На основу члана 314. став 5. 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 садржини, начину подношења и провери података о имовини извршитеља
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина извештаја, начин подношења и
провера података из извештаја о имовини извршитеља.
Члан 2.
Извршитељ је дужан да приликом именовања поднесе Комори извршитеља
извештај о својој имовини.
Извршитељ је дужан да једном годишње подноси Комори извршитеља
извештај о својој имовини.
Извештај из става 2. овог члана подноси се најкасније до 1. марта текуће
године са стањем на дан 31. децембра претходне године.
Извршитељ који престане да обавља делатност извршитеља, дужан је да у
року од 30 дана од дана престанка обављања делатности, поднесе извештај о својој
имовини према стању на дан престанка обављања делатности.
Члан 3.
Извештај садржи податке о:
1) праву својине на непокретним стварима;
2) праву својине на покретним стварима које подлежу регистрацији код
надлежног органа;
3) праву својине на покретним стварима веће вредности (драгоцености,
збирке, уметнички предмети и сл.);
4) депозитима код банака и других финансијских организација;
5) акцијама и уделима у правном лицу и другим хартијама од вредности;
6) висини нето прихода остварених обављањем делатности извршитеља;
7) извору и висини других нето прихода.
Члан 4.
Комора извршитеља води Регистар имовине, у коме се евидентирају подаци
из Извештаја и прати имовинско стање извршитеља.
Члан 5.
Надзорни одбор Коморе извршитеља проверава благовременост подношења
Извештаја и тачност и потпуност достављених података.
Ради обављања провере из става 1. овог члана, Надзорни одбор се може
обратити надлежним органима, финансијским организацијама, привредним
друштвима и другим лицима у циљу прибављања одговарајућих података
(Катастар непокретности, Агенција за привредне регистре, Пореска управа,

Министарство унутрашњих послова, Централни регистар хартија од вредности и
др.).
Члан 6.
Ради обављања провере података из члана 5. овог правилника, Надзорни
одбор може образовати посебну комисију састављену од извршитеља.
Члан 7.
Ако се у поступку провере имовинског стања извршитеља утврди да постоји
знатна несагласност између података поднетих у Извештају и стварног стања,
Надзорни одбор утврђује разлоге несагласности и о томе обавештава председника
Коморе извршитеља и министра правде.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу, по прибављеној сагласности министра
правде, наредног дана од дана објављивања на интернет страници Коморе.

