
 Talijansko i Hrvatsko društvo za pomorsko pravo u suradnji sa Zavodom za pomorsko i 

prometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organiziraju Međunarodno savjetovanje o temi: 

 

“STVARNA PRAVA I KONCESIJE NA POMORSKOM  

DOBRU I ZA LUČKE DJELATNOSTI” 
 

 

 Savjetovanje će se održati u Rijeci 9. svibnja 1997. u World Trade Centru, Riva Boduli 8 s 

početkom u 10 sati. 
 

 Referenti su s hrvatske strane: 

 

Prof. dr. Velimir Filipović, red. prof. Pravnog fakulteta u Zagrebu i predsjednik HDPP. 

Prof. dr. Vojslav Borčić, red. prof. Pravnog i Pomorskog fakulteta u Rijeci i dopredsjednik HDPP. 

Prof. dr. Vinko Hlača, red. prof. Pravnog fakulteta i predstojnik Zavoda za pomorsko i prometno pravo 

u Rijeci, glavni tajnik HDPP. 

Doc. dr. Aleksandar Bravar, docent Pravnog fakulteta u Zagrebu, tajnik HDPP. 

 

 Referenti s talijanske strane: 

 

Prof. dr. Enzio Volli, odvjetnik, profesor Pravnog fakulteta u Trstu. 

Prof. dr.  Mauro Casanova, odvjetnik, profesor Sveučilišta u Genovi. 

Prof. dr. Piergiorgio Alberti, odvjetnik, red. prof. Sveučilišta u Genovi. 

 

 Na Savjetovanju će po jedan talijanski i jedan hrvatski referent izlagati teme:  

 

1. Stvarna prava na pomorskom dobru  

2. Koncesije za lučke djelatnosti u lukama otvorenim za međunarodni promet 

3. Koncesije na pomorskom dobru, u lukama, u turističko-športskim marinama i ostalim lukama 

posebne namjene. 

 

 Točan raspored izlagatelja po naslovima bit će priopćen naknadno. Izlaganja će biti simultano 

prevođena. Pisani referati na izvornim jezicima (hrvatski i talijanski) sa sažetkom na engleskom jeziku 

bit će predani sudionicima prije početka savjetovanja.  

 

 Kotizacija za savjetovanje iznosi 300,00 kn po sudioniku plativa u korist Hrvatskog društva 

za pomorsko pravo na račun  br. 33800 - 678 - 35475 pri Riječkoj banci ili osobno u gotovini na dan 

savjetovanja. Kotizacije su oslobođeni umirovljeni članovi HDPP i članovi njegova Predsjedništva. 

Prijave s preslikom uplatnice molimo dostavite na adresu: 

 

 HRVATSKO DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO 

 c/o POMORSKI FAKULTET 

 Studentska 2, 51000 Rijeka 

 Facsimile 051/336 - 755 

 

 

       PREDSJEDNIK  

 

           Prof. dr. Velimir Filipović 

 


