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Građevinski projekti obično su složeni i dugotrajni i uključuju niz stranaka i čimbenika. Stoga ne čudi da su u
ovom sektoru sporovi učestali. Prema statistici Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-ja, građevinski sporovi
čine četvrtinu svih predmeta.
Ova će konferencija u organizaciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) Hrvatska i Hrvatske gospodarske
komore sudionicima pružiti uvid u osnovna obilježja i razvoj FIDIC ugovora s naglaskom na učinkovito
upravljanje i rješavanje sporova.

TEME KONFERENCIJE






osnovna obilježja i novosti u razvoju FIDIC ugovora
pravilno upravljanje ugovorom, filozofija raspodjele rizika
fokus na uspjeh projekta: uloga DAB-a / DAAB-a i uloga stranaka
upravljanje sporovima na temelju FIDIC obrazaca ugovora
iskustva iz međunarodne i hrvatske prakse

KOME JE KONFERENCIJA NAMIJENJENA?
Svim stručnjacima uključenim u međunarodne i domaće građevinske ugovore i sporove:
 naručiteljima i izvođačima radova, njihovim upravama i in house pravnicima iz građevinskih tvrtki
 inženjerima naručitelja i izvođača, nadzornim inženjerima
 odvjetnicima koji se bave graditeljstvom i arbitrima
 financijskim institucijama
 Vladinim tijelima uključenim u javnu nabavu
 svim zainteresiranim stručnjacima

GOVORNICI







Aisha Nadar ̶ stručnjakinja za FIDIC, članica Odbora FIDIC-a
Davor Babić ̶ redoviti profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Jasminka Čorda Truhar ̶ odvjetnik-partner, Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o.
Vladimir Skendrović ̶ konzultant
Ana Stanič ̶ E&A Law, London

KOTIZACIJA
Iznos kotizacije
Redovna cijena: 890,00 kn



30 % popusta za članice ICC-ja Hrvatska*: 623,00 kn
10 % popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe

(na navedene cijene ne obračunava se PDV)

* lista članica ICC-ja Hrvatska
Što uključuje kotizacija?




radne materijale na konferenciji
online materijale (prezentacije) nakon konferencije
ručak i osvježenje u pauzama

PRIJAVA






prijaviti se možete ispunjavanjem online prijavnice
po zaprimljenoj prijavi sudioniku će se elektroničkim putem proslijediti predračun
potpisivanjem obrasca za prijavu prihvaćate Uvjete prijave i otkazivanja za edukacije u organizaciji ICCja Hrvatska
rok za prijavu sudionika: ponedjeljak, 3. lipnja 2019.
rok za plaćanje kotizacije: utorak, 4. lipnja 2019.

SPONZOR

