
 

  

 

 
 
 
Ime i prezime:       Andrea Kožul Pedišić 

Datum rođenja:       18. kolovoza 1978. 

Pozicija:       Odvjetnica 
 

GLAVNA PODRUČJA RADA: 

- Pravo trgovačkih društava 
- Prehrambeno pravo 
- Označavanje proizvoda 
- Zaštita potrošača 
- Farmaceutsko pravo 
- Pravo intelektualnog vlasništva  
- Postupak primjene carinskih mjera 
- Nekretnine 

PROFESIONALNO ISKUSTVO: 

Gđa. Kožul Pedišić, je odvjetnica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Studirala je pravo na 
Sveučilištu u Zagrebu na kojem je diplomirala 2003. Njezino područje rada obuhvaća pravo trgovačkih 
društava, prehrambeno pravo, označavanje proizvoda, zaštita potrošača, farmaceutsko pravo, zaštita 
prava intelektualnog vlasništva s naglaskom na postupak primjene carinskih mjera i nekretnine. 

Unutar navedenog područja djelovanja, Andrea pruža redovitu pravnu podršku stranim i domaćim 
strankama. Također, savjetuje i zastupa strane i domaće stranke u vezi s osnivanjem trgovačkih društava 
i uspostavljanjem poslovanja te pruža pravne savjete i priprema različite pravne instrumente kao što su 
razni korporativni dokumenti, dopisi, podnesci i slično. 

Andrea je sudjelovala u brojnim istraživačkim postupcima te pružala pravne savjete u području 
farmaceutskog prava, prava zaštite okoliša, označavanju proizvoda, u području prehrambenog prava te 
području zaštite potrošača. 

Na području prava intelektualnog vlasništva, Andrein rad sastoji se od savjetovanja stranaka vezano uz 
pravo žiga, sastavljanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, opoziv žiga, prigovora na registraciju 
žiga, pisma upozorenja, tužbi, podnesaka, ugovora o nagodbi, te zastupanja stranaka u ostvarivanju i 
zaštiti istih prava u postupcima pred nadležnim tijelima, Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo 
Republike Hrvatske, Ministarstvom financija – Carinska uprava te sudovima. 

Nadalje, Andrea ima iskustva u poslovima kupoprodaje nekretnina u Hrvatskoj te pružanju pravnih 
savjeta u vezi prava nekretnina, uključujući sastavljanje I pregledavanje odgovarajućih ugovora.  

Također, Andrea ima široko iskustvo u području ovršnog prava. Zastupala je stranke u brojnim 
postupcima prisilne naplate te prekršajnim postupcima. 

 

OBRAZOVANJE: 

2007.  Pravosudni ispit  Zagreb, RH  

2003. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 

Diplomski studij 

Zagreb, RH 

1996.  “Cass” High School 
diploma - lipanj 1996. 

Cartersville, 
Atlanta, GA, SAD 

1992.-1995. Opća gimnazija “Jurja Dobrile”  
 

Pazin, RH 
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RADNO ISKUSTVO: 

2010. (veljača) 
-nadalje 

Odvjetničko društvo VUKMIR I SURADNICI 
Odvjetnik 

Zagreb, RH  

2007. Pravosudni ispit Zagreb, RH 
2005.-2007. Odvjetničko društvo VUKMIR I SURADNICI 

Odvjetnički vježbenik 
Zagreb, RH 

 

SEMINARI I PREDAVANJA: 

2005.-nadalje Redovito pohađanje seminara iz područja prava intelektualnog 
vlasništva organiziranih u RH 

Zagreb, RH 

ožujak – studeni 
2004 

sudjelovanje u Programu međunarodne regionalne razmjene 
mladih "EURODYSSEE" (učenje francuskog jezika uz rad) Liège, Belgija 

2001/2002 tečaj španjolskog jezika, škola stranih jezika Sokrat 
 

Zagreb, Hrvatska 

kolovoz 2001 ACEEEO Association of Central and Eastern European Election 
Officials (10. Annual Conference) Brijuni 
- poslovi prevođenja 

Brijuni, Hrvatska 

srpanj-kolovoz 
2001 

usavršavanje talijanskog jezika uz rad    Prato, Italija 
 

 
2000/2001 tečaj francuskog jezika, Studentski centar  

 
Zagreb, Hrvatska 

srpanj 1995 ljetna škola stranih jezika  Reims, Francuska 
srpanj 1994 ljetna škola stranih jezika  

 
Oxford, UK 

srpanj 1992 ljetna škola stranih jezika  
 

Beckenham, Kent, 
London, UK 

srpanj 1991 ljetna škola stranih jezika  
 

Beckenham, Kent, 
London, UK 

POZNAVANJE JEZIKA: 

HRVATSKI  Čitanje, Pisanje, Govor  IZVRSNO 
ENGLESKI Čitanje, Pisanje, Govor  IZVRSNO 
FRANCUSKI Čitanje, Pisanje, Govor  VRLO DOBRO 
TALIJANSKI Čitanje, Pisanje, Govor  VRLO DOBRO 
ŠPANJOLSKI Čitanje, Pisanje, Govor  OSNOVNO 
 


