
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 ONLINE          

PRIJAVA 

 

Međunarodna trgovačka komora - ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom 

komorom poziva vas na seminar 
 

Kako povećati profit svoje tvrtke i smanjiti rizike 

kroz izbjegavanje korupcije? 
 

 

 

  
 
 

 

 

DATUM: utorak, 22. rujna 2015. 
 

VRIJEME: 9,00 – 16,00 
 

MJESTO ODRŽAVANJA: 

Hrvatska gospodarska komora 

Vijećnica, 1. kat 

Rooseveltov trg 2 

10000 Zagreb 
 

KONTAKT: 

Ana Marguerite Tomulić 

Tel.: 01 4561 553 

E-mail: atomulic@hgk.hr 

 

 
 

Korupcija je endemska i "normalna" u mnogim zemljama.  
Plaćanje mita često rezultira suboptimalnim odlukama (npr. 
kupnjom sirovina i opreme slabije kvalitete) što smanjuje 
konkurentnost i profitabilnost tvrtke.   
Korupcija svjedoči da je novac, potreban za plaće i razvoj, ustvari 
dostupan, ali se raspodjeljuje u pogrešne svrhe s mnogostrukim 
štetnim posljedicama za samu tvrtku, ali i za društvo i 
gospodarstvo u cjelini. 
Korupcija povećava pravne i financijske rizike u poslovanju, a u 
mnogim zemljama predstavlja priliku za zaradu skupina 
organiziranog kriminala. 
Zemlje s endemskom korupcijom ujedno su i zemlje nestabilnog 
poslovnog okruženja, s negativnim posljedicama na investicije. 
Poduzeća su sposobna stvoriti za sebe okruženje očišćeno od 
korupcije i time osigurati povećanje profita i konkurentnosti. 
Poduzeća koja ˝čisto˝ posluju, sposobna su privući najbolje 
zaposlenike, kvalitetne partnere i investitore. 
 
 
Koristeći primjere iz međunarodne prakse, seminar će 
obuhvaćati: 
 

 pojavne oblike, slabosti i rizike korupcije 

 prikaz punog troška protekle korupcije za samu tvrtku, 

koji seže daleko iznad samog troška plaćenog mita 

 načine i pravni okvir suzbijanja korupcije na 

međunarodnoj i nacionalnoj razini te na razini tvrtke 

 načine povećavanja profita svoje tvrtke i osiguravanja 

uspješnog poslovanja kroz suzbijanje korupcije 

 iskustvo hrvatske tvrtke na stranim tržištima 

 

Ciljane skupine: 
Tvrtke koje posluju na međunarodnom tržištu – vlasnici i uži 
menadžment, rukovoditelji nadležni za sukladnost, kontroling, 
izvoz, uvoz, upravljanje rizikom, prodaju i nabavu.  
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  PREDAVAČI 

 

Dr. Maximilian Burger-Scheidlin, glavni predavač:  izvršni direktor Međunarodne trgovačke 

komore Austrija, član je ICC Svjetskog vijeća - Pariz, BIAC-a, Komisije za borbu protiv korupcije i 

Bankarske komisije ICC-a te suurednik ˝Compliance Praxis˝.  

Usko surađuje s ICC Commercial Crime Services  u Londonu i predavač je na više sveučilišta u Austriji 
i Mađarskoj o sprječavanju korupcije i gospodarskog kriminala kao i na međunarodnim 
konferencijama diljem svijeta.  

Prije preuzimanja svoje sadašnje funkcije Max je bio Austrijski trgovinski savjetnik u Japanu (u ime Austrijske 
gospodarske komore) te je radio kao međunarodni investicijski ekspert za UNIDO, savjetujući tvrtke kako investirati i 
osnivati tvrke u Aziji. Max je radio za austrijske vanjskotrgovinske urede i u Australiji, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, 
Maleziji, Koreji, Filipinima i Siriji, savjetujući proizvođače strojeva i opreme o prodaji i investiranju na stranim tržištima. 
Konzultanstske usluge o suzbijanju korupcije, multikulturalnom menadžmentu, međunarodnim tehnikama 
pregovaranja pružao je u oko 85 zemalja te je koautor 12 knjiga o borbi protiv korupcije, IT sigurnosti, krivotvorenju i 
arbitraži. 
 

 Prof.dr. sc. Davor Derenčinović - predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Dr.sc. Mirjana Matešić - ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR)  
 
Predstavnik hrvatske tvrtke – čeka se potvrda  
 

 

 

 KOTIZACIJA I UVJETI PRIJAVE 

 

Iznos kotizacije za članice ICC Hrvatska*: 893 kn 
 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe 

 

Iznos kotizacije za ostale sudionike: 1.190 kn  
 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe 

 

 napomena: na gore navedene cijene ne obračunava se PDV 
 

* popis članica ICC Hrvatska možete pogledati na linku: http://www2.hgk.hr/icc/icc.asp?kategorija=2 
 

Kotizacija uključuje: 
 

 radne materijale 
 aktivno sudjelovanje i odgovore na vaša pitanja 
 ručak i osvježenje u pauzama 
 certifikat o pohađanju seminara 
 kupon za ostvarivanje 15% popusta na odabranu publikaciju u izdanju ICC Hrvatska ili ICC Pariz 

 

Rok za prijavu sudionika: do 18. rujna 2015. 
 

Rok za plaćanje kotizacije: do 21. rujna 2015. 
 

Link za online prijavu 
(po prijavi ćemo vam poslati predračun) 
 

U prilogu: program seminara 
 
 

Uvjeti prijave: Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete: § 1. Prijava počinje vrijediti od trenutka zaprimanja on-line prijavnice sa 
zatraženim podacima; § 2. Uvjeti plaćanja: po zaprimljenoj prijavi, sudioniku će elektroničkim putem biti proslijeđen predračun; plaćanje se vrši prema predračunu, 
do roka navedenog u pozivu događanja; § 3. Otkazivanje: otkazivanje sudjelovanja prihvaća se samo u pisanom obliku do dva dana  prije početka događaja; u 
slučaju otkazivanja koje je zaprimljeno nakon tog roka ili u slučaju nedolaska, sudionik nema pravo na povrat uplaćene kotizacije; moguće je imenovanje 
zamjenskog sudionika, uz prethodnu najavu putem e-maila prije održavanja seminara;  § 4. Izmjene programa / odjava događaja: zbog dugoročnog planiranja 
događaja, ICC Hrvatska zadržava pravo izmjene programa i organizacije događaja; sudionici će o tome biti obaviješteni na prikladan način; u  slučaju otkazivanja 
događaja ICC Hrvatska izvršit će povrat uplaćene kotizacije; § 5. Zaštita podataka: sudionik prihvaća da će ICC Hrvatska pohraniti i obraditi podatke sudionika 
navedene u prijavnici za potrebe plaćanja te izrade liste sudionika koja će se dijeliti isključivo ostalim sudionicima seminara; sudionik prihvaća da će njegovi kontakt 
podaci biti korišteni u svrhu obavijesti o budućim događanjima, uslugama i proizvodima ICC Hrvatska. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku slanjem 
e-maila na icc@hgk.hr . 
 

Radujemo se vašem dolasku! 
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