
 

С Е М И Н А Р 
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ У ПРАКСИ ЈАВНИХ 

ИЗВРШИТЕЉА 
 

Уторак, 25. фебруар 2020. године 

Регионални центар за професионални развој запослених  

Ниш, Париске комуне ББ 

Од 1. јануара 2020. године почела је примена Закона о изменама и допунама 

Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 54/19).  На 

семинару ће се расправљати о темама из области практичне примене Закона и 

очекиваних ефеката новоусвојених измена Закона.  

Предавач:  

– Александра Трешњев, председница Коморе извршитеља и коаутор Коментара 

Закона о извршењу и обезбеђењу 

Циљна група: јавни извршитељи, представници јавнокомуналних предузећа, судије 

основних и виших судова (извршна и парнична одељења), судије привредних судова, 

адвокати, представници малих и средњих предузећа, укључујући и сва физичка лица 

заинтересована за наведену област. 

 

Котизација:  

 14.000,00 + ПДВ (20%) 

За уплате до 18. фебруара 2020. износ котизације је 12.000,00 + ПДВ (20 %) 

После извршених уплата за два полазника семинара, трећи полазник добија гратис! 

 

Учесницима семинара обезбеђени су: 

 



✓ Предавање, саветовање и расправа о теми,  

✓ сертификат о учешћу на семинару, 

✓ радни материјал у електронском облику, 

✓ радни простор прилагођен потребама одржавања семинара,  

✓ освежење и кафа. 

 

Сваки учесник семинара добија и чланску карту Клуба читалаца са 25% попуста на 

сва Гласникова издања књига. 

 

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

 

10.30 –11.00  Регистрација учесника 

11.00–11.30  Уводни део: очекивани домети у практичној примени нових законских 

решења 

11.30–12.30 Овлашћења јавних извршитеља и најзначајније измене у 

овлашћењима јавних извршитеља у поступку спровођења извршења 

12.30–13.15 Пауза (кафа) 

13.15–13.45   Уједначавање праксе; извршни повериоци (када се подносе захтеви и 

предлози извршних поверилаца, који захтеви се обавезно враћају, а за које се траже 

допуне) 

13.45–14.15 Добровољна наплата потраживања 

14.15 –14.30 Пауза (кафа) 

14.30–15.30  Поступак за наплату комуналних потраживања; Скраћени поступак 

15.30–16.00 Расправа о теми  

 

Пријем пријава се врши преко Регионалне канцеларије посредника (www.rkp.rs) 

reg.kancelarijaposrednika@gmail.com или 063/445-800  

 

Уколико се не пријави довољан број учесника, организатор задржава право да откаже одржавање 

семинара, уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.  

Центар за едукацију ЈП Службени гласник 

http://www.rkp.rs/
mailto:reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

