
2. ПРЕПОРУКА Прописати да странка може поднети предлог за промену средства извршења и након 

отпочињања извршења уколико је очигледно да се намирење потраживања не може 

спровести по првобитно предложеном средству извршења. 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство правде 

пропис који треба 

изменити 

Закон о извршном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона којим ће се предложити измена Закона о извршном поступку 

(„Службени гласник РС“, број 125/04) тако што ће се прописати да странка може поднети 

предлог за промену средства извршења и након отпочињања извршења уколико је очигледно да 

се намирење потраживања не може спровести по првобитно предложеном средству извршења.  
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    ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ  

 

                                                          Члан 1.  

 

У члану  8. после  става 6. додаје се став 7. који гласи: 

 „ Предлог из става 4. овог члана странка може ставити и након отпочињања извршења уколико 

је очигледно да се намирење потраживања не може спровести по првобитно предложеном 

средству извршења“ 

 

                                    Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  
 

подносилац 

иницијативе  

1) адвокати 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

У члану 8. Закона о извршном поступку регулисан је обим извршења и обезбеђења. Досадашње законско решење 

даје могућност промене средства извршења само до отпочињања извршења. Последица оваквог решења огледа се у томе 

што у великом броју случајева повериоци не могу да наплате у целости своје потраживање, односно да промене средство 

извршења уколико је извршење отпочело, односно уколико је потраживање делимично наплаћено првобитно 

предложеним средством извршења. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Није могуће прецизно навести уштеде на годишњем нивоу али усвајањем ове препоруке свакако би се пружила 

већа шанса повериоцима да намире своје потраживање.  

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

У ставу 1. наведеног члана прописано је да суд одређује извршење односно обезбеђење оним средством и на 

оним предметима који су наведени у извршном предлогу, односно предлогу за обезбеђење. Ставом 4. овог закона 

прописано је да суд може, на предлог извршног повериоца односно извршног дужника, у складу са овим законом, 

одредити друго средство извршења, односно обезбеђења, уместо онога које је предложено, док је ставом 6. 

прописано да такав предлог странке могу ставити до отпочињања спровођења извршења. У конкретном случају став 

6. Закона изазива велике проблеме повериоцима приликом наплате својих потраживања. У великом броју случајева 

повериоцици не наплате своје потраживање иако је дошло до отпочињања спровођења извршења из разлога што на 

рачуну извршног дужника врло често нема довољно средстава за намирење, односно у случају продаје имовине из 

разлога што врло често та продаја остаје безуспешна. У случају спровођења извршења на новчаним средствима 

дужника нпр. у великом броју случаja повериоци намире само део потраживања након чега дужник оде у блокаду ( у 

којој некада остане више од годину дана)  а поверилац у том случају не може намирити своје потраживање нити 

променити средство извршења. Тренутно се у блокади налази око 50.000 пивредних субјеката од чега је 10.000 у 

блокади дуже од две године а 6.400 преко три године. 

 

 

 

 



 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

                                                  

„Обим извршења и обезбеђења 

Члан 8. 

 

Суд одређује извршење односно обезбеђење оним средством и на оним предметима који су наведени у 

извршном предлогу, односно предлогу за обезбеђење. 

Ако је предложено више средстава или више предмета извршења односно обезбеђења, суд може, по 

службеној дужности или на предлог странке, ограничити извршење односно обезбеђење, само на неке од тих 

средстава, односно предмета, ако су довољни за намирење или обезбеђење потраживања. 

Извршење се спроводи у обиму одређеном у решењу о извршењу. 

Суд може,  на предлог извршног повериоца односно извршног дужника, у складу са овим законом, одредити 

друго  средство извршења, односно обезбеђења, уместо онога које је предложено. 

Извршење ради намирења новчаног потраживања или ради обезбеђења таквог потраживања, одредиће се и 

спровести у обиму који је потребан за намирење односно обезбеђење тог потраживања. 

Предлог из става  2. овог члана странке могу ставити у року од три дана од дана пријема решења о извршењу, 

а предлог из става 4. овог члана, до отпочињања  спрововеђа извршења.  

ПРЕДЛОГ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА СТРАНКА МОЖЕ СТАВИТИ И НАКОН ОТПОЧИЊАЊА 

ИЗВРШЕЊА УКОЛИКО ЈЕ ОЧИГЛЕДНО ДА СЕ НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА НЕ МОЖЕ СПРОВЕСТИ ПО 

ПРВОБИТНО ПРЕДЛОЖЕНОМ СРЕДСТВУ ИЗВРШЕЊА.“ 

 

 

 

 


