
1. ПРЕПОРУКА Прописати да се не сматра да је попис остао безуспешан уколико извршни дужник не 

омогући попис на адреси на којој је попис предложен. 

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 не сматра се да је 

безуспешно покушан попис ако извршни дужник не омогући попс на  адреси на којој је попис 

предложен. Имајући у виду да је у току припрема Нацрта закона о извршном поступку 

предлажемо да ова препорука буде уграђена и у текст Нацрта закона. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт – предлог  

прописа чије усвајање 

треба да предложи 

регулаторно тело 

 

    ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ  ПОСТУПКУ  

 

Члан 1.  

      У члану 79. после става 1. додаје се  нови став 2. који гласи: 

     „Не сматра се да је безуспешно покушан попис ако извршни дужник не омогући попис на  

адреси на којој је попис предложен.“ 

 

       Ставови 2,3 и 4, постају ставови 3,4 и 5.  

 

                                                                Члан 2. 

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

Републике Србије“.  
 

подносилац 

иницијативе 

1) анонимни предлагач 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

             У  пракси постоје различита схватања у погледу питања шта се сматра  безуспешним пописом. Наиме, проблем 

се јавља у случају када извршитељ не пронађе дужника, односно када му дужник не омогући попис на адреси на којој је 

попис предложен. Поставило се питање да ли у том случају постији безуспешан попис.   

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

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

потреба за  разним тумачењима, што би за резултат имало већу  правну сигурност.  

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 79. Закона о извршном поступку регулисано је питање безуспешног пописа. У пракси међутим постоје 

различита схватања поводом тога шта се сматра безуспешним пописом. Проблеми постоје у случају када се дужник не 

нађе на адреси на којој је попис предложен. У пракси се веома често дешава да се у извештају судског извршитеља 

констатује да је попис безуспешан и када је покушај пописа покретних ствари дужника био безуспешан из разлога што 

дужник није пронађен на наведеној адреси. Имајући у виду да ће се поступак обуставити у случају да извршни 

поверилац у предвиђеном року не предложи да се попис поново спроведе или ако се ни приликом поновног пописа не 

нађу ствари које могу бити предмет извршења, потребно је прецизирати шта се сматра безуспешним пописом, односно 

прописати да се не сматра се да је безуспешно покушан попис ако извршни дужник не омогући попс на  адреси на којој 

је попис предложен. 

 

                                               ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

Безуспешан покушај пописа 

Члан 79. 

 

Ако се приликом пописа не нађу ствари које могу бити предмет извршења, суд ће о томе обавестити извршног 

повериоца који није присуствовао попису. 

 НЕ СМАТРА СЕ ДА ЈЕ БЕЗУСПЕШНО ПОКУШАН ПОПИС АКО ИЗВРШНИ ДУЖНИК НЕ ОМОГУЋИ 

ПОПИС НА АДРЕСИ НА КОЈОЈ ЈЕ ПОПИС ПРЕДЛОЖЕН. 



На предлог извршног повериоца који учини вероватним да извршни дужник зна где се налазе ствари које нису 

пронађене, суд ће позвати извршног дужника да у року од три дана од дана достављања позива да обавештење о месту 

налажења ствари. На извршење дужникове обавезе да пружи обавештење примениће се правила која важе за принудно 

извршење обавезе коју може извршити само извршни дужник лично.  

Извршни поверилац може у року од три месеца од дана пријема обавештења о безуспешном покушају пописа, 

односно од дана безуспешног пописа коме је присуствовао, предложити да се поново спроведе попис. 

Ако извршни поверилац у том року не предложи да се попис поново спроведе или ако се ни приликом поновног 

пописа не нађу ствари које могу бити предмет извршења, суд ће обуставити извршење. 

 

 

 


