
Прилог 1.  
   

ЗАПИСНИК О ИСПИТУ ЗА ИЗВРШИТЕЉА  

Записник о полагању испита за извршитеља за кандидата  

   ,  

(име и презиме, шифра кандидата)     

из      .  

   (адреса)     

Кандидату је одлуком Испитне комисије број _______________, од __________. године одобрено полагање испита за извршитеља.  

Из области Уставно уређење чланови испитног одбора поставили су следећа питања:  

1)           

         потпис члана испитног одбора  

2)           

         потпис члана испитног одбора  

Из области Организација правосуђа и јавно бележништво чланови испитног одбора поставили су следећа питања:  

1)           

         потпис члана испитног одбора  

2)           

         потпис члана испитног одбора  

Из области Грађански судски поступци чланови испитног одбора поставили су следећа питања:  

1)           

         потпис члана испитног одбора  

2)           

         потпис члана испитног одбора  

3)           

         потпис члана испитног одбора  

4)           

         потпис члана испитног одбора  



5)           

         потпис члана испитног одбора  

6)           

         потпис члана испитног одбора  

7)           

         потпис члана испитног одбора  

8)           

         потпис члана испитног одбора  

Из области Грађанскоправни односи чланови испитног одбора поставили су следећа питања:  

1)           

         потпис члана испитног одбора  

2)           

         потпис члана испитног одбора  

3)           

         потпис члана испитног одбора  

4)           

         потпис члана испитног одбора  

Из области Привредно право чланови испитног одбора поставили су следећа питања:  

1)           

         потпис члана испитног одбора  

2)           

         потпис члана испитног одбора  

3)           

         потпис члана испитног одбора  

4)           

         потпис члана испитног одбора  

Испитивање завршено.  

У одсутности кандидата испитни одбор констатује:  

Писмени део испита одржан је дана _______________, у     , у времену _________  

   (место)     



и кандидат је постигао резултат од     бодова.  

   (бројевима и словима)     

   
Усмени део испита одржан је дана _______________, у     , у времену _________ и  

   (место)     

кандидат је постигао резултат од     бодова.  

   (бројевима и словима)     

   
Постигнут општи успех: број бодова и оцена:     .  

   (бројевима и словима)     

   
Кандидату је одложен испит из разлога:     .  

   
Кандидат је одустао од полагања испита:     .  

   (на који начин и на ком делу испита)     

   
Кандидат је искључен са испита из разлога     .  

   
Кандидат је поднео приговор из разлога     .  

Приговор је/није усвојен.  

Кандидат је испит:  

а. положио 
б. није положио  

   Чињенице наведене у овом записнику 
потврђују својим потписом:  

чланови испитног одбора:  

1. _____________________  

2. _____________________  

3. _____________________  

Секретар  

_____________________  
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