
  
 
 

 
„Спецификите на Новиот Закон за извршување и насоки за негова примена од аспект на 

корисниците на извршителските услуги, извршителите, адвокатите, правниците во 
трговските друштва, правниците во јавните претпријатија со посебен фокус на вонсудската 

наплата на побарувањата“ 

-советување- 
 

14.јуни.2016  год.,9.30 часот, хотел Континентал 
 

Презентери:    проф.д-р Арсен Јаневски 
                            Горан Станковиќ, извршител 
                            Снежана Андреевска, извршител 
                            Д-р Валентина Ангелковска Стопанска банка Скопје 
                           Неша Петрушевска, претставник на Агенција за катастар на недвижности 
                            Хари Ајцев , претставник на Телеком 
                            Благица Ѓошевска, судија во Основен суд Скопје II 
Воведничар: Зоран Петрески, претседател на Комора на извршители 
Модератор:  Д-р Даница Миладинова, менаџер на Правоматика 
 
09,30-10,00 Регистрација на учесниците  
 
10,00 - 10,15 Дали Новиот Закон за извршување ги зема во вид интересите на сите стеихколдери во 
правото?         Зоран Петрески  
                           Д-р Даница Миладинова 
 
10,15 - 11,00  Општ осврт врз новиот закон за извршување                        
                         Д-р Арсен Јаневски  
 
11,00 - 11,30 Споредбена анализа меѓу решенија од Постоечкиот Закон за извршување и Новиот Закон за 
извршување со фокус на вонсудската наплата на побарувањата 

         Гордан Станковиќ 
11,30 - 11,45 кафе пауза 
 
11,45 - 12,15 Новини во поглед на извршувањето врз недвижности според Новиот Закон за извршување 
и реализација на хипотека  

      Снежана Андреевска 
                      
12,15 - 12,45 Компаративен приказ на стариот и новиот закон од аспект на проблеми во практична 
примена на законот 

     Д-р Валентина Ангелковска Стопанска банка Скопје 
 
12,45 - 13, 15 Осврт на извршувањето од аспект на Агенцијата за катастар на недвижности 
                      Неша Петрушевска 

 
                         
13,15-13,30  пауза 



  
 
13,30-14,15  Претпоставки за ефектите на новиот Закон за извршување врз работењето на правните лица 
со посебен фокус на трговските друштва 
                          М-р Хари Ајцев, претставник на Телеком 
 
14,15-14,45  Специфики на Новиот Закон за извршување од аспект на правната заштита 
                         Благица Ѓошевска, судија во Основен суд Скопје II 
 
14,45-15,30   прашања и одговори, дискусија  
 
 

Надоместокот за учество е: 1750 ден+ДДВ по учесник бидејќи во тек е виолетовото 
тримесечје во Правоматика имаме попуст од 50% на котизациите за советувањата 
 За советувањето задолжително треба да го пријавите Вашето учество на е-маил 
pravomatika@yahoo.com со назнака советување ЗИ-14.6. најдоцна до 13.6.2016 год. 
во 8 часот (пожелно би било да го пријавите учеството до 10.6.2016 год. во 16 часот) 
 
За сите поединости слободно контактирајте не на телефон 070313809 
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