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Поштовани/а,
Поводом почетка примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу (објављен у Сл. гласнику РС број
106/2015), Регионална привредна комора Ваљево у сарадњи с Универзитетом Сингидунум, Факултетом
здравствених, правних и пословних студија Ваљево, и УСАИД Пројекат за боље услове пословања
(УСАИД БЕП) организују и позивају Вас на округли сто:

„ДИЈАЛОГ ПРАВОСУЂА И ПРИВРЕДЕ –
КОРАК ДАЉЕ КА ЕФИКАСНОМ ИЗВРШЕЊУ“.
који ће се одржати у уторак, 13. септембра 2016. године у 11,00 часова на Универзитету
Сингидунум, Факултет здравствених, правних и пословних студија Ваљево, Железничка 5,
амфитеатар на IV спрату.
Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чија је пуна примена почела 01. јула 2016. године, доноси нова
решења, могућности али и изазове за пословне субјекте. Редован, непосредан и конкретан дијалог шире
пословне и друштвене заједнице на унапређењу извршног поступка у целини, кључан је корак ка правној
сигурности, а тиме и услов даљег раста инвестиција, запослености и привредне активности.
Најзначајније новине и решења садржана у новом Закону о извршењу и обезбеђењу презентоваће
госпођа Јасмина Игић Матић, председник Привредног суда у Ваљеву, госпођа Александра
Трешњев, председник Коморе извршитеља, госпођа Драгана Станојевић, директор УСАИД
Пројекта за боље услове пословања, госпођа Светлана Анђелковић – Милошевић, адвокат
адвокатска канцеларија „Анђелковић“ (господин Ђорђе Ђокић, адвокат), и господин Гојко Врцељ,
директор Дирекције за реструктурирање и наплату пласмана Ерсте Банк а.д. Нови Сад.
Унапређење ефикасности извршења судских одлука и наплате потраживања један је од највећих услова
за смањење високог ризика пословања и кредитирања. Последице би биле нижи трошкови и бољи
приступ изворима финансирања за многе привредне субјекте, али и њихово веће поверење да заснивају
пословне односе са непознатим клијентима, што представља основ за развој и раст економије.
Округли сто је намењен свим релевантним учесницима у поступку извршења и напате потраживања, а
пре свега представницима правосуђа (председницима, извршним и другим заинтересованим судијама)
привредних, виших и основних судова са подручја региона, заинтересованим привредницима, јавним
извршитељима, адвокатима, представницима банака и другим заинтересованима за ефикасно извршење
у привреди.
Молимо Вас да своје присуство потврдите до 12. септембра на email: vesa@rpk-valjevo.co.rs и
ljuba@rpk-valjevo.co.rs. Контакт особе у РПК Ваљево: Др.Велисав Марковић и Љуба Петровић
телефон: 014/221 721
С поштовањем,
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