
22Hilton Garden Inn Zagreb 
i izravan prijenos putem Zoom platforme

20. i 21. siječnja 2022.o DANI HRVATSKOG
INSOLVENCIJSKOG
I OVRŠNOG PRAVA 

PROGRAM SAVJETOVANJA

20. SIJEČNJA 2022. / INSOLVENCIJSKO PRAVO

8:30 – 9:15  Registracija sudionika

9:15 – 9:30  Otvaranje savjetovanja

9:30 – 10:15  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

10:15 – 11:00  Položaj razlučnih vjerovnika u predstečajnom i stečajnom postupku
 Željko Šimić, dipl. iur., sudac Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske

11:00 – 11:15  STANKA

11:15 – 12:00  Najavljene novine u postupku predstečajne nagodbe
 doc. dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske

12:00 – 12:45  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

12:45 – 13:15  STANKA

13:15 – 14:00  Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda u insolvencijskim
 postupcima 
 mr. sc. Helena Majić, ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu RH

14:00 – 14:45  M&A proces aspekta kupca 
Lovre Botica, direktor, financijsko savjetovanje, Mazars Hrvatska

VI1. savjetovanje



INFORMACIJE:

savjetovanje@iusinfo.hr | 01/5999-918
http://savjetovanje.iusinfo.hr

21. SIJEČNJA 2022. / OVRŠNO PRAVO 

8:30 – 9:15  Registracija sudionika

9:15 – 9:30  Otvaranje savjetovanja

9:30 – 10:15  E-ovrha u praksi javnih bilježnika 
Nada Kemec, dipl. iur., javni bilježnik u Slavonskom Brodu

10:15 – 11:00  Utjecaj elektroničke ovrhe na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
 Sandra Cindrić, dipl. iur., Financijska agencija, ekspert za pravnu podršku u centru za provedbu ovrhe na
 novčanim sredstvima

11:00 – 11:15  STANKA

11:15 – 12:00  Prekogranično izvršenje odluka sukladno Uredbi br. 805/04 o europskom ovšnom
 naslovu i Uredbi br. 1215/12 Bruxelles I bis
 Ana Lovrinov, dipl. iur., predsjednica Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog
 suda za ljudska prava Općinskog građanskog suda u Zagrebu

12:00 – 12:45  Utjecaj posljednjih izmjena Ovršnog zakona na hipoketarna osiguranja - novosti 
 i sporna pitanja 
 dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

12:45 – 13:15  STANKA

13:15 – 14:00  Europski nalog za blokadu računa - osnovna načela i primjena u praksi 
Marija Karadžole, dipl. iur., predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu

14:00 – 14:45  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

Napomena organizatora: Na pitanja sudionika predavači će odgovarati u za to predviđenom vremenu.  
Pitanja u pisanoj formi mogu se predati voditelju savjetovanja. U slučaju većeg broja pitanja, moguće je  
manje odstupanje od predviđenog programa savjetovanja.

Voditelj savjetovanja: Tihana Čikeš, dipl. iur. 


