Република Србија
КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
Београд
Његошева 73
На основу члана 7. Правилника о почетној обуци кандидата за јавне извршитеље
(„Службени гласник РС“ број 29/18), Комора јавних извршитеља (у даљем тексту: Комора)
објављује
ОГЛАС
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ЈАВНЕ ИЗВРШИТЕЉЕ
I
Почетна обука кандидата за јавне извршитеље спроводи се у складу са Правилником о
почетној обуци кандидата за јавне извршитеље и Планом за спровођење Програма
почетне обуке кандидата за јавне извршитеље.
http://www.komoraizvrsitelja.rs/obuke/plan_i_pravilnik_obuke.rar
II
Пријава полазника за почетну обуку кандидата за јавне извршитеље врши се путем
пријавног листа, који се налази на следећем линку
http://www.komoraizvrsitelja.rs/obuke
Након пријема и обраде успешно поднетих пријава, које ће се регистровати по редоследу
пријема, Стручна служба Коморе потврдиће пријављеним полазницима почетне обуке
датуме и место одржавања обуке, водећи рачуна о расположивим капацитетима за
реализацију обуке. У року од три дана од добијене потврде о датуму одржавања обуке,
полазник је дужан да изврши уплату котизације за обуку у износу од 200 еура у динарској
противредности, према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате и пошаље
доказ о уплати путем електронске поште на е‐маил адресу office@komoraizvrsitelja.rs.
Котизација се уплаћује на рачун Коморе број 205‐178075‐42 са назнаком сврхе уплате
„котизација за почетну обуку“.
У случају немогућности реализације обуке или оправданој спречености кандидата да
присуствује првој обуци за коју се пријавио, уплаћени износ котизације важиће годину
дана од уплате.
Планирано место одржавања теоријског дела почетне обуке је у просторијама
Правосудне академије, ул. Светозара Марковића бр. 21 (угао Крунске и Светозара
Марковића), Београд.

Планирани период одржавања теоријског дела почетне обуке је 19. новембар – 7.
децембар 2018. године.
Полазници који заврше теоријски део обуке, биће упућени на практичну обуку у
јавноизвршитељске канцеларије, према азбучном редоследу из именика јавних
извршитеља, именованих за подручје суда на којем полазник обуке има пребивалиште
односно боравиште. Редослед кандидата за практичну обуку биће утврђен према
редоследу пријема пријава.
III
Услов за похађање почетне обуке је диплома правног факултета. Доказ о завршеном
правном факултету прилаже се уз пријаву за похађање почетне обуке.
Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услов да поднесу пријаву за
похађање почетне обуке.
Лица запослена у јавноизвршитељској канцеларији ослобођена су похађања практичног
дела почетне обуке.
IV
Списак литературе за почетну обуку можете пронаћи на следећем линку
http://www.komoraizvrsitelja.rs/obuke/literatura.rar
V
Овај оглас објављује се на интернет страници Коморе 29.10.2018. године.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
VI
Информације поводом огласа можете добити сваког радног дана путем телефона
011/6352‐777 и 011/2444‐329 у времену од 10‐16 часова или е‐маил адресе
office@komoraizvrsitelja.rs

