Република Србија
КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
Београд
Његошева 73
Број: 9/17-23
Датум: 03.11.2017. године
На основу члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени
гласник РС”, број 106/15 и и 106/16-аутентично тумачење) и члана 36. став 1. тачка 1) и
тачка 16), члана 50. став 1. и члана 53. Статута Коморе јавних извршитеља („Службени
гласник РС“ број 105/16), Извршни одбор Коморе јавних извршитеља (у даљем тексту:
Извршни одбор) на седници одржаној дана 3.11.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ У ПОСТУПЦИМА
ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 1.
Оснива се Савет за уједначавање праксе у поступцима извршења и обезбеђења (у даљем
тексту: Савет), као стално радно тело Коморе јавних извршитеља (у даљем тексту:
Комора).
Овом Одлуком прописује се начин именовања чланова Савета, његов циљ и делокруг рада
и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет има девет чланова, које именује Извршни одбор и то тако да се најмање по један
члан именује из реда јавних извршитеља именованих за подручје организационих
јединице Коморе, по један члан из редова судија основних, привредних и виших судова и
Врховног касационог суда, као и један члан из Министарства надлежног за правосуђе.
Чланове Савета из реда јавних извршитеља именованих за подручје организационих
јединице Коморе, Извршни одбор именује између кандидата предложених од стране
савета организационих јединица Коморе или јавних извршитеља који су се сами
кандидовали.

Чланове Савета из редова судија, Извршни одбор именује између кандидата предложених
од стране председника судова.
Члана Савета из Министарства надлежног за правосуђе, Извршни одбор именује на
предлог министра надлежног за правосуђе.
Члан 3.
Мандат члана Савета траје четири године.
Исто лице не може више од два пута узастопно бити именовано за члана Савета.
Чланство у Савету престаје истеком мандата, престанком делатности јавног извршитеља,
престанком судијске функције, престанком радног односа или другог облика радног
ангажовања у Министарству надлежном за правосуђе, оставком члана и одлуком
Извршног одбора о престанку чланства у случају када члан Савета не обавља своје обавезе
у складу са Пословником о раду Савета.
Члан 4.
Савет се оснива са циљем уједначавања поступања јавних извршитеља и судова у
поступцима извршења и обезбеђења.
Делокруг рада Савета састоји се у заузимању правних ставова, доношењу препорука,
стручних мишљења и смерница, у сврху пружања стручне подршке јавним
извршитељима.
Савет је самосталан и независан у свом раду.
Члан 5.
Пословником о раду Савета ближе се уређују питања која се односе на надлежности и рад
Савета.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана истицања на огласну таблу Коморе.

Председник Извршног одбора
Миодраг Грујовић, с.р.

