
Town Sight j.d.o.o.

Jandrićeva 74, 10000 Zagreb
www.seminari.townsight.com
Mob: 0958017840 

OIB: 47007059561

Direktorica: Ivana Žigić, mag.oec.,

Program radionice

PRIMJENA ZUP-a I ZUS-a U PRAKSI
27. studeni 2017. u 9:30 sati

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb

Voditeljica radionice: Davorka Foretić, dipl. iur., urednica

Predavači:  dr. sc. Desanka Sarvan, dipl. iur., viša pravna savjetnica Istarske županije 
     Marina Kosović Marković, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike  

                 Hrvatske
       Božo Gagro, dipl.iur., sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u m.
       Štefanija Kasabašić, dipl. iur., savjetnica pučke prabraniteljice u m.
      
      

09.00 – 09.30 Prijam sudionika

09.30 – 10.30

Pokretanje upravnog spora

 aktivna legitimacija s posebnim osvrtom na jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave
 sudjelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao zainteresirane
stranke u upravnom sporu
 primjeri tužbe   i primjeri podnesaka u upravnom sporu  s posebnim osvrtom na                        

tužbe i podneske jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave   

10.30 – 11.15
Pravni lijekovi prema odredbama Zakonu o upravnim  sporovima

 Izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima

11.15 -12.00 Stanka

12.00 – 12.45
Pravni lijekovi prema odredbama Zakonu o upravnim  sporovima

 poseban osvrt na recentnu upravnosudsku praksu glede pravnih lijekova



12.45 – 14.15

Zakon o općem upravnom postupku 

 donošenje prvostupanjskog  rješenja
 donošenje  drugostupanjskog rješenja
 donošenje rješenja u  izvršenju presude

14.15 – 14.30 Stanka

14.30-16.00 Rasprava  i odgovori na pitanja  

Naknada za radionicu iznosi 700,00 kn po sudioniku.

Pogodnost za sudionike iz iste tvrtke:
Prijavljeni sudionici iz iste tvrtke imaju pravo na popust od 10% po sudioniku, te plaćaju kotizaciju u iznosu od 630,00 po 
sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR41 2330 0031 1540 9371 3
poziv na broj: HR00 271117 – OIB TVRTKE, najkasnije tri dana prije održavanja radionice.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na radionici, radni materijal i napitak za vrijeme prve stanke.

Dodatne informacije:
mob: 095/8017-840
mail: seminari@townsight.com
web: www.seminari.townsight.com


