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CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar  
 

ZNAČAJ I ULOGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI  
ODVJETNIKA I JAVNIH BILJEŽNIKA  

U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Vrijeme održavanja│Petak, 28. veljače 2014. s početkom u 9:00 sati 

Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih 

polaznika može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.) 
 

Predavači│Josip Mađarić│Berislav Matijević 

Trajanje│8 nastavnih sati 

Jezik seminara│Hrvatski 

Rok za prijavu│21. veljače 2014. 

Informacije i prijave│  

   •   cedoh@huo.hr   •   marinko.miskovic@huo.hr 

   •   tel. +385 1 4696 626   •   4696 600 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

Pitanje odgovornosti u obavljanju 

određenih profesija u fokus dovodi 

rizike koje navedene profesije sa 

sobom donose.  

Kada se govori o osiguranju od 

odgovornosti odvjetnika i javnih 

bilježnika, u prvi plan izbija ne samo 

činjenica da se radi o obavljanju 

profesija koje dobrim dijelom nose 

javnu funkciju, već i činjenica što 

konkretni odštetni zahtjevi izlaze izvan 

okvira tradicionalnog poimanja štete 

kao posljedice oštećenja zdravlja osoba 

ili oštećenja stvari, gdje je "zaštitu" 

profesije s jedne strane, te zaštitu 

oštećenika s druge strane najbolje 

ostvariti kroz razvoj kulture 

kompenzacije, tj. kroz transfer 

određenih profesionalnih rizika na 

osiguratelja, a prema ocjeni 

zakonodavca risk impact pritom je 

toliki da navedene profesije 

"zaslužuju" da obavezno budu 

osigurane od odgovornosti. 

mailto:cedoh@huo.hr
mailto:marinko.miskovic@huo.hr
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara 

 odgovornost za štetu 

 osiguranje od odgovornosti 

 osiguranje od profesionalne odgovornosti 

 zakonodavni okvir 

 uvjeti osiguranja 

 sudska praksa 

 konkretni slučajevi 

 

 

Cilj seminara 

 ukazati na značaj i ulogu osiguranja od odgovornosti odvjetnika i javnih bilježnika 
 upoznati polaznike s temeljnim načelima profesionalne odgovornosti 
 upoznati polaznike s temeljnim osigurateljnim instrumentarijem 
 upoznati polaznike s mogućim zahtjevima za naknadu štete 
 upoznati polaznike sa sudsko-osigurateljnom praksom rješavanja takvih zahtjeva u Republici 

Hrvatskoj 
 polaznicima približiti pravnu regulativu koja regulira ovu materiju 

 

 

Seminar je namijenjen 

 osigurateljima 

 brokerima i zastupnicima u osiguranju 

 sucima 

 odvjetnicima 

 pravnim zastupnicima 

 djelatnicima koji rade na obradi šteta od odgovornosti 

 stručnim službama ministarstava 

 stručnim službama odvjetničkih i javnobilježničkih udruga 

 pravnicima 

 preuzimačima rizika - underwriters 
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Predavači: 
 

Dipl. iur. Josip Mađarić, rođen je 1957. u Koprivnici; Pravni fakultet završio je u Zagrebu (1976-

1981); u razdoblju od 1981. do 1990. zaposlen je u Croatia osiguranju u Koprivnici, nakon čega 

otvara odvjetnički ured u Zagrebu, a potom s odvjetnikom Hrvojem Lui osniva Odvjetničko društvo 

„Mađarić i Lui“, koje ima pet ureda u Hrvatskoj (Zagreb, Varaždin , Osijek, Koprivnica i Rijeka) i 42 

zaposlena (odvjetnici, vježbenici i službenici), a zastupa velike hrvatske banke i društva za 

osiguranje, te fizičke osobe, i to uglavnom u postupcima radi naknade štete; u Londonu i 

Philadelphiji dodatno se usavršavao u području prava osiguranja i naknade štete radi liječničke 

pogreške; danas je senior partner u Odvjetničkom društvu „Mađarić i Lui“. 

 
 

Dipl. iur. Berislav Matijević, rođen je 1965. u Rijeci; diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci; od 1996. zaposlen je u Croatia osiguranju d.d. Filijala Rijeka, na radnim mjestima 

samostalnog stručnog referenta pravnih poslova i koordinatora sporova, likvidatora šteta, šefa 

Odjela procjene i likvidacije šteta iz osiguranja motornih vozila i osiguranja od odgovornosti, 

direktora Službe za procjenu i likvidaciju šteta, zamjenika direktora Filijale, direktora Službe za 

obradu šteta; član je Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu; objavio je više od 

stotinu stručnih i znanstvenih radova iz područja osiguranja i naknade štete; održao je više desetaka 

referata iz osiguranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; jedan je od suautora zbornika "Novi 

propisi iz osiguranja" (Zagreb, 2006.); autor je dviju monografija "Osiguranje u praksi" (Zadar, 2007.) 

i "Osiguranje: management – ekonomija - pravo" (Zadar, 2010.); voditelj je rubrike Domaća sudska 

praksa na portalu www.osiguranje.hr. 
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Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda 

za osiguranje iznosi 1.000,00 kn. 

Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba 

koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za 

sudjelovanje iznosi 1.200,00 kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn. 

Naknade su izražene bez PDV-a. 

Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis 

sudionika seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, 

ručak i osvježenje u stankama.  

 

 

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a 

 Temeljni seminar o osiguranju XI, 91 nastavni sat – 10.-14.02. / 17.-21.03. / 14.-

18.04.2014. 

 Pripremni seminar Osiguranje za ovlaštenog posrednika i zastupnika u 

(re)osiguranju, 20 nastavnih sati – 14.-16.02.2014. 

 Specifičnosti osiguranja brodica i jahti u leasingu, 8 nastavnih sati – 20.02.2014. 

 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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ZNAČAJ I ULOGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI  

ODVJETNIKA I JAVNIH BILJEŽNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
 

petak, 28. veljače 2014., Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb 

 

Josip Mađarić i Berislav Matijević 

RASPORED SEMINARA I RADIONICE 

8:45 – 9:00 Registracija i preuzimanje materijala 

9:00 – 9:15 
Uvod - Značaj i uloga osiguranja od odgovornosti odvjetnika i 
javnih bilježnika 

Josip Mađarić 

9:15 – 10:40 
Naknada štete i osiguranje od odgovornosti s posebnim 
osvrtom na osiguranje od odgovornosti odvjetnika i javnih 
bilježnika 

Berislav Matijević 

10:40 – 11:00 Stanka 

11:00 – 12:30 Prikaz konkretnih slučajeva 
Berislav Matijević 
Josip Mađarić 

12:30 – 13:30 Stanka za ručak 

13:30 – 15:00 Prikaz konkretnih slučajeva Josip Mađarić 

15:00 – 15:15 Stanka 

15:15 – 16:45 
Zaključak 
Panel diskusija 
Pitanja, odgovori 

Berislav Matijević 
Josip Mađarić 

 

 


