IZVJEŠĆA
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo
Brijuni, 2. lipnja 2011. godine
Hrvatsko društvo za pomorsko pravo održalo je svoju redovitu Skupštinu dana
2. lipnja 2011. godine u dvorani “Verige” hotela Neptun-Istra na Velom Brijunu. Na
početku rasprave Predsjednik Društva dr. sc. Petar Kragić predložio je dnevni red, a
članovi Skupštine jednoglasno su ga usvojili. Izabrana su radna tijela Skupštine. Za
predsjednika radnog tijela predsjedništva Skupštine izabran je prof. dr. sc. Jasenko
Marin, dok su za članove toga tijela izabrani prof. dr. Dorotea Ćorić i Dijana Jerolimov. Za zapisničara je izabrana Ivana Oršulić, a za ovjerovitelje zapisnika dr. sc.
Vesna Skorupan Wolff i mr. sc. Igor Vio.
Predsjednik Društva dr. sc. Petar Kragić podnio je izvješće o radu Društva.
Ocijenio je da je završetak pristupnih pregovora s Europskom unijom i usuglašavanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU najviše obilježilo proteklo
razdoblje. Posebno je iskazao zadovoljstvo činjenicom da je hrvatsko pomorstvo u
tom procesu ispunilo sva mjerila Europske komisije. Izvijestio je prisutne da je u
ovom trenutku jedan od prioriteta Europske komisije ubrzavanje primjene izmjena i
dopuna STCW Konvencije, nakon što iste stupe na snagu 01. siječnja 2012. godine.
Djelovanje Komisije također je usmjereno na poticanje država članica na što skoriju
ratifikaciju Konvencije o radu pomoraca (2006), u cilju poboljšanja radnih i životnih
uvjeta na brodovima. Predsjednik Društva ukratko se osvrnuo i na pitanje sudbine Sporazuma međunarodne grupe P&I klubova (International Group Agreement)
koji je još uvijek u postupku revizije radi ispitivanja o izuzeću od europskih pravila
tržišnog natjecanja koje prolazi svakih deset godina. Za kraj Predsjednik Društva
zaključio je da je iza nas zanimljivo razdoblje u kojem je Republika Hrvatska, koristeći proces pristupanja Europskoj uniji, u značajnoj mjeri uspjela unaprijediti i
modernizirati nacionalno pomorsko zakonodavstvo. Jedan od problema koji ostaje
svakako je pitanje PDV-a za koji je naglasio da ne bi smio opterećivati hrvatsko brodarstvo kako bi domaći brodari mogli ravnopravno konkurirati svojim inozemnim
takmacima.
Uslijedilo je izvješće Glavnog tajnika Društva mr. sc. Igora Via. Utvrdio je da je
prošlo dvije godine od zadnje redovite sjednice koja je održana u travnju 2009. na Sveučilištu u Zadru uoči održavanja Okruglog stola o kriminalizaciji pomoraca, na kojemu su
sudjelovali i predstavnici IMO-a, ILO-a, ITF-a, ICS-a i CMI-a. Zahvalio je Predsjedniku
Društva dr. sc. Petru Kragiću te voditeljici zadarske sekcije HDPP-a Diani Jerolimov
na organizaciji toga skupa. Apelirao je pritom da se na tragu tada usvojene Deklaracije
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nastave započete aktivnosti na rješavanju trajno aktualnog problema (de)kriminalizacije
pomoraca. Napomenuo je da se Upravni odbor nakon Zadra sastao još jednom - u jesen 2010. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu prigodom održavanja
znanstvenog skupa u organizaciji Jadranskog zavoda HAZU “Izazovi i perspektive u
pomorskom pravu i pravu mora – interesi Republike Hrvatske”. Na ovim sastancima razmatrana su uglavnom pitanja vezana uz izradu komentara Pomorskog zakonika i njegova
prijevoda na engleski jezik, pitanja unifikacije pomorskog prava, pitanja suradnje s Međunarodnim pomorskim odborom - naročito sudjelovanja naše delegacije na skupovima
CMI-a te koncipiranja odgovora naše udruge na upitnike CMI-a, pitanja koncepcije web
stranica Društva, kao i priprema savjetovanja i seminara, te pitanja članstva i članarina.
Zahvalio je Pravnom fakultetu u Rijeci te predstojnici Zavoda za europsko i usporedno
pravo prof. dr. sc. Vesni Tomljenović, koja je inicijatorica i glavna organizatorica međunarodne konferencije na Brijunima, koja je bila povod da i HDPP, kao suorganizator
konferencije održi svoju redovitu Skupštinu.
Rizničarka Društva dr. sc. Marija Pospišil Miler ispričala se zbog neodgodivih
obveza te je izvješće koje je podnijela Društvu u njezino ime pročitala mr. sc. Adriana
Vincenca Padovan. U Izvješću je istaknuto pozitivno financijsko poslovanje Društva
za 2008. i 2009. godinu. Iz strukture troškova proizlazi da se troškovi uglavnom odnose na materijalne troškove kao što su usluge stud. centru za vođenje blagajne, putne
troškove i međunarodnu članarinu CMI-u, dok su izvori prihoda članarine fizičkih i
pravnih osoba te prihodi-donacije od sponzora pomorskih društava i osiguratelja za
sudjelovanje članova Društva na konferencijama i skupovima, na čemu se Društvo
zahvaljuje. Posebno je istaknuto da je Društvo bilo jedan od organizatora Seminara o
noveli Pomorskog zakonika, ovrsi i osiguranju na brodu i drugim aktualnim pitanjima
pomorskog prava, koji je održan u Rijeci 08. travnja 2011. godine. Rizničarka je u Izvješću istaknula da je Društvo suorganizator i međunarodne konferencije na Brijunima
te da stoga očekuje da će Društvo i u tom pothvatu imati svesrdnu podršku sponzora
pomorskih društava i osiguratelja.
Ispred Nadzornog odbora izvješće je podnijela dr. sc. Vesna Skorupan Wolff.
Navela je da je uoči Skupštine Nadzorni odbor pregledao knjigovodstvenu evidenciju financijskog poslovanja Društva za 2009. te 2010. godinu. Ustanovljeno je da su u
navedenom razdoblju uredno vođene dokumentacija financijskoga poslovanja i njezina
evidencija, te da su završni računi za 2009. i 2010. godinu pravovremeno sastavljeni
i dostavljeni nadležnom tijelu Županije. Nadzorni odbor je u svom izvješću ocijenio
ispravnim financijsko poslovanje Društva i zaključio da su sve djelatnosti Društva u
proteklom razdoblju obavljene sukladno njegovu Statutu.
Skupština Društva usvojila je sva četiri podnesena izvješća.
U okviru šeste točke dnevnog reda govorilo se o Komentaru Pomorskog zakonika. Utvrđeno je da je u izradi Komentara puno toga već učinjeno, ali da treba
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prionuti natrag na posao kako bi se ovaj projekt s uspjehom priveo kraju. Najvažnije
je pri tom kontaktirati redaktore, provjeriti tko je od autora poslao tekstove koji su
prihvaćeni za objavljivanje, a autore koji još uvijek nisu izradili svoj prilog potaknuti
i pružiti im eventualno potebnu pomoć da tekstove pošalju što prije. Glavni tajnik
Društva naveo je da je radi naklade Komentara kontaktirao dvije nakladničke kuće
i to Narodne novine i Školsku knjigu. Od prvih još nije dobio očitovanje, dok je
Školska knjiga načelno pokazala zanimanje za izdavanje Komentara, pod uvjetom
naklade od oko 1.000 primjeraka. Zaključeno je da je tolika naklada primjerena jednom takvom izdanju te da će se ponude i dalje razmatrati.
U okviru sedme točke dnevnog reda Glavni tajnik predstavio je web stranicu
Društva. Web stranica osmišljena je na način da obuhvaća sve važnije pomorskopravne teme i teme iz srodnih područja, a na Skupštini su izneseni prijedlozi pojedinih
područja koja bi se obrađivala na stranici. Izneseni su i prijedlozi za članove Društva
koji bi bili urednici pojedinih rubrika. Predviđeno je da pomorsko-pravne teme koje
će se obrađivati na web stranici obuhvaćaju: stvarna prava na brodu, prijevoz tereta,
prijevoz putnika, tegljenje i potiskivanje, zakup broda, generalne havarije i sudare,
spašavanje, mjesta zakloništa, pomorsko osiguranje, opće ograničenje odgovornosti
prijevoznika, onečišćenje mora s brodova, osiguranje potraživanja ovrhom na brodu
te mjerodavno pravo i nadležnost. Druga područja čija bi se problematika obrađivala na stranicama Društva, a usko su povezana s djelatnošću i interesima Društva
jesu: brodarstvo, statusna i druga pitanja pomoraca, pravo mora, pomorsko dobro i
morske luke, prometno pravo, sigurnost plovidbe, upisnik brodova, ugovor o gradnji
broda, ugovor o pomorskoj agenciji te ugovor o slagačkom poslu. Među ostalim,
stranica će registriranim članovima omogućiti komentiranje aktualnih tema putem
foruma te uvid u sudsku praksu. Suvremeno uređenom i ažurnom web stranicom
Društvo želi postići bolju informiranost članova, a i drugih zainteresiranih osoba, o
radu Društva, aktualnostima u pomorskopravnoj struci, radu CMI-a i događanjima u
pomorstvu u najširem smislu riječi.
Na Skupštini su prihvaćeni svi prijedlozi za prijem u članstvo. Izabrani novi
članovi društva su: Maja Bosnić-Tabain (Croatia osiguranje d.d., Zagreb), Oskar
Stude (Croatia osiguranje d.d., Zagreb), Tihomir Duplić (Odvjetničko društvo Kačić i Brbora, Zagreb), Nevenka Marunica (Trgovački sud u Splitu), Franka Buzov
(Trgovački sud u Splitu), Inda Borković (Jadroplov d.d., Split), Sandra Russo (Obrt
Odisej/Posejdon, Split), Hrvoje Dunatov (Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik), te
Marija Pijaca i Ana Gundić (Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru).
Po završetku Skupštine u Kongresnoj dvorani istog hotela 2. i 3. lipnja održana
je Druga međunarodna znanstvena konferencija “Petar Šarčević”: Rješavanje međunarodnih sporova – europski i međunarodni pravni okvir. Konferencija je priređena
u organizaciji Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci
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i Instituta Fridtjof Nansen iz Osla, uz potporu Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Pravosudne akademije. Konferencija je
okupila veliki broj uglednih stranih i domaćih znanstvenika i stručnjaka iz područja
europskog i međunarodnog privatnog i građanskog postupovnog prava. Cilj ovog
skupa bio je upoznati pravnu javnost, posebice sudstvo, s rješenjima pojedinih europskih uredbi kojima su regulirana pitanja važna za područje rješavanja sporova
kao što su pitanje nadležnosti i priznanja i ovrhe odluka u građanskim i trgovačkim
stvarima (Uredba Brisel I), pitanje mjerodavnog prava za ugovorne odnose (Uredba Rim I) te pitanje mjerodavnog prava za izvanugovorne odnose za štetu (Uredba
Rim II). Na konferenciji se raspravljalo i o aktualnim pravnim pitanjima o čijoj se
unifikaciji trenutno raspravlja u okviru rada međunarodnih pomorskih organizacija,
kao što su sudska prodaja broda i status pirata. I konačno, zbog značaja koji u pogledu zaštite i očuvanja Jadrana ima međunarodna i europska regulativa o zaštiti od
onečišćenja mora s brodova, na konferenciji se razgovaralo i o najnovijem razvoju
europskog i poredbenog prava u tom segmentu.
Ivana Oršulić, dipl. iur.
Jadranski zavod HAZU
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