
 

 

 На основу члана 314. став 3. и члана 342. став 2. тачка 1) Закона о извршењу 

и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 99/11 – др. закон), Скупштина 

Коморе извршитеља, на оснивачкој седници одржаној 15. маја 2012.  године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

 о неспојивости послова са обављањем послова извршитеља 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се послови који су неспојиви са пословима 

извршитеља.  

 Под извршитељима се подразумевају лица која испуњавају услове одређене 

Законом о извршењу и обезбеђењу и која су ступила на дужност, као и лица која су 

именована као заменици извршитеља или привремени заменици.  

 Одредбе овог правилника које се односе на извршитеље односе се и на заменике 

и привремене заменике извршитеља. 

Члан 2. 

 Делатност извршитеља неспојива је са пословима који нарушавају углед 

извршитеља као и пословима који нису у складу са угледом, независношћу, 

самосталношћу и јавним поверењем извршитеља.  

 Са обављањем послова извршитеља неспојиво је:  

1) вршење јавне функције, 

2) вршење управне или надзорне функције у привредним друштвима, 

3) обављање послова обезбеђења, 

4) обављање адвокатских послова и послова других правосудних функција, 

5) обављање других послова који су неспојиви са пословима извршитеља. 
 

Члан 3. 

 Забрана из члана 2. овог правилника не односи се на обављање научних, 

стручних, уметничких, спортских и образовних активности, као и обављање активности 

у Комори извршитеља и међународним удружењима извршитеља. 

   

Члан 4.  

 Извршитељ не сме да прихвати послове и звања који би га довели у подређен 

положај или да прихвати послове и налоге од извршног дужника или трећих лица 

којима се угрожава његова независност и самосталност. 

 Извршитељ не сме да прихвати послове и звања у вези са чијим вршењем 

остварује личне интересе засноване на подацима које је сазнао током спровођења 

извршења а којим незаконито ужива за себе или омогућава трећем лицу стицање 

несразмерне или неосноване имовинске  користи.  

  

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу, по прибављеној сагласности министра 

правде,наредног дана од дана објављивања на интернет страници Коморе. 
 


