CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar

DOSPIJEĆE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE – IZAZOVI
I NEDOUMICE
Vrijeme održavanja│23. studenog 2018. s početkom u 09:00 sati
Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih polaznika
može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.)
Predavači│dr.sc. Vlado Skorup, dipl.iur
Silvio Ratković, dipl.iur.
Trajanje│8 nastavnih sati
Jezik seminara│Hrvatski
Rok za prijavu│20.11.2018.
Informacije i prijave│
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

Dospijeće naknade neimovinske štete,
iza svoje uopćene formulacije, vezano
je uz sve one situacije koje se
svakodnevno rješavaju u praksi, a ne
postoje ujednačena stajališta o
odgovorima na ključna dvojbena
pitanja koje iz toga proizlaze.
Ritmična neusuglašenost odražava se u
cijelom nizu problemskih pitanja, koja
zahtijevaju sistematičan i analitički
pristup.
Pažnja ovog seminara, primarno, bit će
usmjerena na neke od važnijih dvojbi
koje opterećuju ovu pravnu domenu na
pragmatičnoj, ali i teoretskoj razini i
omogućit će polaznicima da shvate
odnos normativnog sadržaja Zakona o
obveznim odnosima, Zakona o
osiguranju i Zakona o obveznim
osiguranjima u prometu, u tom
segmentu.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
•

situacija kada zahtjev za naknadu štete nije dokumentiran i kada liječenje nije završeno,

•

je li osiguratelj dužan isplatiti nesporan dio štete,

•

od kada je osiguratelj u obvezi plaćati kamatu,

•

što činiti u slučaju kada su zahtjevi neodređeni

•

što u slučaju kada niti štetnik niti osiguratelj nisu bili svjesni postojanja svih segmenata štete,

•

treba li osiguratelj snositi posljedice neodređenog odštetnog zahtjeva

•

treba li osiguratelj platiti nesporni dio u situaciji kada je oštećenik podnio zahtjev i onda dati
obrazloženi odgovor za sporni dio,

•

kako spriječiti zloupotrebe,

•

kako riješiti pitanje novonastale štete

•

može li za to od posebnog značaja biti odgovor na pitanje - je li šteta bila predvidiva.

•

tijek zatezne kamate na iznos naknade neimovinske štete, ako je podnesen zahtjev u mirnom
postupku odgovornom osiguratelju, u situaciji kada on nije podnesen i u situaciji kada je šteta
nastala kasnije

•
Polaznicima seminara materija će se sustavno izložiti kroz široku paletu brojnih rješidbi recentne
sudske prakse Ustavnog suda, Vrhovnog suda, županijskih sudova i Visokog trgovačkog suda, kao
i Europskog suda za ljudska prava.
•
Cilj seminara

Namjera izlaganja, upravo ove teme, u okviru specijalističkog seminara kojeg organizira Centar za
edukaciju djelatnika u osiguranja Hrvatskog ureda za osiguranje, ima svrhu, u skladu s načelom
sustavnosti, uputiti polaznike na nejednakosti koje se javljaju u praksi, informirati ih o tome postoje
li nesuglasja u pogledu stajališta o njihovom rješavanja s aplikativne i dogmatske pozicije, upoznati ih
s aktualnim motrištima u sudskoj praksi i ponuditi način njihovog rješavanja.
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Seminar je namijenjen
•
•
•
•
•
•

osigurateljima i zastupnicima u osiguranju
sucima
odvjetnicima
pravnim zastupnicima
djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja
stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima

•
Predavači:
Dr.sc. Vlado Skorup dipl. iur. iz Rijeke, nakon magisterija 2005. godine, stekao je Doktorat znanosti iz
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvena grana građansko pravo i
građansko procesno pravo, 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sudac je od 1993.
godine, najprije Općinskog suda u Rijeci i Trgovačkog suda u Rijeci, a od 2003. godine Županijskog suda
u Rijeci. Kao predavač i autor obrazovnog materijala sudjeluje u edukaciji sudaca, državnih odvjetnike te
sudačkih i državnoodvjetničkih vježbenika u okviru Pravosudne akademije RH. Autor je stručnih i
znanstvenih radova, predavanja, recenzija, članaka i ostalih profesionalnih publikacija.

Silvio Ratković dipl. iur. iz Novog Vinodolskog, nakon diplome na Pravnom fakultetu u Rijeci 2001.
godine zaposlio se 2002. godine kao sudski vježbenik na Općinskom sudu u Crikvenici. Nakon položenog
pravosudnog ispita 2004. radio kao sudski savjetnik na Općinskom sudu u Crikvenici, a od 2006. godine
zaposlio se u gradskoj upravi Grada Crikvenice kao stručni suradnik za imovinsko pravna pitanja.
Imenovan Pročelnikom Upravnog odjela za pravne poslove Grada Crikvenice 2009. godine do 2013.
godine, te trenutno Voditelj odsjeka za upravljanje imovinom Grada Crikvenice. Ima Certifikat o
završenom seminaru „Američki demokratski procesi“ pri Sveučilištu u Charlestonu (West Virginia-USA),
kao i certifikate Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa RH (Cards projekt-reforma pravosuđa) o
završenim stručnim radionicama.
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Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji
Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za
osiguranje iznosi 1.000,00 kn.
Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više
od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 1.200,00
kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn.
Naknade su izražene bez PDV-a.
Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika
seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenje u
stankama.

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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DOSPIJEĆE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE – IZAZOVI
I NEDOUMICE
23. studenog 2018., Zagreb

Dr. sc. Vlado Skorup dipl. iur.
i
Silvio Ratković dipl. iur.
RASPORED SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30

- Otvaranje seminara
- Prikaz normativnog sadržaja relevantnih pravnih normi o Dr. sc. Vlado Skorup dipl. iur.
naknadi i dospijeću neimovinske štete, europskih propisa o toj
materiji i dvojbi koje je se javljaju u praksi

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

Prikaz i analiza sudske prakse

12:15 – 13:15

Stanka za ručak

13:15 – 14:45

- Razrada pojedinih pitanja koja su u fokusu seminara
- Sudska praksa koja se odnosi na pojedina tematska područja

14:45 – 15:00

Stanka

15:00 – 16:30

- Kamate i tijek zateznih kamata, sprječavanje
zlouporabe,pitanje novonastale štete, troškovi postupka
- Zaključak i usporedba s očekivanjima polaznika na početku
seminara

Silvio Ratković, dipl. iur.

Dr. sc. Vlado Skorup dipl. iur

Dr. sc. Vlado Skorup dipl. iur
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