
 

 На основу члана 324. Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник РС'',       

број 31/11), Скупштина Коморе извршитеља Републике Србије, на оснивачкој седници 

одржаној 16.05.2012. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о обавези усавршавања извршитеља и заменика извршитеља 

Члан 1. 

 Овим правилником уређује се обавеза похађања редовне стручне обуке 

извршитеља и заменика извршитеља у циљу успешнијег остваривања и унапређивања 

послова извршења и обезбеђења и професионалног развоја извршитеља и заменика 

извршитеља.  

Члан 2. 

 Програм стручног усавршавања извршитеља и заменика извршитеља предвиђа, 

поред ужег стручног усавршавања, и развијање и усавршавање способности 

комуникације и сарадње за пружање подршке у комуникацији са странкама током 

поступка, као и у комуникацији  са трећим лицима.  

Члан 3. 

 Активности којима се остварује стручно усавршавање може организовати 

Комора извршитеља, суд или друга правна лица и удружења кроз излагања стручних 

лица и тела на стручним скуповима (конгреси, сусрети, саветовања, радионице, округли 

столови, трибине и сл.), студијским путовањима и другим облицима преноса знања и 

вештина у складу са потребама струке извршитеља. 

Члан 4. 

 Извршитељи и заменици извршитеља су обавезни да најмање два пута годишње 

у току календарске године буду присутни на некој од едукација из члана 3. овог 

правилника која је у вези са применом појединих института из Закона о извршењу и 

обезбеђењу.  

 Комора извршитеља води евиденцију о похађању семинара или другог облика 

усавршавања извршитеља и заменика извршитеља и о томе обавештава министарство 

правде до 31. јануара текуће године за претходну годину. 

 Извршитељи и заменици извршитеља дужни су да до 31. децембра текуће године 

доставе Комори извршитеља доказе о похађању семинара и других стручних скупова 

које су похађали у тој години, као и да доставе копије диплома, потврда, уверења или 

других исправа о похађању наведених скупова. 

  

Члан 5. 

 Извршитељ може бити разрешен дужности ако не испуњава обавезу стручног 

усавршавања на начин одређен овим правилником, у складу са законом и другим 

прописима. 

Члан 6. 

 Овај правилник ступа на снагу даном усвајања.  

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 


