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Упознавање са Извештајем Европске комисије о 
утицају синдицираних кредита на право конкуренције 
Европске уније и његов могући утицај на локално право 
конкуренције.

ЦИЉ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Представници риск, правне и комплајанс функције у 
банкама.

ЦИЉНА ГРУПА

ВРЕМЕ И МЕСТО

Презентација ће се одржати 6. новембра 2019. године, 
од 11 до 13:30 часова, у просторијама Удружења банака 
Србије, Београд, Булевар краља Александра 86, сала 
на I спрату.

ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

11:00-11:05 Увод и најава теме и предавача - 
Предраг Ћатић, модератор

11:05-11:30 Упознавање са синдицираним 
кредитима и правом конкуренције

11:30-12:10 Повезивање и синдицирани 
кредити - Извештај о 
синдицираним кредитима и његови 
главни налази, стање и шта следи

12:10-12:20 Пауза

12:20-12:50 Примена Извештаја о 
синдицираним кредитима у 
региону и како би локалне комисије 
за заштиту конкуренције могле да 
сагледавају питања постављена у 
Извештају

12:50-13:30 Питања и дискусија

презентација

ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Пријаву доставити на мејл centar@ubs-asb.com.
Крајњи рок за достављање пријаве је 5. новембар 
2019. године у 15:30 часова. Број места је 
ограничен капацитетом сале на 70.КОТИЗАЦИЈА СЕ НЕ ПЛАЋА

СИНДИЦИРАНИ КРЕДИТИ И ПРАВО 
КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ

Адвокат Срђана Петронијевић, партнер, Моравчевић, 
Војновић и партнери у сарадњи са Schoenherr - предводи 
тим адвоката из ове канцеларије који је фокусиран на 
конкуренцију и корпоративно истраживање и кризни 
менаџмент. Срђана је била укључена у бројне случајеве 
пред комисијама за заштиту конкуренције република 
бивше Југославије, где је саветовала и заступала своје 
клијенте у најзахтевнијим предметима који се односе 
на повреду права конкуренције.
Адвокат Volker Weiss предводи адвокатску канцеларију 
Schoenherr у Бриселу (Белгија), која је у целини 
посвећена праву Европске уније и Европском и 
националним правима конкуренције и која нуди своје 
услуге у Централној и Источној Европи.

ПРЕЗЕНТЕРИ

Предраг Ћатић, дипл. правник, специјалиста за правне 
послове Удружења банака Србије.

МОДЕРАТОР

mailto:centar%40ubs-asb.com?subject=Prijava%20za%20prezentaciju

