
 

MODELI UGOVORA ICC-a 
Kako uspješno sastaviti međunarodni 

ugovor po vlastitoj mjeri ? 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Međunarodna trgovačka komora - ICC Hrvatska u suradnji  

s Hrvatskom gospodarskom komorom poziva vas na seminar 
 
 

 

 

 

 
 

utorak, 2. lipnja 2015. 
 

 Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb 

s početkom u 9 sati, Vijećnica, 1.kat 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ključni alat i globalni standard u međunarodnom poslovanju 
 

 Koji su modeli ugovora ICC-a? 

 Kako odabrati odgovarajući ugovor i izbjeći najčešće pogreške? 

 Kako učinkovito pregovarati o međunarodnoj kupoprodaji,  

        trgovinskom zastupanju i distribuciji? 

 Praktični primjeri sastavljanja ugovora 
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  CILJEVI SEMINARA 
 

 unaprijediti teorijska i praktična znanja o sastavljanju ugovora 

 prepoznati obveze i odgovornosti koje proizlaze iz nepostojanja jasno određenog ugovora 

 unaprijediti sposobnost odabira i korištenja odgovarajućeg modela ugovora  

 razumjeti obveze i odgovornosti koje proizlaze iz međuodnosa cijena, isporuke, plaćanja, jamstava, rješavanja 

sporova 

 unaprijediti znanje o postupcima plaćanja i najčešćim uvozno-izvoznim dokumentima te razumjeti funkciju 

prijevoznih dokumenata i njihovu ulogu u postupcima plaćanja 

 razumjeti metode ublažavanja rizika i optimiziranja dobiti 

 uspostaviti učinkovitu strategiju pregovora 
 

  CILJANE SKUPINE   
 

 tvrtke koje posluju na međunarodnom tržištu – menadžeri, korporativni pravnici, stručnjaci za izvoz, uvoz, 

prodaju, nabavu, upravljanje  rizikom i financiranje trgovine  

 konzultanti  

 odvjetnici 
 

  PREDAVAČ 
 

Koen Vanheusden, direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu i akreditirani predavač  

Incoterms®  2010 pravila, istaknuti je član Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a i 

predsjedavajući Radne skupine za model međunarodnog kupoprodajnog ugovora. Predvodio je 

izradu ICC Modela međunarodnog kupoprodajnog ugovora 2014. godine i sudjelovao u izradi ICC 

Modela ugovora o trgovinskom zastupanju i o distribuciji 2015. godine. Gdin. Vanheusden ima više 

od 30 godina iskustva u međunarodnoj trgovini kao korporativni pravnik, odvjetnik i konzultant. On 

savjetuje tvrtke o regulatornim (carina, PDV, zahtjevi za proizvode, dokumenti, usluge) i pravnim 

(ugovori, distribucija, ulaganje, intelektualno vlasništvo) aspektima svojih međunarodnih poslovnih transakcija i 

odnosa (uvoz - izvoz - ulaganje). Autor je mnogih knjiga i članaka o raznim aspektima međunarodne trgovine (ugovori 

o prodaji, Incoterms, trgovinsko zastupanje i distribucija, carina, dokumenti u međunarodnoj trgovini, izvoz i subvencije 

itd.) te je poznati trener i sveučilišni profesor. 
 

 radni jezik : engleski jezik, bez simultanog prijevoda 
 

  KOTIZACIJA   
 

Iznos kotizacije za nečlanice ICC Hrvatska: 1.390,00 kuna  

 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe 

 iznos kotizacije + ICC publikacija* : 1.590,00 kuna  

               *˝Vodič ICC-a za izvoz i uvoz, Globalni standardi za međunarodnu trgovinu˝, s popustom od 50 %  

                    (redovna cijena publikacije: 400,00 kuna)  
 

Iznos kotizacije za članice ICC Hrvatska: 973,00 kune 

 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe 

 iznos kotizacije + ICC publikacija*: 1.123,00 kune 

*˝Vodič ICC-a za izvoz i uvoz, Globalni standardi za međunarodnu trgovinu˝, s popustom od 50 %  

(redovna cijena publikacije: 300,00 kuna)  

 napomena: na gore navedene cijene ne obračunava se PDV 
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Kotizacija uključuje: 

 aktivno sudjelovanje i odgovore na vaša pitanja 

 radni materijal 

 ručak i osvježenje u pauzama 

 certifikat o pohađanju seminara 
 

Rok za prijavu sudionika: do 29. svibnja 2015. 
 

Rok za plaćanje kotizacije: do 1. lipnja 2015. 
 

Link za on-line prijavu: http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-medjunarodni/icc-seminar-modeli-ugovora-

icc-a-kako-uspjesno-sastaviti-medunarodni-ugovor-po-vlastitoj-mjeri?category=65 
 

(po prijavi ćemo vam poslati predračun) 
 

U prilogu: program seminara 
 

Kontakt osoba:   

Ana Marguerite Tomulić 

Tel.: 01 4561 553  

 E-mail:  atomulic@hgk.hr;  icc@hgk.hr  

 

  OPĆI UVJETI PRIJAVE 
 

Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete: 

 

§ 1. Prijava 

 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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