Pozivamo Vas na savjetovanje u organizaciji pravnog portala IUS-INFO

IV. Savjetovanje

Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava
Zagreb, 24. i 25. siječnja 2019.
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ortal IUS INFO, sada već tradicionalno, organizira Dane hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava na kojima, kroz predavanje stručnih suradnika, daje odgovore na aktualna pitanja iz zakonodavstva i prakse. Iskusni predavači i praktičari,
na dvodnevnom savjetovanju, donose novosti iz sudskih postupaka i postupaka pred Financijskom agencijom te druge
zanimljivosti vezane uz ovršni, stečajni i predstečajni postupak te postupak stečaja potrošača.
Kao posebnu zanimljivost ovogodišnjeg savjetovanja ističemo panel-raspravu na kojoj će, uz aktivno sudjelovanje sudionika, naši
panelisti dati odgovore na pitanja gdje se Hrvatska nalazi i što nam donosi budućnost u pogledu digitalizacije pravosuđa.

TEME I PREDAVAČI:
24. siječnja 2019.

25. siječnja 2019.

Stečajni menadžment u hrvatskom pravu

Zaštita aspekata konvencijskog i ustavnog prava na
pravično suđenje u ovršnim predmetima

dr. sc. Dejan Bodul, docent na katedri za građansko postupovno pravo na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Jamstvo i pravni položaj jamaca u insolvencijskim
postupcima
Željko Šimić, dipl. iur., sudac Visokoga trgovačkog suda RH

Razlučno pravo u stečaju i predstečaju
Ivan Remenar, dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba

Namirenje vjerovnika nakon unovčenja nekretnina
opterećenih razlučnim pravom u stečajnom postupku
Gordan Zubak, dipl. iur., sudac Trgovačkog suda u Zagrebu

Što pravnici trebaju znati o bilanci i računu dobiti i
gubitka?
Kristijan Cinotti, MAZARS, ovlašteni sudski vještak za financije

Jednostavni postupak stečaja potrošača
Jasna Gažić Ferenčina, dipl. iur., predsjednica Ovršnog i izvanparničnog odjela Općinskoga građanskog suda u Zagrebu

dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica iz Zagreba

Ovršni postupak u sudskoj praksi – sporna pitanja
Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
putem FINA-e – novine u postupanju
Sandra Cindrić, dipl. iur., Financijska agencija, Centar za prisilnu naplatu i predstečajne nagodbe

Europski nalog za blokadu računa
dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Visokoga trgovačkog suda
Republike Hrvatske

Digitalizacija pravosuđa – Panel rasprava
Ovršni zakon – praktična pitanja i problemi u praksi s
naglaskom na promjenu predmeta i sredstva ovrhe te
institut odgode ovrhe
Marija Karadžole, dipl. iur., predsjednica Ovršnog i izvanparničnog odjela Općinskog suda u Novom Zagrebu

Ovrha na nekretnini
Iva Žutelija Krešić, dipl. iur., sutkinja Ovršnog i izvanparničnog odjela Općinskoga građanskog suda u Zagrebu

PRIJAVNICA
Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava
Zagreb, 24. i 25. siječnja 2019.
Hotel Westin Zagreb
Ime i prezime:

E-mail:

Ime i prezime:

E-mail:

Ime i prezime:

E-mail:

Naziv subjekta:

OIB:

Adresa (ulica i broj): 		 Mjesto i poštanski broj:
IBAN:

Telefon:

Vaša gore navedena email adresa koristit će se za slanje materijala s praktikuma te obavijesti o nadolazećim događajima.
Događaj može biti sniman/fotografiran. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije/snimke u sklopu promotivnih aktivnosti (uključujući
objave na Internet stranicama) molimo javite se našem osoblju na događaju, kako bi Vas povratno kontaktirali i uvažili Vaš zahtjev.
Zahvaljujemo se na Vašoj podršci.

Prijavite se na vrijeme – broj sudionika je ograničen!
Kotizacija:
1.690,00 kn + PDV (2.112,50 kn) – sudjelovanje na oba dana i materijali
990,00 kn + PDV (1.237,50 kn) – sudjelovanje samo prvi dan (insolvencijsko pravo) i materijali
990,00 kn + PDV (1.237,50 kn) – sudjelovanje samo drugi dan (ovršno pravo) i materijali

Kotizacija uključuje:
• sudjelovanje na praktikumu
• radni materijali i pribor
• napitak u stanci
Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist društva LEXPERA d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, na žiroračun broj:
HR4223600001102463978 otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 00 2425-OIB.
Popunjenu prijavnicu molimo poslati na: savjetovanje@iusinfo.hr; fax: 01/5999-919 ili adresu: LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 10 000
Zagreb.
Napomena organizatora:
Sudionici savjetovanja imat će mogućnost postavljati pitanja predavačima. Na pitanja će biti odgovarano nakon završetka svakog bloka
od dva predavanja. Pitanja u pisanoj formi mogu se predati osoblju na savjetovanju prije kraja predavanja na koja se pitanja odnose.
U slučaju većeg broja pitanja moguće je manje odstupanje od predviđenog programa savjetovanja.

Potpis odgovorne osobe

U

dana

M. P.

Za dodatne informacije posjetite http://savjetovanje.iusinfo.hr/, nazovite na broj 01/5999-918
ili pošaljite upit na e-mail: savjetovanje@iusinfo.hr

