
R.br. TEMA CILJ
CILJANA 

SKUPINA

MJESTO 

ODRŽAVANJA
DATUM

POČETAK 

RADIONICE
TRAJANJE

BROJ 

POLAZNIKA
VODITELJ 1 VODITELJ 2

1.  Stečajni zakon u parničnom i ovršnom postupku
Cilj radionice je proširiti i nadograditi znanje sudionika o utjecaju stečajnog postupka na parnične i ovršne postupke pred 

sudovima. 

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 24. siječanj 2023. 11:00 6 sati 10

Jelena 

Čuveljak
POPUNJENO

2. Stečajni postupak - stvarno i obvezno pravo 
Cilj radionice je stjecanje šireg uvida sudionika u  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  Zakon o zemljišnim knjigama i 

Zakon o obveznim odnosima te kroz praktične primjere steći kompetencije za njihovu primjenu u stečajnom postupku.

Stečajni 

upravitelji s liste 

B

Zagreb 27. siječanj 2023. 11:00 6 sati 10 Željko Pajalić
Jelena 

Čuveljak

3. Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka
Stručnom radionicom sudionici bi trebali steći znanje o uvjetima za pokretanje i otvaranje stečajnog postupka, pravnim 

posljedicama otvaranja stečajnog postupka, ispunjenju pravnih poslova kao i dužnostima i ovlastima stečajnog upravitelja. 

 Stečajni 

upravitelji s liste 

B

Zagreb 31. siječanj 2023. 11:00 6 sati 10
Ema Juranić 

Kalogjera

Katarina 

Franković

5. Unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo

Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje o upravljanju stečajnom masom, osiguranju stečajne mase i izvršavanju 

odluke o unovčenju, pravilima unovčenja nekretnina, brodova i zrakoplova, o obračunu troškova i namirenju razlučnih vjerovnika 

te kroz praktične primjere steći kompetencije za njihovu primjenu. 

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 7. veljače 2023. 11:00 6 sati 10

Nevenka 

Marković

6. Dužnosti i prava tijela stečajnoga postupka

Stručnom radionicom sudionici bi se trebali upoznati s pravima i dužnostima tijela stečajnog postupka s posebnim osvrtom na 

pravo stečajnog upravitelja, odbora vjerovnika i skupštine vjerovnika na nagradu za rad i naknadu troškova. Također kroz ovu 

radionicu trebalo bi obraditi međusobni odnos tijela stečajnog postupka u vođenju postupka te odgovornosti svakog pojedinog 

tijela.

 Stečajni 

upravitelji s liste 

B

Osijek 10. veljače 2023. 11:00 6 sati 10
Jelena 

Čuveljak

7. Tijela stečajnog postupka 

Cilj stručne radionice je stjecanje znanja o odredbama Stečajnog zakona vezanim uz tijela stečajnog postupka, ovlaštenja suda, 

uvjete za imenovanje i razrješenje stečajnog upravitelja, nadzor nad radom i nagradu za rad stečajnog upravitelja, osnivanje i 

zadatke odbora vjerovnika, razrješenje članova odbora vjerovnika i njihovu odgovornosti, sazivanje i vođenje skupštine 

vjerovnika, pravo glasa, ovlaštenje skupštine te ukidanje odluke skupštine vjerovnika, listu stečajnih upravitelja te ulogu stečajnih 

upravitelja kao tijela stečajnog postupka i troškove stečajnog postupka.

Stečajni 

upravitelji s liste 

B

Zagreb  14. veljače 2023. 11:00 6 sati 10
Ivana Koštarić 

Fegeš

Nikolina Dorić 

Hadžisejdić

8. Dužnosti i prava tijela stečajnoga postupka

Stručnom radionicom sudionici bi se trebali upoznati s pravima i dužnostima tijela stečajnog postupka s posebnim osvrtom na 

pravo stečajnog upravitelja, odbora vjerovnika i skupštine vjerovnika na nagradu za rad i naknadu troškova. Također kroz ovu 

radionicu trebalo bi obraditi međusobni odnos tijela stečajnog postupka u vođenju postupka te odgovornosti svakog pojedinog 

tijela.

 Stečajni 

upravitelji s liste 

B

Zagreb 17. veljače 2023. 11:00 6 sati 10 Ivica Omazić

9. Dužnosti i prava tijela stečajnoga postupka

Stručnom radionicom sudionici bi se trebali upoznati s pravima i dužnostima tijela stečajnog postupka s posebnim osvrtom na 

pravo stečajnog upravitelja, odbora vjerovnika i skupštine vjerovnika na nagradu za rad i naknadu troškova. Također kroz ovu 

radionicu trebalo bi obraditi međusobni odnos tijela stečajnog postupka u vođenju postupka te odgovornosti svakog pojedinog 

tijela.

 Stečajni 

upravitelji s liste 

B

Split 24. veljače 2023. 11:00 6 sati 10 Ivica Omazić

10. Novine u stečajnom postupku Cilj radionice je upoznati sudionike s izmjenama i dopunama Stečajnog zakona. 
Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 3. ožujka 2023. 11:00 6 sati 10 Jasnica Garašić

14.
Prijeboj u stečajnom postupku s posebnim osvrtom na 

nedopuštenost prijeboja

Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje o primjeni odredbi Stečajnog zakona koje se odnose na prijeboj tražbina 

stečajnih vjerovnika i stečajnog dužnika, uz primjenu općih pravila Zakona o obveznim odnosima s posebnim osvrtom na 

nedopuštenost prijeboja.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 21. ožujka 2023. 11:00 6 sati 10 Željko Šimić

15. Računovodstveni i porezni položaj društva u stečaju
Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje i vještine o vođenju računovodstva društva u stečaju i primjeni poreznih 

propisa na društvo u stečaju.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 24. ožujka 2023. 11:00 6 sati 10

Domagoj 

Bakran
Luka Orlović

16. Unovčenje imovine stečajnog dužnika

Cilj radionice je  usavršiti znanje stečajnih upravitelja o dužnostima stečajnog upravitelja, izradi izvješća o gospodarskom položaju 

dužnika i njegovim uzrocima, steći znanje o unovčenju stečajne mase kao i poduzimanju pravnih radnji od posebne važnosti, 

pravilima otuđenja poduzeća ili pogona osobama s posebnim interesom i otuđenja poduzeća ili pogona ispod vrijednosti, ali i 

odredbama Ovršnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o obveznim 

odnosima, kao i pravilima o postupanju Financijske agencije. 

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 4. travnja 2023. 11:00 6 sati 10 Ivan Čulić

Katarina 

Franković

17. Novine u stečajnom postupku Cilj radionice je upoznati sudionike s izmjenama i dopunama Stečajnog zakona. 
Svi stečajni 

upravitelji
Split 7. travnja 2023. 11:00 6 sati 10 Ivan Čulić

18. Stečajni plan, izrada plana i njegova provedba 
Cilj stručne radionice je kroz praktične primjere usavršiti znanje o pripremi stečajnog plana, postupku prihvaćanja i potvrde 

stečajnog plana te učincima potvrđenog stečajnog plana i nadzoru nad njegovim ispunjenjem.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 11. travnja 2023. 11:00 6 sati 10

Srđan 

Gavranić

19.
Namirenje tražbina iz stečajne mase i ovrha na stečajnoj 

masi

Kroz analizu primjera iz prakse steći znanja o stečajnoj masi, njezinom pravnom položaju pri ovrsi, ovlastima nositelja stečajne 

mase, procesnim pretpostavkama, stranačkoj i parničnoj sposobnosti stečajne mase i ovrsi na stečajnoj masi. 

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 14. travnja 2023. 11:00

6 sati

10
Katarina 

Franković

20. Predstečajni postupak

Stručnom radionicom sudionici bi kroz praktične primjere trebali steći znanje o razlozima pokretanja predstečajnog postupka, 

ciljevima predstečajnog postupka, prijedlogu za otvaranje i otvaranju predstečajnog postupka, pravnim posljedicama otvaranja 

predstečajnog postupka, planu restrukturiranja te obustavi predstečajnog postupka.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 18. travnja 2023. 11:00 6 sati 10 Ivica Omazić
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22. Osiguranje stečajne mase

Cilj radionice je usavršiti znanje sudionika o dužnostima stečajnog upravitelja vezanim uz preuzimanje stečajne mase, nastavku 

poslovanja stečajnog dužnika, obvezi zatvaranja i otvaranja novog računa dužnika, promjeni naziva tvrtke dužnika, pohranjivanju 

ili ulaganju novca i predmeta od vrijednosti stečajnog dužnika, načinu sastavljanja popisa predmeta stečajne mase, popis 

vjerovnika, pregled imovine i obveza, polaganje računa te steći znanje o posebnim propisima o imenovanju revizora završnog 

računa.  

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 2. svibnja 2023. 11:00 6 sati 10

 Srđan 

Gavranić

24. Porezni aspekt prodaje nekretnina u stečajnom postupku 
Stručno osposobljavanje i usavršavanje sudionika kroz teorijsku i praktičnu obradu teme oporezivanja nekretnina PDV-om i 

porezom na promet nekretnina te oslobađanja od plaćanja poreza.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 9. svibnja 2023. 11:00 6 sati 10

Domagoj 

Bakran

25.
Pokretanje stečajnog postupka (redovni i skraćeni) i 

prethodni postupak

Stručno osposobljavanje i usavršavanje sudionika kroz teorijsku i praktičnu obradu razloga za pokretanje stečajnog postupka 

(redovnog i skraćenog) i prethodnog postupka.

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb 12. svibnja 2023. 11:00 6 sati 10

Ivana Koštarić 

Fegeš

Nikolina Dorić 

Hadžisejdić

26. Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Stručnom radionicom sudionici bi trebali produbiti znanje o pravnim posljedicama otvaranja stečajnog postupka, ispunjenju 

pravnih poslova kao i dužnostima i ovlastima stečajnog upravitelja vezanim uz pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb 16. svibnja 2023. 11:00 6 sati 10

Ema Juranić 

Kalogjera

Katarina 

Franković

27.  Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Stručnom radionicom sudionici bi trebali kroz teorijske i praktične primjere steći znanje o pravima stečajnih vjerovnika, izlučnih i 

razlučnih vjerovnika, vjerovnika stečajne mase te načinima ostvarivanja svojih prava. 

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb 19. svibnja 2023. 11:00 6 sati 10

Katarina 

Franković
Ivan Čulić

28.
Jamci i razlučni vjerovnici - pravni položaj u 

predstečajnom i stečajnom postupku. 

Stručnom  radionicom sudionici bi trebali dobiti odgovore na sporna pitanja pravnog položaja jamaca u stečajnom postupku, 

prijave tražbina od strane jamaca, osiguranja sredstava za namirenje jamčevih "budućih tražbina", sudjelovanja u radu skupštine 

i pravu glasa te namirenja jamčevih tražbina kao stečajnog vjerovnika. Također, sudionici bi trebali dobiti odgovore na sporna 

pitanja pravnog položaja razlučnih  vjerovnika u predstečajnom i stečajnom postupku te njihovog položaja u odnosu na jamce 

stečajnog dužnika. 

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb 6. lipnja 2023. 11:00 6 sati 10 Željko Šimić

29.
Namirenje troškova stečajnog postupka i ostalih obveza 

stečajne mase

Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje o troškovima stečajnog postupka, redosljedu namirenja,   ostalim 

obvezama stečajne mase, obvezama stečajne mase zasnovane radnjama stečajnog upravitelja s posebnim osvrtom na sklapanje 

ugovora o zakupu te tražbinama s osnove zakupnine.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 13. lipnja 2023. 11:00 6 sati 10

Srđan 

Gavranić

32. Osiguranje stečajne mase

Cilj radionice je usavršiti znanje sudionika o dužnostima stečajnog upravitelja vezanim uz preuzimanje stečajne mase, nastavku 

poslovanja stečajnog dužnika, obvezi zatvaranja i otvaranja novog računa dužnika, promjeni naziva tvrtke dužnika, pohranjivanju 

ili ulaganju novca i predmeta od vrijednosti stečajnog dužnika, načinu sastavljanja popisa predmeta stečajne mase, popis 

vjerovnika, pregled imovine i obveza, polaganje računa te steći znanje o posebnim propisima o imenovanju revizora završnog 

računa.  

Svi stečajni 

upravitelji
Split 8. rujna 2023. 11:00 6 sati 10 Ivan Čulić

33. Prodaja imovine kao cjeline

Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje o posebnom pravnom tretmanu  prodaje imovine stečajnog dužnika 

kao cjeline, o sklapanju i potvrdi ugovora o prodaji imovine stečajnog dužnika kao cjeline, posebnostima vezanim uz razlučna i 

izlučna prava te pravnim posljedicama prodaje imovine kao cjeline.  

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 12. rujna 2023. 11:00 6 sati 10

Nevenka 

Marković

34. Pobijanje pravnih radnji stečajnoga dužnika 
Stjecanje posebnih znanja o razlozima pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika i učincima pobijanja te kroz praktične primjere 

steći kompetencije za njihovu primjenu.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 15. rujna 2023. 11:00 6 sati 10 Goran Iskra 

Ivana 

Manestar

36. Unovčenje imovine stečajnog dužnika

Cilj radionice je  usavršiti znanje stečajnih upravitelja o dužnostima stečajnog upravitelja, izradi izvješća o gospodarskom položaju 

dužnika i njegovim uzrocima, steći znanje o unovčenju stečajne mase kao i poduzimanju pravnih radnji od posebne važnosti, 

pravilima otuđenja poduzeća ili pogona osobama s posebnim interesom i otuđenja poduzeća ili pogona ispod vrijednosti, ali i 

odredbama Ovršnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o obveznim 

odnosima, kao i pravilima o postupanju Financijske agencije. 

Svi stečajni 

upravitelji
Split 22. rujna 2023. 11:00 6 sati 10 Ivan Čulić

37. Aktualnosti sudske prakse u stečajnim postupcima
Kroz primjere iz prakse i odluke Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske sudionci bi se trebali upoznati s aktualnostima 

sudske prakse u stečajnim postupcima. 

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb 26. rujna 2023. 11:00 6 sati 10 Željko Šimić

39.
Međunarodni stečaj odnosno Europska uredba o 

postupku u slučaju nesolventnosti

Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje te kroz praktične primjere steći kompetencije u primjeni pravila o 

međunarodnoj nadležnosti suda Republike Hrvatske u stečajnom postupku, primjeni Uredbe (EU) 2015/848 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, pretpostavkama i postupku priznanja strane odluke 

o otvaranju stečajnog postupka, učincima priznanja strane odluke o otvaranju stečajnog postupka, otvaranju posebnog 

stečajnog postupka u Republici Hrvatskoj kao posljedici priznanja strane odluke o otvaranju stečajnog postupka i nepriznavanju 

strane odluke o otvaranju stečajnog postupka te u primjeni pravila vezanih uz priznanje strane prisilne nagodbe ili stranog 

stečajnog plana.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb

10. listopada 

2023.
11:00 6 sati 10 Jasnica Garašić

40.
Porezno-pravni tretman dužnika nakon otvaranja 

stečajnog postupka

Stručno osposobljavanje i usavršavanje sudionika kroz teorijsku i praktičnu obradu porezno - pravnih propisa koji se primjenjuju 

na  stečajnog dužnika nakon otvaranja stečajnog postupka.

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb

13. listopada 

2023.
11:00 6 sati 10 Mira Hajdić
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41. Dioba u stečajnom postupku
Stručnom radionicom sudionici bi trebali usavršiti znanje o specifičnostima te uvjetima za provedbu djelomične, završne i 

naknadne diobe s posebnim osvrtom na pojedine skupine vjerovnika kod diobe stečajne mase.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb

17. listopada 

2023.
11:00 6 sati 10

Jelena 

Čuveljak

42.
Zaključenje stečajnog postupka, upis stečajne mase u 

sudski registar i naknadno pronađena imovina

Stručnom radionicom sudionici bi trebali kroz teorijsku i praktičnu obradu zakonskih odredbi steći znanja o dužnostima stečajnog 

upravitelja nakon zaključenja stečajnog postupka, dužnostima stečajnog upravitelja u slučaju naknadno pronađene imovine te o 

upisu stečajne mase u sudski registar. 

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb

20. listopada 

2023.
11:00 6 sati 10

Nevenka 

Marković

43. Osobna uprava i oslobođenje od preostalih obveza

Stručnom radionicom sudionici bi kroz teoriju i praktične primjere trebali usavršiti znanje o pretpostavkama za određivanje 

osobne uprave, pravnom položaju stečajnog povjerenika i sudjelovanju odbora vjerovnika te posebnim slučajevima pribavljanja 

suglasnosti stečajnog povjerenika. Također, sudionici bi trebali steći znanje o odredbama Stečajnog zakona koje se odnose na 

oslobođenje stečajnog dužnika od preostalih obveza, dužnikove dužnosti i povrede dužnosti stečajnog dužnika te odbor 

vjerovnika, kao i steći kompetencije za njihovu primjenu u praksi.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb

7. studenog 

2023.
11:00 6 sati 10

Nevenka 

Marković

44. Dužnosti i prava stečajnog upravitelja i povjerenika
Stručnom radionicom sudionici bi se trebali upoznati s dužnostima i pravima stečajnog upravitelja i povjerenika te kroz primjere 

iz prakse obraditi dužnosti stečajnog upravitelja, uz poseban osvrt na radnopravni status osiguranika. 

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb

10. studenog 

2023.
11:00 6 sati 10

Ema Juranić 

Kalogjera

Jelena 

Čuveljak

45. Prethodni postupak i stečajni postupak male vrijednosti

Stručnom radionicom sudionici bi trebali steći kompetencije i znanje u odnosu na pokretanje prethodnog postupka, otvaranje 

stečajnog postupka bez prethodnog postupka, obvezu davanja podataka, mjere osiguranja, ograničenje raspolaganja te stečajni 

postupak male vrijednosti.

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb

14. studenog 

2023.
11:00 6 sati 10 Željko Šimić

47. Izrada izvješća, završnog izvješća i završnog računa Stručno osposobljavanje sudionika i stjecanje vještina izrade izvješća, završnog izvješća i završnog računa.
Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb

21. studenog 

2023.
11:00 6 sati 10

Srđan 

Gavranić

49. Završna dioba u stečajnom postupku
Stručno osposobljavanje i usavršavanje sudionika kroz teorijsku i praktičnu obradu odredbi Stečajnog zakona o pretpostavkama 

za određivanje završne diobe, sadržaju završnog (diobnog) popisa te provođenju završne diobe.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb 5. prosinca 2023. 11:00 6 sati 10

Srđan 

Gavranić

50. Namirenje stečajnih vjerovnika i razlučnih vjerovnika
Stručnom radionicom sudionici bi trebali kroz teorijsku i praktičnu obradu zakonskih odredbi steći znanja o načinu ostvarivanja 

prava stečajnih vjerovnika i razlučnih vjerovnika te redosljedu namirenja u stečajnom postupku. 

Svi stečajni 

upravitelji 
Zagreb 8. prosinca 2023. 11:00 6 sati 10

Marko 

Bratković

51. Zaključenje i obustava stečajnog postupka
Stručnom radionicom sudionici bi trebali produbiti znanja o razlozima zaključenja odnosno obustavi stečajnog postupka te 

posljedicama zaključenja odnosno obustave stečajnog postupka.

Svi stečajni 

upravitelji
Zagreb

12. prosinca 

2023.
11:00 6 sati 10

Nevenka 

Marković
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