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 На основу чл. 532, 536. у вези са чланом 540. став 2. Закона о извршењу и 

обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15 и 106/16), 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 је 

на одржаној јавној расправи, дана 19.04.2018. године, у присуству Зорана Рогића, председника 

Дисциплинске комисије за спровођење дисплинског поступка против јавних извршитеља, 

Стане Жунић, Браниславе Апостоловић. Александра Вуловића и  Ђорђа Гојгића, чланова 

Дисциплинске комисије  поступајући по Захтеву за утврђивање дисциплинске одговорности 

који је поднет од стране Дисциплинског тужиоца Коморе јавних извршитеља бр. К.и. 704/17 од 

28.09.2017. године, због дисциплинске повреде  из члана 526. Закона о извршењу и обезбеђењу 

у вези са чланом 65. став 1. тачка 6) Статута Коморе јавних извршитеља., доноси                                                            

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 Јавни извршитељ Стеван Петровић, именован решењем министра правде број: 740-08-

01769/2014-22 од 12.11.2014. године, за подручје Вишег суда у Зрењанину у и Привредног суда 

у Зрењанину, са регостованим седиштем у Зрењанину, ул. Краља Александра I Карађорђевића 

бр. 30. 

ДИСЦИПЛИНСКИ ЈЕ ОДГОВОРАН  

што је: 

           поступајући у предмету Иивк- 256 /2015 није доставио изјашњење и копију списа 

предмета на поднету притужбу број Кп.о. 243/16, која му је достављена путем електронске 

поште дана 01.08.2016. године, дана 07.12.2016. године, дана 23.05.2017. године и путем 

препоручене пошиљке , коју је примио дана 07.07.2017. године,   

         чиме је извршио дисциплинску повреду из члана 65. став 1. тачка6) 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 2), чл. 536, 538. и члана 540.  Закона о извршењу и обезбеђењу као и члана 21.  став 3. и 



члана 24.  Правилника о дисциплинском поступку против Јавних извршитеља, Дисциплинска 

комисија за спровођење дисциплинског поступка против извршитеља изриче Јавном 

извршитељу Стевану Петровићу  

ДИСЦИПЛИНСКУ МЕРУ 

  НОВЧАНА КАЗНА у висини једне просечне месечне плате судије Основног 

суда исплаћене у месецу који претходи оном у коме је донето решење о новчаној казни, 

што представља износ од 89.507,61 динара, коју је потребно уплатити на уплатни рачун 

јавних прихода у року од 15 дана од пријема ове одлуке. 


