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На основу чл. 532, 536, 538 у вези са чланом 540. Закона о извршењу и обезбеђењу
("Службени гласник РС", бр. 106/15 и 106/16), члана 21. и члана 24. Правилника о
дисциплинском поступку против извршитеља („Службени гласник РС“, бр. 32/16 и 58/16)
и члана 137. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016),
Дисциплинска комисија за спровођење дисциплинског поступка против јавних
извршитеља, након усмене јавне расправе одржане дана 19.04.2018. године, у присуству
Зорана Рогића, председника Дисциплинске комисије за спровођење дисплинског поступка
против јавних извршитеља, Стане Жунић, Александра Вуловића, Браниславе Апостоловић
и Ђорђа Гојгића, чланова Дисциплинске комисије и секретара Марка Драгомановића, у
присуству јавног извршитеља Милована Ђиновића, поступајући по Захтеву за утврђивање
дисциплинске одговорности јавног извршитеља, који је упутио Дисциплински тужилац
Коморе јавних извршитеља, број: Ки 1121/2017 од 11.12.2017. године, због дисциплинске
повреде из члана 65. став 1. тачка 1) Статута Коморе јавних извршитеља, доноси
РЕШЕЊЕ

Јавни извршитељ Милован Ђиновић, именован решењем министра правде број:
740-08-00450/2013-22 од 05.11.2013. године, за подручје Вишег суда у Крушевцу и
Привредног суда у Краљеву, са седиштем у Крушевцу, ул. Газиместанска бр. 4/4.

ДИСЦИПЛИНСКИ ЈЕ ОДГОВОРАН
што је:
као јавни извршитељ неоправдано изостао са прве ванредне седнице Скупштине
Коморе јавних извршитеља у 2017. години одржане дана 21.07.2017. године, а није у виду
пуномоћја овластио свог заменика или свог помоћника да га заступа, односно да
присуствује седници Скупштине, активно учествује у њеном раду и врши право гласа у
име и за рачун члана Скупштине, односно свог властодавца, до завршетка седнице
Скупштине по свим тачкама дневног реда, у складу са чланом 19. став 1. Статута Коморе
јавних извршитеља
чиме је извршио лакшу дисциплинску повреду из члана 65. став 1. Статута
Коморе јавних извршитеља („Службени гласник РС“ број 105/16).

Применом напред наведених прописа и одредби члана 526. став 2 , члана 528. став
1. тачка 1), чл.536, 538. и чл. 540. Закона о извршењу и обезбеђењу као и члана 21. и
члана 24.
Правилника о дисциплинском поступку против Јавних извршитеља,
Дисциплинска комисија за спровођење дисциплинског поступка против извршитеља
изриче Јавном извршитељу Миловану Ђиновићу

ДИСЦИПЛИНСКУ МЕРУ
-ОПОМЕНА-

