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Bilješka 

sa skupštine CNUE-a, 

23. ožujka 2018. godine, Bruxelles 

 

Dana 23. ožujka 2018. godine sazvana je skupština CNUE-a u Bruxelles-u, u prostorima MCE kongresnog 

centra. Na skupštini su sudjelovale delegacije sve dvadeset i dvije komore članice CNUE-a. 

Skupštinu je otvorio presjednik Marius Kohler riječima pozdrava i najavom dnevnog reda kao u pozivu na 

skupštinu: 

 Ad 1) Uvod 

  1.1  Usvajanje dnevnog reda 

  1.2 Verifikacija zapisnika sa skupštine od 01. prosinca 2017. godine 

  1.3 Izvješće predsjednika CNUE-a 

  1.4 Komunikacija predsjenika notarijata članica CNUE-a 

 Ad 2) Statutarna i organizacijska pitanja 

 Ad 3) Zakonodavna i politička pitanja 

  3.1 Paket mjera u području prava društava 

  3.2 Single Digital Gateway 

  3.3 Pravo tržišnog natjecanja 

  3.4 UNCITRAL 

  3.5 Europski edukacijski programi za pravosuđe 

  3.6 Revizija uredbe Bruxelles II a 

  3.7 Upitnik o regulatornim indikatorima OECD-a 

 Ad 4) Tehničko-pravna pitanja 

  4.1 Zaštita podataka (GDPR) 

  4.2 Me-Codex 



 Ad 5) Komunikacija i događaji tijekom 2018. godina 

  5.1 Zajednička konferencija CNUE/EK o obiteljskom pravu 

  5.2 Ostalo 

 Ad 6) Međunarodni odnosi i odnosi s drugim organizacijama 

  6.1 EUFides/BARTOLUS 

  6.2 CEPEJ, ELI, itd. 

 Ad 7) Europski projekti 

  7.1 Medijacija 

  7.2 FAN+ 

  7.3 ENN 

  7.4 Edukacija 

 Ad 8) Razno 

Nakon riječi pozdrava i izlaganja dnevnog reda skupština je započela sa raspravom. 

 Ad 1) Uvod 

 1.1  Usvajanje dnevnog reda 

Dnevni red usvojen je bez prijedloga dopune. 

 1.2 Verifikacija zapisnika sa skupštine od 01. prosinca 2017. godine 

Zapisnik sa skupštine od 01. prosinca 2017. godine dostavljen u materijalima za skupštinu verificiran je 

bez primjedbe. 

 1.3 Izvješće predsjednika CNUE-a 

Predsjednik Kohler izložio je o svojim aktivnostima nakona preuzimanja mandata kako slijedi. Prvi 

službeni sastanak s predstavnicima Europske komisije (Andreas Stein) održan je 24. siječnja. Kao tema 

sastanka istaknuta je zajednička konferencija Komisije i CNUE-a o obiteljskom pravu, o čemu će 

podrobnije izložiti Ad 5 dnevnog reda. Istog dana održan je sastanak s predsjednikom UINL-a, José 

Marqueño de Llano. Tijekom veljače i ožujka uslijedili su sastanci s predstavnicima Europske komisije na 

temu prava društava, među ostalim i s povjerenicom za pravosuđe Verom Jourovom. Nastavno 

konferenciji u Vilniusu (prosinac 2017.) tema rasprave na sastanku s povjerenicom za pravosuđe bilo je i 

pravo tržišnog natjecanja u odnosu na notarijat, o čemu će biti podrobnije izloženo u Ad 3.3 dnevnog 



reda. Tijekom veljače je održan i sastanak s predsjednicima radnih grupa CNUE-a radi koordinacije za 

mandat u nastavku. 

 1.4 Komunikacija predsjenika notarijata članica CNUE-a 

DE 

Nastavno saveznim parlamentarnim izborima i dugim pregovorima o formiranju vladajuće koalicije 

ustrojena je nova Vlada. Nova ministrica pravosuđa  je Katarina Barley. Generalna ocjena je da situacija 

izgleda optimistično za njemački notarijat. 

AT 

Austrija također ima novu Vladu. Prioritetna tema za austrijski notarijat je reforma u području prava 

društava, konkretno elektroničko osnivanje GmbH. Austrijski notarijat osmislio je model rada koji 

udovoljava kriteriju elektroničkog načina rada, ali uz sudjelovanje javnih bilježnika. Politički je cilj u ovom 

trenutku stvoriti zakonodavni okvir, a Komora također cilja omogućiti direktan upis podataka u sudski 

registar. 

HE 

Grčko izaslanstvo istaknulo je nekoliko kovih propisa kao značajno unaprijeđenje položaja grčkog 

notarijata. Javne dražbe, koje predstavljaju značajnu kompetenciju javnih bilježnika, provode se prema 

novom uređenju samo u elektroničkom obliku i to putem jedinstvene platforme. Grčki javni bilježnici 

stekli su novu kompetenciju u vidu medijacije. Novi zakon o katastru propisuje javnost katastra, te 

odgovornosti države za točnost objavljenih podataka, što je u kontekstu postojećeg zakonodavstva 

pozitivan iskorak  za notarijat. Novitet je također i javnobilježnički razvod braka. Situacija općenito 

djeluje vrlo optimistično za grčki notarijat. Iako još traju prosvjedi građana pred određenim 

javnobilježničkim uredima, za očekivati je da će i to prestati u dogledno vrijeme.  

MT 

Malteško izaslanstvo istaknulo je problem u komunikaciji s Ministarstvom. Donesen je novi zakon o 

kohabitaciji (zapravo istospolnoj zajednici). Nova načela su uvedena u taj zakon koja su u suprotnosti s 

postojećim općim načelima građanskog prava, pa Komora čeka naputak Ministarstva. Prioritetna tema je 

i Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). U suradnji s jednim odvjetničkim uredom izrađuje se vodič 

za javne bilježnike, a u pripremi su i savjetovanja. Komora također analizira potencijal korištenja 

blockchain tehnologije, za što je Vlada pokazala značajan interes. 

SK 

Ubojstvo novinara je vrlo važna afera. i.a. povezana je s ostavkom predsjednika vlade (Fico-Pellegrini). 

Novi ministar pravosuđa nam nije poznat od ranije, pa je upitno kako će se promjena reflektirati na 

slovački notarijat. 

 



HR 

Hrvatsko izaslanstvo među aktualnostima je istaknulo izmjene ovršnog zakonodavstva i uvođenje novog 

elektroničkog sustava rada u obliku internetske aplikacije. Situacija je ocijenjena kao stabilna. 

CZ 

Češko izaslanstvo istaknulo je kako su parlamentarni izbori održani u slično vrijeme kao u Njemačkoj i 

Austriji, ali nova vlada još nije formirana. Koalicijski sporazum očekuje se početkom lipnja. Prioritetna 

tema u ovom trenutku je definicija odnosa notarijata prema GDPR-u. Osim neizvjesnosti o novom 

ministru pravosuđa situacija se ocjenjuje kao stabilna. 

EE 

Predsjednica Saar-Johansson istaknula je dva nova propisa o tržištu kapitala kao središnju vijest iz 

Estonije. Nacrti propisa koji su već upućeni u procedutu su sadržajno kontradiktorni.  Odnose se na 

prijenos dionica, pri čemu jedan predviđa elektroničku proceduru uz sudjelovanje javnih bilježnika, a 

drugi potpuno eleiminira javne bilježnike iz tog pravnog posla. U ovom trenutku je neizvjesno kako će se 

situacija razviti. 

HU 

Mađarska javnobilježnička komora u suradnji s pravnim fakultetom organizira konferenciju i istraživanje 

o upotrebi umjetne inteligencije u pravosuđu. Predsjednik Budimpeštanske komore, Tamas Parti najavio 

je namjeru  da rezultate istraživanja proslijedi CNUE-u. 

LT 

Sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u Latviji je ustrojen registar 

transparentnosti. Njime su obuhvaćeni svi registrirani gospodarski subjekti, što će javnim bilježnicima 

olakšati posao oko utvrđivanja posebnog svojstva. Unos podataka u registar je jedna od zadaća javnih 

bilježnika. 

LI 

U Litvi je središnja tema za notarijat još uvijek pravo tržišnog natjecanja  i postupci pred nacionalnim 

AZOP-om. Istaknuto je kako je ova tema relevantna za ostale notarijate jer bi u slučaju pretvaranja 

upravnog u sudski postupak bilo vrlo izgledno da sud uputi prethodno pitanje Sudu EU. Odluka Suda EU 

imala bi karakter presedana za ostale notarijate, čime bi bio ostvaren poznati spill over učinak. Pored 

navedenog ministar pravosuđa podnio je ostavku u ožujku i to je negativno utjecalo na kvalitetu dijaloga 

Komora-Ministarstvo. 

PL 

Situacija u Poljskoj je stabilna. Središnja vijest je novi zakon koji stupa na snagu 9. travnja 2018. godine, a 

kojim je ustrojen Repozitorij preslika javnobilježničkih isprava. Repozitorij će voditi Poljska 



javnobilježnička komora. Javni bilježnici dužni su dostavljati odgovarajuće podatke u repozitorij, a 

mogućnost uvida u podatke imati će sudovi. 

RO 

Notarijat u Rumunjskoj doživljava značajne kritike u javnom prostoru, kojom prilikom se ističe 

mogućnost povrata u državnu službu. Rumunjsko izaslanstvo je ovakav diskurs ocijenilo kao bizaran i 

potencijalno retrogradan. 

SI 

Sonja Kralj je na nedavnim izborima ponovo izabrana na dužnost predsjednice Notarske zbornice 

Slovenije. Istaknuto je kako će se uslijed ostavke predsjednika Vlade održati prijevremeni parlamentarni 

izbori. Promjena je svakako prilika za nov dijalog s Ministarstvom. Prioritet Notarske zbornice Slovenije 

je (kao i ranije) stjecanje kompetencija u području ostavniskih postupaka. 

PT 

U Portugalu je formirana nova vlada. Jedan od političkih prioriteta je uvođenje elektroničkih 

javnobilježničkih akata. 

LU 

Frank Molitor najavio je skori kraj svoje duge serije predsjedničkih mandata. Nasljednica je vjerojatno 

Martine Schaeffer. U dijalogu s Ministarstvom je izmjena Zakona o javnom bilježništvu kojom bi se uvela 

javnobilježnička društva kao društva osoba. Prioritet je pored toga i stvaranje pretpostavki za izradu 

digitalnih javnobilježničkih akata. Pri tome je bitno da rješenja notarijata budu kompatibilna s državnim 

sustavima. 

NL 

Izaslanik Sarneel se koncizno izjasnio kako u Nizozemskoj nema relevantnih novosti, te dodao “No news 

is good news.” 

IT 

Parlamentarni izbori u Italiji su održani 4. ožujka, te još nije formirana nova Vlada. Dijalog Komore i 

Ministarstva morati će započeti ispočetka. Nacionalno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja bi svojim 

interpretacijama propisa moglo biti od utjecaja na numerus clausus javnih bilježnika. Programi političkih 

stranaka ne predviđaju ništa određeno za javne bilježnike. 

ES 

Španjolski izaslanik istaknuo je kako u Španjolskoj nema bitnih novosti. 

 



BG 

Bugarski notarijat nalazi se pod političkim pritiskom. Kao pozitivan iskorak istaknuto je povezivanje 

elektroničkog sustava notarijata s tijelima kaznenog progona. Predsjednik je istakuo kako Komora 

namjerava ustrojiti elektronički registar javnobilježničkih isprava.  

BE 

Belgijsko izaslanstvo istaknulo je izmjene građanskog prava (bračnoimovinski režim, stvarno i obvezno 

pravo) kao relevantne novosti.  Sredinom 2018. održati će se parlamentarni izbori. 

FR 

Predsjednik Coiffard kao odličnu vijest istaknuo je reviziju zloglasnog Loi Macron. Riječ je o zakonu 

nazvanu po sadašnjem predsjedniku republike, a tadašnjem ministru gospodarstva u vladi F. Hollande-a 

(“Zakon o gospodarskom rastu, aktivnosti i ravnopravnosti”), koji je pored ostalih reguliranh profesija 

značajno liberalizirao francuski notarijat. S obzirom na zabrinutost francuskog notarijata za tarifu, 

pozitivna vijest sastoji se od toga da revizija Loi Macron neće donijeti nove promejne notarijat. Pored 

navedenog, istaknute su dvije značajne odluke nacionalne Komore: Prva je odluka o ustrojavanju  

javnobilježničkog blockchain-a za određene transakcije s bankama. Predsjednik Coiffard istaknuo je kako 

se nadam da će se francuska rješenja preliti i preko državnih ranica. Druga odluka je uvošenje 

distancijskog javnobilježničkog akta u elektroničkom obliku.  

 Ad 2) Statutarna i organizacijska pitanja 

Tajnik CNUE-a Raul Radoi izložio je kako slijedi. CNUE je posljdnjih godina vodio vrlo aktivnu politiku 

štednje provedbom postupka prikupljanja ponuda za svaki predviđeni trošak. Kao relevantna investicija 

novijeg datuma istaknut je novi videokonferencijski sustav, koji je i neposredno prezentiran. 

Videokonferencijski sustav je sufinanciran od strane ENN-a, te ga je moguće koristiti u okviru ENN-a i od 

strane javnih bilježnika. 

Europska komisija primila je na znanje informaciju o dobroj praksi, što je od koristi za EU projekte 

sufinancirane od strane EU, pa je ista izložena i skupštini na pažnju. Iznosi preko 5000 EUR moraju biti 

predmet prikupljanja tri ponude. Nakon uvodnog izlaganja skupština je odlučila kako potvrđuje ovakvu 

praksu kao način postupanja i u budućnosti. 

 Ad 3) Zakonodavna i politička pitanja 

 3.1 Paket mjera u području prava društava 

Uvodnom digresijom predsjednik Kohler izložio je neformalne informacije o Nacrtu Direktive o testu 

proporcionalnosti. Riječ je o Direktivi koja bi državama članicama nametnula obvezu i metodu ispitivanja 

nacionalnih pravila koja uređuju određene regulirane profesije. Dobra vijest je da prema posljednjim 

saznanjima notarijat ne bi trebao biti obuhvaćen poljem primjene te Direktive.  



Paket mjera u području prava društava bio je predmet sastanka s povjerenicom Jourovom i DG Nikolai. 

Prema informaciji sa sastanka, kompetecije notarijata ne bi nužno morale biti okrnjene. Objava 

službenog priopćenja Komisije o paketu mjera (nakon višestrukog odgađanja) odgođena je  na 25. 

travnja. Kako se bliži istek mandata trenutnog postava Europskog parlamenta ovaj je datum vrlo izgledan 

jer bi svaki iza toga bio zakašnjeo za zakonodavni postupak. 

Riječ je o planu ustrojavanja digitalnog životrnog ciklusa trgovačkih društava (uz iznimku likvidacije). Nije 

poznato točno polje primjene Direktive, ali izgledno je da bi obuhvaćala sve ključne pravnoustrojstvene 

oblike poput d.d.-a i d.o.o.-a. Direktiva će predviđati upotrebu obrazaca, ali (prema posljednjim 

saznanjima) samo u postupku osnivanja. Tekst obrazaca biti će prepušten zakonodavnoj autonomiji 

država člancia. Državama članicama biti će prepušteno i posebno uređenje samog elektroničkog 

postupka. Primjer austrijskog modela ukazuje na mogućnost očuvanja javnobilježničkih kompetencija i u 

elektroničkim postupcima, ali istaknuto je kako se uloga javnog bilježnika mora sastojati u pravnom 

savjetovanju, a nipošto samo u utvrđivanju istovjetnosti. 

Navedene informacije ocjenjuju se kao ustupak Komisije, koja zauzvrat očekuje potporu od strane 

notarijata (npr. distribucijom informacije o objavi o paketu mjera). Predsjednik Kohler zaključno je 

istaknuo kako vjeruje da notrijat ima razlog za oprezni optimizam. 

Portugalska delegacija istaknula je kako Portugal ima pozitivna iskustva s obrascima, a prema njihovoj 

tarifi to se naplaćuje 50% nagrade. Poznato je kako je portugalska Vlada bila zamoljena od strane 

Komisije da podijeli svoja iskustva, koja se ocjenjuju kao uspješna.  

Predsjednik Kohler ističe važnost homogenog pristupa i zajedničkog utvrđivanja što je bitno unijeti u 

obrasce. 

Utvrđivanje istovjetnosti od strane javnih bilježnika ne može više biti prioritetni argument u očuvanju 

involviranosti jer će početkom primjene mehanizama predviđenih eIDAS uredbom (Uredba 910/2014) 

taj aspekt javnobilježničke usluge postati izlišan. Javni bilježnici moraju afirmirati svoju ulogu pravnog 

savjetovanja stranaka i sprječavanja pranja novca. 

 3.2 Single Digital Gateway 

Single Digital Gateway, internetski portal ustrojen na temelju Uredbe koja treba biti donesena služio bi 

kao platforma za različite elektroničke usluge predviđene europskim zakonodavstvom. Single Digital 

Gateway je prijetnja za javne bilježnike prvenstveno zbog potencijalnog prenošenja mogućnosti 

elektroničke registracije trgovačkih društava. Pozitivna vijest je da je IMCO odbor Europskog parlamenta 

22. veljače 2018. godine potvrdio isključenje upisa u sudski registar (commercial and company register) 

iz obveznog ustrojavanja digitalnog postupka. 

Negativna vijest je što slijedi trilateralni dijalog, na kojem će Europska komisija zastupati suprotni stav. 

Drugim riječima, Parlament i Komisija imaju različita stajališta, a u periodu koji slijedi (27. ožujka je prva 

sjednica) je bitno dobiti podršku država članica kroz Vijeće. 



Ocijenjeno je kao paradoksalno što s paketom mjera državama članicama nameće obveza uvođenja 

elektroničkog osnivanja trgovačkih društava, dok se isto isključuje iz polja primjene Uredbe o Single 

Digital Gateway. 

 3.3 Pravo tržišnog natjecanja 

Na posljednjoj skupštini je odlučeno kako će se ustrojiti nova Taskforce (tijelo slično radnoj skupini) koja 

će se baviti temom tržišnog natjecanja.  

Litavska komora upoznala je CNUE s tijekom razvoja situacije u Litvi. Slijedi faza postupku koja bi 

pravnim lijekom mogla prijeći u sudski postuopak, a koji bi se upućivanjem prethodnog pitanja mogao 

pretvoriti u postupak pred Sudom Europske unije. 

Talijanska delegacija izložila je slična iskustva na nacionalnoj razini. Jedna od nacionalnih mjera bila je 

izmjena Etičkog kodeksa u pravcu koji bi bio u skladu s pravom tržišnog natjecanja. Govoreći o stavovima 

talijanskog AZTN-a delegat koristi izraz "ideologija." 

Italija je također imala iskustvo da su povezani pružatelji usluga (IT društva) meta postupaka za zaštitu 

tržišnog natjecanja. 

 3.4 UNCITRAL 

Aktualna tema je izrada nacrta konvencije UNCITRAL-a o međunarodnoj medijaciji u trgovačkim stvarima. 

Uvodno je istaknuto kako nije poznato da je UINL zauzeo konkretan stav ovom pitanju, pa je skupština  

potvrdila postojeći stav CNUE-a izražen u nacrtu stava radne skupine. 

Prošli tjedan održana konferencija UNCITRAL-a na temu harmonizacije nacionalnih zakonodavstava o 

trgovačkim registrima u New Yorku. Mala i srednja poduzeća (Small and Medium Entrprises – SME) su u 

fokusu, a preporuke UNCITRAL-a inspirirane su rješenjima anglosaksonskih i latinoameričkih 

zakonodavstava, te preporukama World Bank. 

 3.5 Europski edukacijski programi za pravosuđe 

Training II pokazao se kao vrlo uspješan projekt i Training III je u pripremama pod koordinaciojm Marca 

Wilumsa (javni bilježnik u Bruxelles-u). Sufinancijranje službeno je potvrđeno od strane Europske 

komisije. Tema su dvije uredbe donesene u okviru pojačane suradnje (bračnoimovinski režimi i imovinski 

režimi registriranog partnerstva). Sudjelovati će četrnaest notarijata članica CNUE-a, a tehnički 

koordinator u CNUE-u je Pauline Rouge.  

 3.6 Revizija uredbe Bruxelles II a 

Ova je tema relevantna za notarijate koji imaju kompetenciju sporazumnog razvoda. Prema posljednjim 

informacijama, kompetencije javnih bilježnika kojih se kolizijska pravila Uredbe tiču, ne bi trebale biti 

narušene.  

  



3.7 Upitnik o regulatornim indikatorima OECD-a 

OECD provodi istraživanje o reguliranim profesijama, pa je opravdano očekivati da će predmet analize 

biti i stupanj reguliranosti notarijata. Predsjednik Kohler apelira na delegacije da utvrde sudjeluju li 

nacionalna ministarstva u istraživanju, te da interveniraju, ukoliko potrebno. 

Zasad je poznato da je takav upitnik upućen Belgiji. 

 Ad 4) Tehničko-pravna pitanja 

 4.1 Zaštita podataka (GDPR) 

GDPR stupa na snagu u roku od nekoliko tjedana. CNUE je u suradnji s BNotK održao seminar 05. veljače 

2018. godine u Berlinu. Na postavljeno pitanje postoji li interes za obradom ove teme kroz posebnu 

neformalnu grupu skupština se izjasnila kako sudjelovanje u ovom istraživanju ocjenjuje oportunim. 

Predsjednik Kohler najavljuje nastavak rada neformalne radne grupe. 

 4.2 Me-Codex 

Me-Codex je nastavak e-Codex-a, projekta kojim je pravosudna suradnja  među državama članicama 

trebala biti digitalizirana.Skupština je potvrdila dosadašnji stav o sudjelovanju i aktivnoj suradnji CNUE-a 

u Me-Codex-u kao i u e-Codex-u- 

 Ad 5) Komunikacija i događaji tijkom 2018. godina 

 5.1 Zajednička konferencija CNUE/EK o obiteljskom pravu 

Europska komisija pozitivno se očitovala na poziv na financijsku potporu u održavanju konferencije o 

Uredbama donesenim u okviru pojačane suradnje. Preliminarni datum je 23. listopada 2018. godine. 

Organizacija događaja biti će podrobnije razrađena u okviru radne skupine za obiteljsko pravo i radne 

skupine za komunikacije. Mjesto održavanja konferencije biti će u Bruxelles-u, vjerojatno Albert 

Borchette dvorana.  

 5.2 Ostalo 

Obiteljsko pravo biti će središnja tema Dana otvorenih vrata 2018. godine.  

CNUE slavi ove godine svoju 25. obljetnicu, što će također biti predmet svečanog obilježavanja i to večer 

prije skupštine u Bruxelles-u 05. prosinca 2018. Ovim je povodom delegacijama na stolu dostavljena i 

zastava CNUE-a. 

CNUE namjerava održati izložbu u Europskom parlamentu na temu javnobilježničkih isprava. Nacionalni 

notarijati pozvani su dostaviti vlastite izložbene primjerke od posebnog kulturnog značaja. 

 Ad 6) Međunarodni odnosi i odnosi s drugim organizacijama 



 6.1 EUFides/BARTOLUS 

EUFides i BARTOLUS kao organizacije imaju slične zadaće. BARTOUS-ov forum predstavlja sredstvo 

komunikacije koje će biti implementirano u EUFides-ov sustav. 

 6.2 CEPEJ, ELI, itd. 

2017. je CNUE-u pošlo za rukom ishoditi dopunu CEPEJ-ovog izvještaja dijelom posvećenom javnom 

bilježništvu. Delegat Sarneel (NL), koji je koordinirao ovaj projekt ukazuje na potrebu za unaprijeđenjem 

metode izrade godišnjeg izvješća. 

 Ad 7) Europski projekti 

 7.1 Medijacija 

Održano je pet radionica (među ostalim i 19. ožujka u Sloveniji) uz financijsku potporu EU. Projekt je u 

fazi evaluacije, no preliminarno može biti ocijenjen kao uspješan. 

 7.2 FAN+ 

FAN+ je nadogradnja European Directory of Notaries tehničkom doradom i iuzradom modula za slabijeg 

vida uz financijsku potporu EU. 

 7.3 ENN 

U tijeku je zatvaranje proračunskog razdoblja 2017. godine, pa s time u vezi i projekata koji su 

sufinancirani u tom proračunom razdoblju. 

Nova faza projekta slijedi sklapanjem sporazuma s Europskom komisijom za idućih četiri godine. 

Prvi projekt iz te grupe je ENN sastanak i konferencija za nacionalne javne bilježnike u Vilniusu, kao 

model buduće organizacije ENN sastanaka. 

 7.4 Edukacija 

Teme koje će u okviru Training III biti obrađene su sprječavanje pranja novca, te bračnoimovinski režimi i 

režimi registriranog partnerstva. 

Europska komisija jođ evaluira Trainig II, iz kojeg razloga još nisu likvidiorana sva prava i obveze it 

Training III. 

 Ad 8) Razno 

Nije istaknut prijedlog dopune dnevnog reda. 

Dovršeno u 16:30. 

 



Bilješku sastavio:  

Filip Milak   

stručni savjetnik Komore za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću 

Bilješku odobrio: 

Teo Karabotić-Milovac  

član Povjerenstva za međunarodnu suradnju 


