pravnika u gospodarstvu). 
 

No međutim zakonodavac to ne čini, već deset godina nakon promjene Ustava Republike Hrvatske iz 
2001. donosi Kazneni zakon koji stupa na snagu 2011. s poznatom odredbom o nadripisarstvu s 
početka priče. Pri tome u odredbi članka 6. Zakon o odvjetništvu propisuje da je Komora ovlaštena i 
dužna poticati postupke u slučaju neovlaštenog pružanja pravne pomoći, ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno. 
Što reći o odredbi članka 6. Zakona o odvjetništvu no uputiti znatiželjnu čitalačku dušu na članke 
prof. dr. sc. Dinka Šago „Osobe u radnom odnosu sa strankom kao njeni punomoćnici u parničnom 
postupku“ (Pravo u gospodarstvu broj 3/2013 iz svibnja 2013.) i „Opravdanost uvođenja obvezatnog 
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odvjetničkog zastupanja u parničnom postupku? (Zbornik pravnog fakulteta u Splitu „In memoriam 
prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid“ iz lipnja 2013.). 
 

Priča Republike Hrvatske nakon 01. srpnja 2013. 
Pravo Europske unije način pružanja pravne pomoći u potpunosti prepušta autonomnoj regulativi 
država članica, a poredbeni prikaz pruža vrlo raznoliku sliku od države do države. Naravno bez takvih 
turbulencija kakvih je u posljednjih 200-tinjak godina imala Republika Hrvatska s grubim 
diskontinuitetima na području pružanja pravne pomoći o obavljanja pravnih poslova. 
 

Zaključak 
Kako nacionalna povijest države i prava i za pružanja pravne pomoći pokazuje njenu zavisnost o 
stupnju gospodarskog razvoja, strategiji države i zakonodavnoj inicijativi, a u Republici Hrvatskoj se 
zadnjih desetljeća pretežito govori o malom i srednjem poduzetništvo, onda ono određuje stupanj 

razvoja gospodarstva, dok je zakonodavna inicijativa u 
isključivoj službi državnog izbornog aparata, koji bere 
plodove sa stabla dobra i zla. 
Bilo bi dobro kad bi navedene činjenice stavili u funkciju 

osvješćivanja stanja u kojem radimo, jer bi to bio korak 

prema težnji ka promjeni, koja bi možda negdje mogla 

naići na povoljne okolnosti i malo prije svega političke, a 

zatim i poslovne i profesionalne korektnosti u vremenu 

velikih demokracija, zahtjeva za političkom 

transparentnošću i zahtjeva za visoke etičke standarde poslovanja trgovačkih društava, osobito onih 

čiji vrijednosni papiri su uvršteni na uređeno tržište. 

 
Pripremila: Gordana Štanfel, Končar - Elektroindustrija d.d. 
 
 
2. Redovna sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika 
 
Udruge korporativnih pravnika je 21. siječnja 2022. pute e-maila informirala sve članove Udruge da 
članovima tijela Udruge u veljači 2022. ističe razdoblje na koje su izabrani te da će se u tijeku trajanja 
njihovog mandata sazvati Skupština za izbor/reizbor tijela Udruge: Predsjedništva / Predsjednika, 
Nadzornog odbora i Tajnika te pozvala sve zainteresirane članove da se do 28. siječnja 2022. 
kandidiraju za određene funkcije u tijelima Udruge s naznakom za koju se funkciju javljaju. Uz poziv 
kolegama koji imaju volje prihvatiti izazove, pozvani su i da uz kandidaturu prilože kratki životopis i 
plan rada Udruge (osobno viđenje). 
Nastavno na poziv članovima Udruge 15. veljače 2022. sazvana je 
redovna sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika, koja je 
održana 24. veljače 2022. prema predloženom dnevnom redu, 
elektronskim putem. 
Na Skupštini je usvojeno godišnje izvješće o radu Udruge i tijela 
Udruge za 2021. i Godišnje financijsko izvješće za 2021. s izvješćem 
Nadzornog odbora. 
Skupština je odlučivala da ponovno za Predsjednika Udruge izbire 
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Mirjana Vučić (HEP - Proizvodnja d.o.o.) na razdoblje od dvije godine od 24. veljače 2022. do 23. 
veljače 2024., a za članove Predsjedništva Udruge izabiru se Marina Kralj Miliša (Končar – 
Elektroindustrija d.d.), Vinko Berković (HT d.d.), Ivana Šimić (Hrvatska obrtnička komora) i Hrvoje 
Segedi (HEP - Proizvodnja d.o.o.) na razdoblje od dvije godine od 24. veljače 2022. do 23. veljače 
2024. te da se za članove Nadzornog odbora Udruge izabiru Damir Lemaić (Tehnika d.d.), Maja 
Mance (Hrvatska gospodarska komora) i Ivan Šmit (Končar – Metalne konstrukcije d.d.) i na razdoblje 
od dvije godine i to od 24. veljače 2022. do 23. veljače 2024. Članovi Udruge su na sjednici Skupštine 
Informirani o Planu rada i Financijskom planu Udruge za 2022. Dan nakon redovne sjednice 
Skupštine, 25. veljače 2022. elektronskim putem održana je sjednica Predsjedništva Udruge na kojoj 
su između izabranih članova Predsjedništva za dopredsjednike Udruge izabrani Marina Kralj Miliša i 
Vinko Berković na razdoblje od godine dana i to od 24. veljače 2022. do 23. veljače 2023. Na istoj 
sjednici Predsjedništva Udruge Ana Zbiljski (Končar – Elektroindustrija d.d.) izabrana je za Tajnika 
Udruge na razdoblje od dvije godine i to u razdoblju od 24. veljače 2022. do 23. veljače 2024. 
Pripremila: Daniela Durbešić, Končar - Elektroindustrija d.d. 
 

 
3. Riječ Predsjednika Udruge 
 
Cijenjene kolegice i cijenjeni kolege, 
prije svih drugih, upravo Vama je namijenjen newsletter Udruge korporativnih pravnika pa se putem 
navedene mail adrese možete aktivno uključiti u rad Udruge, davati prijedloge stručnih tema kao i 

ostalih tema iz života li u svezi života pravnika u trgovačkim 
društvima, davati komentare na zakone i druge propise, 
komentirati sudsku praksu, stručne skupove, objavljene 
znanstvene radove s područja prava te dostavljati članke za 
objavu u newsletteru. 
Novoizabrani članovi tijela Udruge rado će se upoznati s 
Vašim iskustvima, prijedlozima i radovima te Vas povratno 
kontaktirati. 
Razmjena iskustava, sagledavanja događanja iz više pozicija, 
omogućava cjelovito sagledavanja stanja i dobru osnovu za 

donošenje kvalitetnih odluka, koje mogu imati pozitivne efekte na praksu i budućnost pravnika 
zaposlenih u trgovačkim društvima u gospodarstvu. 
I Vaše kreacije dio su događanja Udruge korporativnih pravnika u ožujku i travnju 2022. kao i u svom 
vremenu koje je pred Udrugom i svima nama. 
  Mirjana Vučić 
 

 
Udruga korporativnih pravnika 

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr 
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