
Датум и место одржавања Саветовања:
18. и 19. мај 2018. године (петак од 11 до 17 часова и субота од 10 до 15 часова) на Правном  факултету 
Универзитета „Унион“ у Београду, Бул. маршала Толбухина 36 (стари назив улице Гоце Делчева), 
Нови Београд.

Редактори Саветовања су проф. др Небојша Шаркић и проф. др Никола Бодирога.

Уводне теме на Саветовању: 

• Срђан Шаркић и Тамара Матовић: „Историјат 
извршног права у средњевековној Србији“;

• Драгољуб Поповић: „Извршење пресуда 
Европског суда за људска права“;

• Небојша Шаркић: „Приказ развитка извршног 
законодавства у последњих 40 година кроз 
анализу основних начела“.

Поступци: 

• Никола Бодирога: „Однос парничног и 
извршног поступка“;

• Гордана Станковић и Милена Трговчевић – 
Прокић: „Однос ванпарничног и извршног 
поступка“;

• Гордана Ајншпилер Поповић: „Однос стечајног 
и извршног права“;

• Бојан Станивук и Иван Шаркић: 
„Јавнобележничко и извршно право“;

• Наташа Мрвић – Петровић: „Однос казненог и 
извршног права“;

• Младен Николић: „Средства извршења“;

• Зоран Рогић: „Продаја непокретности“;

• Владимир Црњански: „Хипотека и извршни 
поступак“;

• Јасмина Стаменковић: „Правни лекови“;

• Јован Кордић: „Извршне исправе“;

• Вида Петровић – Шкеро: „Привремене мере“; 

• Ранка Вујовић: „Положај и овлашћења органа 
старатељства у извршном поступку“,

• Моника Милошевић: “Улога јавних бележника 
у извршном поступку у Републици Хрватској – 
поводом једне пресуде Европског суда правде”.

Посебни поступци: 

• Милан Почуча: „Извршење одлука у 
породичним стварима“;

• Зоран Ваван: „Извршење одлука из радних 
спорова“.

Јавни извршитељи: 

• Александра Трешњев: „Од службеног лица до 
јавног извршитеља“;

• Мирјана Димитријевић: „Трошкови извршног 
поступка“;

• Бранислава Апостоловић: „Услови и поступак 
именовања јавних извршитеља“.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН  
И ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  

ОРГАНИЗУЈУ САВЕТОВАЊЕ ПОД НАЗИВОМ

“40 ГОДИНА ИЗВРШНОГ ЗАКОНОДАВСТВА 
У ГРАЂАНСКИМ ПОСТУПЦИМА”



Котизацијa обухвата:

1. Зборник радова 
2. Књигу аутора проф. др Небојше Шаркића и Младена Николића, судије Апелационог привредног 

суда у Београду: 1/КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ и 2/ ГРАЂАНСКИ 
ИЗВРШНИ ПОСТУПАК.

3. Сертификат о учешћу на Саветовању

Зборник радова обухвата реферате 18 аутора на 15 назначених тема. Обим око 200 страница са 
уобичајеним научним стандардом за писање реферата који се објављују у зборницима радова. 
Цена у претплати је 1000 динара. Учесницима Саветовања уплата котизације обезбеђује  попуст 
од 20% за куповину сваког додатног примерка.

Књига аутора проф. др Небојше Шаркића и Младена Николића, судије Апелационог 
привредног суда у Београду садржи два дела. Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу око 
700 страница Б5 формата и око 200 одлука судске праксе привредних судова и судова опште 
надлежности. Други део књиге  представља теоретску обраду 17 спорних питања из области 
извршног права са око 300 страница. Цена књиге у претплати је 3000 динара. Учесницима 
Саветовања уплата котизације обезбеђује  попуст од 20% за куповину сваког додатног примерка.

Правни факултет Универзитета “Унион” у Београду и ЈП Службени гласник издали су Зборник 
радова ПОРОДИЧНИ ЗАКОН – ДВАНАЕСТ ГОДИНА ПОСЛЕ  у коме је 29 аутора објавило 23 
реферата.

Обим Зборника радова је око 200 страна Б5 формата. Цена у претплати је 1000 динара.

Правни факултет Универзитета “Унион” у Београду осим основних академских студија, мастер 
академских студија  и докторских академских студија организује и припремну наставу за полагања 
правосудног испита, курс за писање правних аката, четири правне клинике: из породичног права, 
радног права, медицинског права и права заштите интелектуалне својине.

НОВО Осим библиотеке на Факултету од 1. марта 2018. године ради и СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА 
КЊИЖАРА ПРАВНЕ ЛИТЕРАТУРЕ свих релевантних издавача из Републике Србије и суседних 
земаља. У оквиру књижаре радиће и антикварница старих правних књига. 

Контакт  организатора:
savetovanje@pravnifakultet.rs;  тел: 011/2095-502

www.pravnifakultet.rs
Булевар маршала Толбухина 36, 11070 НОВИ БЕОГРАД

Котизација за Саветовање:
Котизација износи 14.800,00 динара и уплаћује се на текући рачун Факултета: 125-1846-90 

Пријава путем е-поште: savetovanje@pravnifakultet.rs


