
20. siječnja 2022. / INSOLVENCIJSKO PRAVO

Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka sa osvrtom na 
osnovne pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Gordan Zubak, dipl. iur., Predsjednik Izvanparničnog odjela 
Trgovačkog suda u Zagrebu

Položaj razlučnih vjerovnika u predstečajnom i stečajnom 
postupku
Željko Šimić dipl. iur., sudac Visokoga trgovačkog suda Repu-
blike Hrvatske

Najavljene novine u postupku predstečajne nagodbe
doc. dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Visokoga trgovačkog suda 
Republike Hrvatske

Aktualno stanje i novosti u provedbi Zakona o stečaju 
potrošača
Ivana Franković, dipl. iur., Ekspert za pravnu podršku u Centru 
za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog 
suda u insolvencijskim postupcima
mr. sc. Helena Majić, ustavnosudska savjetnica u Ustavnom 
sudu RH

M&A proces s aspekta kupca
Lovre Botica direktor, financijsko savjetovanje, Mazars Hrvatska

21. siječnja 2022. / OVRŠNO PRAVO

E-ovrha u praksi javnih bilježnika
Nada Kemec, dipl. iur., javni bilježnik u Slavonskom Brodu

Utjecaj elektroničke ovrhe na provedbu ovrhe na novčanim 
sredstvima ovršenik
Sandra Cindrić, dipl. iur., Financijska agencija, ekspert za prav-
nu podršku u centru za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Prekogranično izvršenje odluka sukladno Uredbi br. 805/04 
o europskom ovršnom naslovu i Uredbi br. 1215/12 Bruxelles 
I bis
Ana Lovrinov, dipl. iur., Predsjednica Odjela za praćenje europ-
skih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljud-
ska prava Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Utjecaj posljednjih izmjena Ovršnog zakona na hipotekarna 
osiguranja – novosti i sporna pitanja
dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izvanredna profesorica Pravnog fa-
kulteta Sveučilišta u Rijeci

Europski nalog za blokadu računa – osnovna načela i primje-
na u praksi
Marija Karadžole, dipl. iur., Predsjednica Općinskog suda u No-
vom Zagrebu

Aktualnosti u provedbi e-Dražbe
Iva Bendak, dipl. iur., Ekspert za pravnu podršku u Centru za 
provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama i poslove 
Službe upisa

Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava u organizaciji društva LEXPERA d.o.o. stručni je skup hrvatskih 
pravnika. Uz pregled novina iz područja stečaja i ovrhe zamišljen je i kao mjesto razmjene mišljenja te stjecanja 
novih teorijskih i praktičnih znanja.

Iskusni predavači i praktičari na dvodnevnom savjetovanju donose novosti iz sudskih postupaka, postupaka pred jav-
nim bilježnikom i Financijskom agencijom te druge zanimljivosti vezane uz ovršni, stečajni i predstečajni postupak te 
postupak stečaja potrošača.

TEME I PREDAVAČI:



Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava
Zagreb, 20. i 21. siječnja 2022.

Hilton Garden Inn, Zagreb
+

Izravan prijenos putem ZOOM platforme

PRIJAVNICA

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:   

Telefon:  

Sudjelovanje:  

Uživo – Hilton Garden Inn, Zagreb               Prijenos – Zoom platforma     

Prijavite se na vrijeme – broj sudionika je ograničen!

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist tvrtke LEXPERA d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, na žiro račun 
broj: HR4223600001102463978, otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 00 2021-OIB. Popunjenu prijavnicu molimo poslati 
na: savjetovanje@iusinfo.hr; fax: 01/5999-919 ili adresu: LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 10 000 Zagreb.

Vaša gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje prezentacija predavača, obavijesti o nadolazećim događajima te 
ostalim novostima pružatelja usluge.

Događaj može biti sniman/fotografiran.

Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije/snimke i e-mail u sklopu promotivnih aktivnosti (uključujući objave fotografija na 
internetskim stranicama) molimo javite se našem osoblju na događaju, kako bi Vas povratno kontaktirali i uvažili Vaš zahtjev. 
Zahvaljujemo se na Vašoj podršci.

Kotizacija:

   1.790,00 kn + PDV (2.237,50 kn) – sudjelovanje na oba dana

   990,00 kn + PDV (1.237,50 kn) – sudjelovanje samo prvi dan (insolvencijsko pravo)

   990,00 kn + PDV (1.237,50 kn) – sudjelovanje samo drugi dan (ovršno pravo)

Naknada uključuje prezentaciju predavača i video zapis događaja.

COVID-19 i mjere opreza:

• Zaštitne maske za sve sudionike 

• Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja

• Dezinfekcijska sredstva

Vaša pitanja možete postaviti već sada. Pošaljite nam ih na e-mail: savjetovanje@iusinfo.hr

Potpis odgovorne osobe  
 

U   dana   M. P.  

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


