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РАСПОРЕД КРАТКИХ СТУДИЈА ЗА ИЗВРШНО ПРАВО 

6. МАРТА – 30. МАЈА 2020.  

Организовање кратких студија за извршног права на Правном факултету 

Универзитета Унион у Београду подржала је Комора јавних извршитеља Србије  

 

• Петак, 6. март 2020. године  у 16 часова  

- Свечано отварање, значај курса и анализа програма студија - проф. др Небојша 

Шаркић, декан 

-Историјски развитак извршног права у нас и у свету - проф. др Срђан Шаркић  

• Субота, 7 март 2020. године од 10 часова 

- Уставни концепт положаја јавних извршитеља те преношење овлашћења са 

државних органа на јавне извршитеље - проф. др Богољуб Милосављевић 

- Управни поступак и управни спор и извршни поступак- др Јадранка Ињац, судија 

Управног суда 

• Петак 13. март 2020. године  од 16 часова 

- Однос парничног и извршног поступка - проф. др Никола Бодирога 

  

• Субота, 14. март 2020. године од 10 часова 

- Однос стечајног и извршног права – Јасминка Обућина, председник Привредног 

апелационог суда   

- Однос ванпарничног поступка и извршног поступка - др Милена Трговчевић-

Прокић 

• Петак 20. март 2020. године од 16 часова  

- Однос казненог права према извршном поступку-  проф. др Наташа Мрвић-

Петровић 

 

• Субота 21. март 2020. године од 10 часова  

- Јавнобележничко право и извршно право- др Ђорђе Сибиновић, јавни бележник  

- Професионална одговорност јавних извршитеља - проф. др Катарина Иванчевић 
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• Петак 27. март 2020. године од 16 часова 

- Начела извршног права - проф. др Небојша Шаркић 

• Субота 28. март 2020. године од 10 часова  

- Начела извршног права - проф. др Небојша Шаркић 

- Средства извршења – 

• Петак 3. април 2020. године 

- Средства извршења –  

• Субота 4. април 2020. године 

- Гордана Ајншпилер Поповић, судија Уставног суда Србија  

- Однос извршног поступка и вансудског поступка намирења потраживања 

обезбеђеног хипотеком – доц. др Владимир Црњански  

• Петак 10. април 2020. године 

- Продаја непокретности – Зоран Рогић, судија Вишег суда 

• Субота 11. април 2020. године  

- Продаја непокретности- Зоран Рогић, судија Вишег суда  

- Првостепени поступак пред основним судовима- Никола Стошић, судија Првог 

основног суда 

• Петак 24. април 2020. године  

- Првостепени поступка пред основним судовима – Никола Стошић, судија Првог 

основног суда 

 

• Субота 25. април 2020. године 

- Извршне исправе и веродостојне исправе и скраћени поступак  – Татјана  

Влаисављевић, судија Привредног апелационог суда 

 

- Средства обезбеђења, регистар судских забрана- Љиљана Миловановић, судија 

Привредног апелационог суда 
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• Петак, 8. мај 2020. године  

- Одредбе парничног поступка које се примењује у извршном праву - Персида 

Јовановић, судија Апелационог суда у Београду. 

• Субота, 9. мај 2020. године 

- Правни лекови - Јасмина Стаменковић, судија Врховног касационог суда 

- Трећа лица извршном поступку, недозвољеност извршења и против извршење - 

Предраг Трифунивић, судија Врховног касационог суда 

• Петак 15.  мај 2020. године 

- Извршење из породичних односа – проф. др Милан Почуча 

• Субота 16. мај 2020. године 

- Извршење одлука из радноправних односа- Зоран Ваван , докторанд 

- Избор јавних извршитеља-  Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог 

суда 

• Петак 22. мај 2020. године 

- Рад канцеларија јавних извршитеља – Александра Трешњев, председник Коморе 

јавних извршитеља   

 

• Субота 23. мај 2020. године 

- Трошкови поступка Јелена Виторовић, јавни извршитељ 

- Етички кодекс и правила професионалног понашања – проф. др Небојша Шаркић 

• Петак 29.  мај 2020. године 

- Извршење страних судских и арбитражних одлука, Дамир Шите, јавни извршитељ 

• Субота 30. мај 2020. године 

- Практичан рад, рекапитулација и  завршетак курса  

 


