
Poštovane/i, 

iznimno mi je zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na Okruglim stolovima koji će 

se održati u okviru 31. Međunarodne znanstvene konferencije "Pravni izazovi u 

modernom svijetu" (7.-8. lipnja 2018.) na Pravnom fakultetu u Splitu. Na konferenciji će 

sudjelovati više od 100 sudionika iz 20 država svijeta (više o konferenciji vidjeti na link 

poveznici https://www.esd-conference.com/conference/32 ), a kolege će biti u mogućnosti 

sudjelovati u radu Okruglih stolova koji se održavaju kroz dva dana konferencije: 

Prvoga dana konferencije (7.lipnja 2018., 12:00 - 14:30 sati), Hrvatska obrtnička komora 

održat će okrugli stol "Važnost ovršne izvansudske nagodbe za poslovanje malih i 

srednjih poduzetnika" unutar kojeg će raspravi pridonijeti domaći i inozemni stručnjaci 

iz navedenog područja (djelatnici Hrvatske obrtničke komore, djelatnici Ministarstva 

pravosuđa, djelatnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, suci, odvjetnici, 

djelatnici FINE, medijatori). 

Drugog dana konferencije (8.lipnja 2018., 12:00 - 14:30 sati), Udruga hrvatskih sudaca 

održat će okrugli stol "Nagodba u sudskim postupcima" na kojem će izlaganjima i 

raspravom pridonijeti suci s Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Općinskog suda Republike 

Hrvatske, Županijskog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske. 

Konačan program referenata na okruglim stolovima prosljeđujem Vam u privitku te Vas 

molim da o održavanju istih obavijestite sve zainteresirane osobe. 

Za sudjelovanje na okruglim stolovima slušači plaćaju kotizaciju. Iznos kotizacije za 

sudjelovanje na JEDNOM okruglom stolu iznosi 50 EUR, a na DVA okrugla stola 100 EUR. 

Kotizacija se uplaćuje na račun Pravnog fakulteta: 

THE ROUND TABLE DISCUSSIONS FEE: 

 Fee: 50 EUR (one round table discussion) or 100 EUR (two round table discoussions) 

 Bank Institution: SPLITSKA BANKA  

 Bank Address: Domovinskog rata 61, 21000 Split 

 Account Holder: PRAVNI FAKULTET U SPLITU 

 Accoun Holder Address: Domovinskog rata 8, Split, Croatia 

 IBAN: HR2123300031100030638 

 SWIFT: SOGEHR22 

 Purpose: "Participant's Name - The Round Table Discussions" 

 

Slušači okruglih stolova dobit će potvrdu o sudjelovanju, imaju pravo postavljati pitanja 

referentima i tako pridonijeti raspravama na okruglim stolovima, imaju pravo na osvježenje 

prije i nakon održavanja okruglog stola. 

 

Za sve detalje u vezi s okruglim stolovima kolege mogu kontaktirati kolegicu Ivanu Radić 

koja je isključivo zadužena za okrugle stolove  (email: iradic@pravst.hr). 

 

Prijave su otvorene do 30.svibnja 2018.god. odnosno do popunjenosti kapaciteta dvorane. 

 

https://www.esd-conference.com/conference/32
mailto:iradic@pravst.hr


Bit će nam drago da nam se pridružite i svojom prisutnošću doprinesete kvaliteti rasprave na 

okruglim stolovima. 

 

S poštovanjem, 

 

Izv.prof.dr.sc. Željka Primorac 

predsjednica Organizacijskog odbora  

 
--  

Izv. prof. dr. sc. Željka Primorac, associate professor 

Katedra za Pomorsko i općeprometno pravo/Department of Maritime and 

Transport Law 

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu/ University of Split Faculty of Law 

e-mail: zeljka.primorac@pravst.hr 

Tel: 00385 21 393 588 
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