
АДВОКАТСКА АКАДЕМИЈЕ 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
ПОСЕБНА ОБУКА АДВОКАТА 

КАТЕДРА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Јасмина Милутиновић, адвокат



 
ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

И З В О Р И 

➢ОПШТИ ИЗВОРИ:  
   Устав, потврђени међународни уговори 
➢ Закон о извршењу и обезбеђењу (у даљем 
тексту: ЗИО) – „Службени гласник РС“ 
106/2015, 54/2019 

➢ Закон о парничном поступку (у даљем тексту: 
ЗПП) – „Службени гласник РС“ 72/2011, 49/2013 
– одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 
87/2018



 
 
 

ПРЕДМЕТ ЗИО: 

➢Општи поступак извршења и обезбеђења 

➢Јавни извршитељи (положај, овлашћења 
и дужности, Комора јавних извршитеља и 
надзор над радом јавних извршитеља



 
 

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ИСТОРИЈСКА ГЕНЕЗА: 

➢Закон о извршењу и обезбеђењу 
Краљевине Југославије из 1930. 

➢Закон о извршном поступку из 1978. 
➢Закон о извршном поступку из 2000. 
➢Закон о извршењу и обезбеђењу из 2011. 
➢Закон о извршењу и обезбеђењу из 2015.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
НЕИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА 

➢ ЧЛАН 6 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ – ПРАВО НА 
ПРАВИЧАН ПОСТУПАК 

  
Свако током одлучивања о његовим грађанским 

правима и обавезама ... има право на правичну и 
јавну расправу у разумном року пред независним 
и непристрасним судом образованим на основу 

закона 



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
НЕИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА 

Језичко тумачење чл. 6 Европске конвенције  

Јемство правичног поступка односи се 
искључиво на контрадикторни део поступка



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА И НЕИЗВРШЕЊЕ 
ПРЕСУДА 

СТАВОВИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА: 

➢ Извршни поступак представља интегрални део 
суђења о којем се говори у члану 6 став 1 
Конвенције ... (Хорнсби против Грчке (Hornsby v. 
Greece), ECHR 1997 – II) 

➢ Извршење има независну вредност, без обзира на 
природу налога за извршење и претходни судски 
поступак (Естима Хорхе против Португала (Estima 
Jorge v. Portugal) 16/1997/800/1003, прсуда од 
21.04.1998.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
НЕИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА 

СТАВОВИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА: 

Неспровођење извршења крши не само право на поступак 
разумне дужине већ и: 
➢ Право на приступ суду, само право (супстанцијално 

право) које није принудно остварено (Имобилијаре Сафи 
против Италије (Immobiliare Safi v. Italy) br. 22774/90 
пресуда од 28.07.1999.) 

➢ Право на делотворан правни лек (Кудла против Пољске 
(Kudla v. Poland) представка 30210/96 пресуда од 
26.10.2000.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
НЕИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА 

СТАВОВИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА: 
➢ Због неизвршења или знатног кашњења са извршењем 

судских одлука, права заштићеначланом 6. Европске 
конвенције могу да постану нефункционала и илузорна 

➢ Дужина судског поступка мора се рачунати интеграло, 
од почетка поступка, све до стварног извршења захтева 

➢ Неделотворно извршење, само по себи, може 
проузроковати кршење права на суђење у разумном 
року, упркос делотворном и брзом судском поступку који 
је претходио захтеву за извршење



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
НЕИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА 

СТАВОВИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА: 

➢ Поступак извршења не подлеже гаранцијама права 
на суђење пред „независним и непристрасним 
судом“ 

➢ Извршни поступак не мора бити организован на 
начин да га спроводе и њиме руководе судови 

➢ Само мали број европских земаља користи судове и 
судије као кључни, главни организациони елемент 
поступка извршења



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ОСНОВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА: 

➢ Исправљање нејасноћа у закону које се нису могле превазићи тумачењем 
норми и решавање проблема у пракси применом ЗИО 

➢ Проширење надлежности јавних извршитеља (да би се задржала и повећала 
брзина извршног поступка) 

➢ Побољшање социјалног положаја извршног дужника предвиђањем да се 
једина непокретност физичког лица не може продати ради намирења 
потраживања из комуналних и сродних услуга, уколико је потраживање 
мање од 5.000 УУР и измена правила о ограничењима тако што су увећани 
прагови зарада, плата и пензија, односно износи заштићени од могућности 
извршења 

➢ Увођење антикоруптивних мера – онемогућавање изигравања правила п 
равномерној расподели предмета јавним извршитељима из комуналних 
делатности, појачавање правила ко не може бити купац у поступку 
извршења, увођења електронског јавног надметања 

➢ Постизање јасних решења која треба да избегну неспоразуме у пракси 
➢ Редиговање одредби, како би се што више добило на правној сигурности. 



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

У основним одредбама дефинишу се: 
-значење појединих израза 
-покретање и вођење извршног поступка 
-надлежност за спровођење извршења (чл.4.) којим 
је прописано да је суд искључиво надлежан за 
извршење чињења које може предузети само 
извршни дужник, нечињења и трпљења 
(чл.363,364. и 366.), враћање запосленог на рад и 
извршење извршних исправа у вези с породичним 
односима, осим наплате законског издржавања. 



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Предмет закона 

➢ значење појединих израза 

➢ покретање и вођење извршног поступка и поступка обезбеђења 

➢ надлежност за спровођење извршења 

➢ формални легалитет 

➢ стварна и месна надлежност 

➢ Месна надлежност Јавног извршитеља 

➢ састав суда и изузеће судије 

➢ начела извршног поступка 

➢ Редослед поступања и намирења 

➢ Забрана располагања предметом извршења или обезбеђења 

➢ намирење истог или више поверилаца применом различитих закона на непокретности оптерећеној 
хипотеком 

➢ одлуке и правни лекови у извршном поступку 

➢ враћање у пређашње стање и прекид поступка 

➢ идентификациони подаци о извршном дужнику и извршном повериоцу, дужност давања података и 
ограничења 

➢ трошкови поступка 

➢ јемство 

➢ достављање извршном дужнику 

➢ новчана казна 

➢ сходна примена ЗПП-а
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Однос вансудског и судског намирења продајом 
хипотековане непокретности 

Однос вансудског намирења и судског намирења продајом хипотековане 
непокретности: 
1. Ако је предлог за извршење поднет после доношења решења о упису 
забележбе хипотекарне продаје, сматра се да је извршни поверилац 
одустао од намирења применом закона којим се уређује хипотека. 
Kада различити повериоци истовремено и паралелно воде поступак 
вансудског и судског намирења на истој непокретности, а решење о упису 
забележбе хипотекарне продаје је постало коначно пре доношења 
решења о извршењу, предност има намирење применом закона којим се 
уређује хипотека. Редослед намирења извршног повериоца у том случају 
одређује се према дану када је стекао право на намирење у извршном 
поступку. 
Извршни поступак се наставља ако непокретност није продата у року од 
18 месеци од коначности уписа забележбе хипотекарне продаје. 
Ако је решење о извршењу донето пре коначности решења о упису 
забележбе хипотекарне продаје, предност има намирење применом ЗИО, 
у ком случају забележба хипотекарне продаје губи дејство.
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ОПШТА ПРАВИЛА ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 

Члан 40.- Решење о извршењу доноси се на основу извршне или веродостојне 
исправе. 

Врсте извршних исправа: 
➢ Извршна судска одлука и судско поравнање који гласе на давање, чињење, 

нечињење и трпљење 
➢ Извршна одлука из прекршајног или управног поступка и управно поравнање које 

гласи на новчану обавезу 
➢ Извод из регистра залоге и извод из регистра финансијског лизинга 
➢ Уговор о хипотеци и заложна изјава 
➢ План реорганизације у стечајном поступку 
➢ јавнобележничке исправе и споразум о решавању спора путем посредовања 
➢ Одлука Уставног суда којом је усвојен захтев подносиоца уставне жалбе за 

накнаду штете 
➢ Исправе које су другим законом одређене као извршне исправе.
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ИЗВРШНОСТ ОДЛУКЕ 

судска одлука је извршна ако је постала 
правоснажна и ако је протекао рок за 
добровољно испуњење обавезе (чл.43.), а у 
чл.44.  прописује се обавеза прибављања 
потврде о извршности. 

Одређивање и наплата затезне камате-чл.47а 
ако су у извршној исправи одређени трошкови 
поступка, суд ће на предлог извршног повериоца 
решењем о извршењу одредити наплату законске 
затезне камате на износ досуђених трошкова од 
дана наступања извршности извршне исправе до 
дана наплате.
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ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ 

Врсте веродостојних исправа прописује одредба 
чл.52. 

ПРЕЛАЗ И ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ-
чл.48а став 6 

Kада извршног повериоца у извршном поступку 
заступа адвокат, наплата досуђених судских трошкова 
и трошкова извршења извршиће се на рачун адвоката 
и без уговора о преносу потраживања, на основу по 
закону овереног пуномоћја којим га је извршни 
поверилац овластио да наплату трошкова поступка 
захтева и прими на свој рачун.
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ПРАВНОСНАЖНОСТ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ 

➢Решење о извршењу побија се жалбом, а 
његова правноснажност није услов за 
почетак спровођења извршења, ни за 
окончање извршења принудним намирењем 
извршног повериоца  изузев: 

➢намирење извршног повериоца није могуће 
пре правноснажности решења о извршењу 
на основу извршне исправе само, ако се 
новчано потраживање намирује продајом 
непокретности или покретне ствари
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ПРЕДМЕТИ И СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊА 

Начело сразмере и изузеци од примене овог 
начела 

➢ У решењу о извршењу се по правилу одређује 
предмет и средство извршења, или више предмета 
и средстава извршења, ако из њих није могуће 
намирење, јавни извршитељ по службеној 
дужности или на предлог странке закључком мења 
средство и предмет извршења или одређује 
извршење другим средствима и предметима 

➢ Јавни извршитељ ће по службеној дужности или на 
предлог странке закључком променити предмет и 
средство извршења ако постоји очигледна 
несразмера у односу на висину потраживања
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ПРЕДМЕТИ И СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊА  

➢ Предлог за извршење на целокупној имовини извршног 
дужника-извршни поверилац који захтева извршење 
ради намирења новчаног потраживања из извршне или 
веродостојне исправе није дужан да у предлогу за 
извршење назначи предмет и средство извршења 
( извршење на целокупној имовини извршног дужника) 

➢ за одлучивање о предлогу за извршење на целокупној 
имовини извршног дужника месно је надлежан суд на 
чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или 
боравиште, односно седиште. 

➢ Члан 62а-предлог за извршење у електронском облику 
може се поднети на основу извршне и веродостојне 
исправе, у складу са правилником који доноси министар.
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ВРСТЕ ОДЛУКА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ И 
ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

➢ Суд и јавни извршитељ доносе - Решења и 
закључке- у закону се обавезно наводи када се све 
доноси решење 

➢ Постоји један круг решења чије је доношење у 
искључивој надлежности суда 

➢ Ако закон не прописује да суд или јавни извршитељ 
доносе решење, доносе закључке.  

➢ Закључак је акт суда или извршитеља којим се 
управља поступком. Против закључка није 
дозвољен приговор или жалба, али је дозвољен 
захтев за отклањање неправилности у случајевима 
прописаним законом.
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ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Жалба и приговор (правни лекови), захтев за отклањање 
неправилности у извршном поступку, противизвршење и 
оспоравање потраживања (у поступку продаје непокретних 
или покретних ствари ради намирења новчаног потраживања). 
Новина- првостепени суд може, ако оцени да је жалба 
основана, жалбу извршног дужника усвојити, укинути решење 
о извршењу, обуставити извршење у целини или делимично и 
укинути спроведене радње. Против овог решења првостепеног 
суда, дозвољена је жалба другостепеном суду, а ако 
првостепени суд не одлучи да сам решава по жалби, доставља 
је на решавање другостепеном суду. 
Против правноснажног решења нису дозвољени ревизија 
нити понављање поступка.
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ЖАЛБЕ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

➢Жалбу могу да поднесу само странке. По 
жалби суд доноси решење које је увек 
правоснажно. Изузетак је решење о 
одбацивању жалбе које може да се побија 
жалбом, али једино ако га донесе 
првостепени суд. 

➢Жалба није дозвољена против свих решења. 
➢О жалби одлучује веће од троје судија 
другостепеног суда.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ЖАЛБЕ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

➢ Против решења о извршењу донетог о предлогу за 
извршење на основу извршне исправе (чл. 73 до 
80.) 

➢ Против решења првостепеног суда којим је усвојена 
жалба извршног дужника (чл.77а) 

➢ Против решења о одбацивању жалбе (чл. 76. ст. 2) 
➢ Против решења о усвајању приговора трећег лица 

(чл.109) 
➢ Против решења о усвајању предлога за 
противизвршење (чл. 117.) 

➢ Против решења Јавног извршитеља које доноси по 
чл.300.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ЖАЛБЕ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

➢ Против решења Јавног извршитеља донетог по 
предлогу за извршење на основу извршне исправе 
ради намирења потраживања из комуналних и 
сродних делатности (чл.400) 

➢ Против решења донетог по предлогу за обезбеђење и 
против решења о обустави поступка обезбеђења 
(чл.423) 

➢ Против решења о обустави извршног поступка 
(аргумент из чл. 129. у вези са чл. 24. ст. 2.) 

 



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ЖАЛБЕ У ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

1. Против решења које је донето о предлогу 
за обезбеђење ( чл.423.ст.1.) 
2. Против решења којим се обуставља 
поступак обезбеђења ( чл.423.ст.1.) 
3. Против решења којим је одређена 
привремена  мера



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРИГОВОР 

Kао и жалба, и приговор може да се изјави само на 
решење. 
О њему увек одлучује веће од троје судија 
првостепеног суда (основног или привредног), било 
да се њиме побија решење суда или јавног 
извршитеља. 

Приговор трећег лица - свако лице које сматра да 
има право на предмету на коме се спроводи 
извршење, а природа тог права је да искључује 
извршење на њему (власник или ималац неког 
стварног права ужег од права својине), може да 
поднесе приговор на решење о извршењу.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРИГОВОР 

➢ Против решења о одбацивању или одбијању захтева за изузеће судије (члан 
13 став 4) 

➢ Против решења о накнади трошкова поступка (члан 34) 
➢ Против решења о одбацивању предлога за доношење решења које има 

дејство решења о извршењу (чл. 61. ст. 4.) 
➢ Против решења о одређивању јавног извршитеља, само ако јавни 

извршитељ није месно надлежан (чл. 68. ст. 1.) 
➢ Против решења о одбацивању или одбијању захтева за изузеће јавног 

извршитеља (чл. 68. ст. 4.) 
➢ Против решења које има дејство решења о извршењу (чл. 72. ст. 4.) 
➢ Против дела решења о трошковима поступка из решења о извршењу на 

основу извршне исправе (чл. 73. ст. 3.) 
➢ Против против решења о извршењу на основу веродостојне исправе (чл. 85. 

ст. 1. и 2.) 
➢ Приговор трећег лица (чл. 108.)



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРИГОВОР 

➢ Против решења о одбијању или одбацивању предлога за 
одлагање извршења на предлог извршног повериоца 
(чл.120) 

➢ Против решења донетог по предлогу за одлагање 
извршног дужника или трећег лица (чл. 124. ст. 4.) 

➢ Против решења о настављању извршења пре истека 
времена на које је одложено (чл. 127. ст. 5.) 

➢ Против решења о предлогу за наставак извршења након 
закључења (чл. 130. ст. 3.) 

➢ Против решења о изрицању новчане казне (чл. 131. ст. 
7.) 

➢ Против решења о извршењу новчане казне (чл. 132. ст. 
2.) 

➢ Против решења  којим се новчана казна замењује мером 
затвора (чл. 132. ст. 6.)



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРИГОВОР 

➢ Против решења по захтеву за отклањање неправилности (чл. 148. ст. 
7.) 

➢ Против решења о изрицању судских пенала и измени овог решења (чл. 
340. ст. 5., чл. 341. ст. 3.) 

➢ Против решења којим се мења раније решење о извршењу право 
приговора има извршни поверилац на чији предлог је донето раније 
решење (чл.291.ст.3) 

➢ Против решења којим се изричу судски пенали (чл.340.ст.5) 

➢ Против решења по предлогу за смањење судских пенала (чл.341.ст.3) 

➢ Против решења о извршењу решења о изреченим судским пеналима 
(чл. 342.ст.2) 

➢ Против решења којим се одбацује или одбија предлог за извршење у 
скраћеном поступку (чл.326в) 

➢ Против решења о одбацивању предлога за доношење решења које има 
дејство решења о извршењу (чланови 295, 345, 346, 349, 350, 352, 384) 

➢ Против решења о одбацивању или одбијању захтева за изузеће јавног 
извршитеља (члан 68 став 4) 

➢ Против решења о извршењу донетом од стране другог јавног 
извршитеља  (члан 69)



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРИГОВОРИ 

➢ Против решења којим се одређује нови примерен рок и изриче 
новчана казна, као и против решења о извршењу новчане казне 
(чл.363, 364, 366, 374) 

➢ Приговор извршног повериоца против решења Јавног 
извршитеља о одбацивању или одбијању предлога за извршење 
за наплату потраживања из комуналних и сродних делатности 
(чл.396) 

➢ Приговор извршног дужника против решења Јавног 
извршитеља којим је одређено извршење ради наплате 
потраживања из комуналних и сродних делатности 
(чл.398.ст.1) 

➢ Приговор против решења о усвајању приговора извршног 
дужника (чл.399.ст.3) 

➢ Против решења донетог по предлогу за обезбеђење у делу 
којим су одмерени трошкови поступка (чл.423.ст.2) 



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 
КОЈЕ ИМА ДЕЈСТВО РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ 

Сва од тих решења доноси јавни извршитељ, 
а суд само једно-решење којим се 
послодавац обавезује да извршном повериоцу 
исплати месечне износе зараде која је 
доспела од правноснажности пресуде до 
враћања извршног повериоца на рад (накнада 
изгубљене зараде-чл.384)



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПОДЕЛА НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ СУДА И ЈАВНИХ 
ИЗВРШИТЕЉА 

➢ Суд је искључиво надлежан за извршење чињења које 
може предузети само извршни дужник, нечињења или 
трпљења(чл.363, 364 и 366), враћање запосленог на рад 
и извршење извршних исправа у вези са породичним 
односима, осим наплате законског издржавања, као и 
када је то прописано посебним законом. 

➢ Јавни извршитељи су искључиво надлежни за извршење 
осталих извршних исправа, решења о извршењу на 
основу веродостојне исправе, решења о усвајању 
предлога за противизвршење и решења о извршењу 
решења о изреченим судским пеналима, за извршење 
решења за која је законом прописано да се извршавају 
по службеној дужности, за спровођење извршења када је 
то прописано посебним законом.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ 

➢ Веродостојне исправе набројане су у закону 
➢ Правни лек против решења донетих о предлогу за 
извршење на основу веродостојне исправе, јесте 
приговор (за разлику од решења о извршењу на 
основу извршне исправе које се побија само 
жалбом). 

➢ странка која није задовољна решењем донетим о 
приговору има право на жалбу (вишем суду или 
Привредном апелационом суду). 

➢ Решење које је донето по жалби на решење о 
приговору је правноснажно и против њега не могу 
да се улажу ванредна правна средства.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗВРШЕЊЕ ПРОТИВ ИЗВРШНИХ ДУЖНИКА 
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА – ЧЛАН 300 

➢ Извршни поверилац је дужан да о намери 
подношења предлога за извршење писменим путем 
обавести Министарство финансија најкасније 30 
дана пре подношења предлога. Доказ о послатом 
обавештењу је обавезан прилог предлога за 
извршење. Решење о предлогу за извршење доноси 
јавни извршитељ. 

➢ ИзврШни поверилац предлог подноси јавном 
извршитељу кога одреди Комора јавних 
извршитеља, након што претходно од Коморе 
јавних извршитеља добије решење о одређивању 
надлежног јавног извршитеља.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА 

➢ Врсте средстава обезбеђења јесу стицање заложног права на 
непокретностима и покретним стварима на основу споразума странака, 
стицање заложног права на непокретностима и покретним стварима (на 
основу извршне исправе), претходне мере и привремене мере. 

➢ Поред обезбеђења потраживања која се састоје од давања, чињења, 
нечињења или трпљења, привремена мера може да се одреди и ради 
обезбеђења потраживања која се састоје од  захтева за  утврђење 
постојања, односно непостојања неког права или правног односа, повреде 
права личности и истинитост, односно неистинитост неке исправе или 
захтева за преображај неког материјалног или процесног односа. 

➢ Решење о привременој мери састојаће  се од две логичке целине: а) од 
извршне исправе и б) одређивања средства и предмета 

➢ Предлог за доношење решења о привременој мери мора да садржи и 
средство и предмет извршења којим се извршава обавеза. 

➢ У поступку обезбеђења дозвољена су два правна лека, жалба и приговор.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

СКРАЋЕНИ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 

➢ Може се спровести ако су извршни поверилац и 
извршни дужник субјекти за решавњае чијих 
спорова је стварно надлежан Привредни суд 

➢ Може се спровести само на основу следећих 
веродостојних исправа: менице и чека домаћег или 
страног лица, безусловне банкарске гаранације, 
безусловног акредитива и оверене изјаве извршног 
дужника 

➢ Решење доноси суд 
➢ Дозвољен приговор (члан 326в) 
➢ На сва друга питања и за сраћени извршни поступак 
сходно се примењују остале одредбе овог Закона



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ 

➢ Њихова основна делатност да спроводе извршење, су знатно 
шира и израженија него у важећем закону 

➢ О предлогу за извршење на основу веродостојне исправе и 
извршне исправе ради намирења новчаног потраживања 
насталог из комуналних услуга и сродних делатности одлучује 
јавни извршитељ,  затим о предлогу за извршење из чл.300. 
ЗИО, доносе решења која имају дејство решења о извршењу,  

➢ Суд је искључиво надлежан за  извршење извршних исправа у 
којима је извршном дужнику наложено чињење, нечињење или 
трпљење и извршних исправа у вези с породичним односима, 
осим наплате законског издржавања, и враћање запосленог на 
рад.  

➢ Јавни извршитељи јесу искључиво надлежни за извршење 
осталих извршних исправа, решења о извршењу на основу 
веродостојне исправе, решења о усвајању предлога за 
противизвршење и решења о извршењу решења о изреченим 
судским пеналима.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ – ИЗЈАШЊЕЊЕ 
ИЗВРШНИХ ПОВЕРИЛАЦА 

Извршни поступци који су почели пре ступања новог закона 
на снагу настављају се према Закону о извршењу и 
обезбеђењу („Службени гласник“ РС бр.31/11, 99/11, 
109/13-УС, 55/14 и 139/14) 
Од тога се одступа ако после ступања на снагу овог закона 
буде укинуто решење о извршењу, односно обезбеђењу, у 
ком случају се поступак наставља применом овог закона. 
Постављено је још једно правило које гласи „Ако 
извршење или обезбеђење спроводи суд, а за спровођење 
извршења или обезбеђења према овом закону искључиво 
је надлежан јавни извршитељ, извршни поверилац је 
дужан да у року од 15 дана од дана пријема решења о 
укидању решења о извршењу, односно обезбеђењу одреди 
јавног извршитеља и о томе обавести суд, иначе се 
поступак обуставља.“



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

➢ У складу са чланом 166. Закона о изменама и допунама ЗИО, извршни поступци у којима  
извршење или обезбеђење  спроводи суд, а за чије спровођење је по одредбама овог 
закона искључиво надлежан јавни извршитељ, наставиће се пред јавним извршитељем. 
Јавног извршитеља одређује председник суда, у ком случају је извршни поверилац 
дужан да уплати 25% предујма прописаног ЈТ. Ако извршни поверилац не плати 
предујам у року од осам дана, извршење или обезбеђење се обуставља. 

➢ Изузетно од ст.1-4 чл.166., извршни поступци за намирење потраживања из комуналних 
и сродних делатности, као и поступци који се воде ради намирења или обезбеђења 
потраживања извршног повериоца РС, АП, Јединице локалне самоуправе, ЈП и другог 
правног лица чији је оснивач РС, АП, Јединице локалне самоуправе, а у којима није 
започето спровођење извршења до дана ступања на снагу овог закона, или је од 
последње радње протекло више од шест месеци, обустављају се даном ступања на 
снагу овог закона, ако главница потраживања које се намирује или обезбеђује не 
прелази износ од 2.000 динара. 

➢ Извршење на рачуну извршног дужника који је на дан ступања на снагу овог закона у 
блокади дуже од три године, обуставља се ако извршни поверилац у року од 8 дана од 
дана ступања на снагу закона не предложи промену средства и предмета извршења. 

➢ У складу са чл.167., до дана почетка примене овог закона, примењују се одредбе ЗИО 
(сл.гласник РС бр.106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење, а 
поступци започети пре дана примене овог закона, окончаће се по прописима који се 
примењују до дана почетка примене овог закона. 

➢ Члан 168., почев од 1.03.2020.год. Јавно надметање за продају непокретних и 
покретних ствари може се организовати у облику електронског јавног надметања, а 
почев од 1.09.2020.год. Искључиво у облику електронског јавног надметања.



ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ СТУПА 
НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ, 
А ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.01.2020.
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