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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

1. Одређивање проблема које нацрт закона треба да реши 

 

Уводна разматрања  

Неспорно је да су одредбе важећег Закона извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник 

РС", бр. 31/11, 99/11 - др. закон, 109/13 - одлука УС, 55/14 и 139/14) – у даљем тексту : 

Закон) у одређеној мери допринеле повећању ефикасности у спровођењу поступака 

извршења и обезбеђења, но таква ефикасност успостављена релативним 

запостављањем Уставом прокламованог права на једнаку заштиту права и на правно 

средство. 

 Остали недостаци у тексту Закона огледају се у непрецизним и непотпуним 

одредбама Закона, и то у сва три његова сегмента, процесном, материјалном али и 

статусном, који регулише положај извршитеља, те су наметнули потребу ревидирања 

многих важећих решења.  

 

Проблем ефикасности у садејству са повредом права на суђење у разумном 

року 

          

Правосуђе се суочава са лошом статистиком нерешених извршних предмета. 

Наведено указује да је, важећи Закон ипак произвео ефекат даљег гомилања.  

Према Анализи рада судова опште и посебне надлежности за 2014. годину, 

приређеној од стране Врховног касационог суда, странке су бројним притужбама, 

између осталог, указивале на неспровођење или одуговлачење извршних поступака. 

Предметна анализа износи значајне податке о броју и старосној структури нерешених 

извршних предмета, па је тако наведено да је на крају извештајног периода пред 

основним судовима остало је нерешено близу два милиона предмета тачније 1.893.157, 

што у поређењу са 2013. годином на чијем је крају број нерешених предмета достизао 

број од 1.997.724 предмета, представља благи пад. Наиме, у  предметима извршења – И 

и Ив у посматраном извештајном периоду укупно је примљено 212.516 предмета, на 

нивоу свих основних судова, од чега су 155.963 И предмета, а 56. 553 Ив предмета. 

Просечан прилив предмета по судији био је 99,08 предмета, од чега је 74,62 био за И 

предмете а 26,64 за Ив предмете. Укупан број решених предмета износио је 326.400, од 

тог броја 157.180 били су И, а 169.220 Ив предмети. Просечно решено по судији на 

нивоу свих основних судова било је 152,17 предмета, од чега 75,21 И, а 79,71 Ив 

предмет.  

 Разматрајући статистичке извештаје о раду судова опште и посебне 

надлежности у овом материји, уочен је знатан удео броја старих извршних предмета, 
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предмети стари преко пет до десет година, у укупном броју нерешених предмета. С 

тим у вези Врховни касациони суд донео је Посебан програм мера за решавање старих 

извршних предмета у судовима у Републици Србији за период 2015-2018. године, који 

се не може реализовати без суштинске измене правног оквира. 

Горе наведено за последицу има и све присутније иницирање поступака пред 

Уставни судом Србије, али и подношење представки Европском суду за људска права 

од стране наших грађана и субјеката привредног пословања, који позивајући се на 

повреду права зајамчених Европском конвецијом за заштиту основних људских права 

и слобода, захтевају адекватно обештећење код овог суда као последње инстанце. 

Наиме, у бројним окончаним предметима утврђена је одговорност Републике Србије, 

као тужене државе, за неизвршење пресуда, и то посебно у случају извршних дужника 

- привредних друштава са државним капиталом.  

Такође, значајни показатељи из којих произлази да тренутно у нашој држави 

није функционалан систем извршења, изнети су и у последњој објављеној редовној 

публикацији коју приређује Светска банка и која носи назив "Doing business“. Према 

спроведеном истраживању садржаном у предметној публикацији, Република Србија 

заузела је 96. место од укупно 189 држава у погледу критеријума повољног 

инвестиционог амбијента, где је један од елемената ефикасност извршног поступка. 

Постављени индикатори који се тичу извршења пресуде су:  

- број дана за извршење пресуде: 110; 

- трошкови извршења: 12,4% од вредности спора (тужбеног захтева); 

- 13 корака у процедури извршења пресуда. 

На крају, не треба занемарити ни перцепцију грађана у погледу ефикасности 

извршних поступака, што је важан елемент који утиче на општу слику о стању у 

правосуђу. 

 

У даљем тексту износимо сажет селективни приказ појединачних проблема са 

аспекта материјалних, процесних и статусних одребаба, које регулишу положај 

извршитеља, са компаративном анализом предложених решења. Ово са разлога што 

образложење Нацрта закона о извршењу и обезбеђењу садржи детаљан и прецизан 

поредбени преглед важећег и предложеног закона 

 

а) Проблем идентификације имовине извршног дужника 

Повериоци се, у случају изостанка добровољног извршења обавеза од стране 

дужника, а у намери да принудно наплате своје потраживање, суочавају са проблемом 

проналажења имовине дужника односно потенцијалних предмета извршења. Неспорно 

је да је важећи Закон увео нови механизам идентификације имовине као одговор на 

овај проблем. У конкретном случају ради се о подношењу захтева за добијање изјаве о 

имовини извршног дужника, што ипак није створило значајнији помак у пракси, 

упркос прописаној претњи новчаним кажњавањем. С тим у вези, Нацрт закона о 

извршењу и обезбеђењу потпуно редефинише механизам проналажења имовине 
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извршног дужника и то кроз прописивање дужности државних органа, ималаца јавних 

овлашћења, других правних лица и предузетника да суду, јавном извршитељу и 

извршном повериоцу односно адвокату као пуномоћнику изршног повериоца, на 

поднети захтев, бесплатно доставе податке о такставино набројаним потенцијалним 

предметима извршења. У овом делу Нацрта прописују се елементарни докази који се уз 

захтев прилажу. Уколико је подносилац захева јавни извршитељ уз захтев прилаже 

решење о извршењу на основу извршне односно веродостојне исправе или решење о 

извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења потраживања насталог из 

комуналних услуга и сродних делатности. С друге стране, поверилац који располаже 

извршном исправом је такође легитимисан да код горе наведених адресата поднесе 

захтев, како би у предлогу за извршење односно обезбеђење определио предмет 

подобан за извршење односно обезбеђење. Предложена решења су усаглашена са 

Законом о заштити података о личности, али и са Директивом о заштити подаката о 

личности 95/46/ЕЗ, те је употреба односно обрада добијених података изричито 

ограничена и заштићена од злоупотреба, у смислу да исти могу служити искључиво за 

утврђивање имовине извршног дужника и спровођење извршења. Употреба података, 

прикупљених на овај начин, од стране извршног повериоца је шире постављена. 

Наиме, извршни поверилац податке који се односе на правне послове и радње 

предузете од стране извршног дужника, може користити и за побијање тих правних 

послова/радњи у сврхе спровођења извршења. Омогућавање повериоцу да бесплатно 

добије податке о правним пословима и радњама извршног дужника, је помак који ће 

имати дугорочне позитивне ефекте како на наплату потраживања физичких лица, тако 

и на наплату потраживања правних лица, јер значајно доприноси правној сигурности. 

Ово због тога што је проблем са коришћењем установе „аctio pauliana“ у нашем 

правном систему непостојање ефикасног механизма на основу којег поверилац, као 

треће лице изван правног посла, може да дође до података о правним 

пословима/радњама предузетим од стране дужника. Нацртом је прикупљање ових 

података ограничено на правне послове/радње, теретана и бесплатна располагања, 

закључене до истека рокова застарелости за подношење паулијанске тужбе који су 

прописани Законон о облигационим односима.  

Посебно је важно осврнути се на штедни улог дужника као један од 

алтернативно прописаних предмета извршења, који је у пракси изузетно ретко 

коришћен, те су фактички прикривена средства дужника остајала нетакнута и то са 

следећих разлога. Прво, према садашњем решењу извршни поверилац који предлаже 

извршење ради наплате на штедном улогу дужан је да наведе број и назив огранизације 

код које се налази улог. Друго, ако му број рачуна штедног улога није познат дужан је 

да организацију код које се налази улог наведе у предлогу, како би даље суд односно 

извршитељ затражили детаљне податке. Ради се о апсолутно непримењивим нормама, 

јер је сав терет трагања за овим подацима на повериоцу, којем садашњи закон не пружа 

алат којим се може користити ради стицања ових сазнања. 
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 На основу изнетог, решава се један од основних недостатака система 

принудног намирења потраживања у нашем правном систему, а то је трагање за 

имовином односно потенцијално подобним предметом извршења, због чега су многи 

повериоци додатно оптерећени предујмом трошкова, оклевали у погледу покретања 

поступка сумњајући, и то са разлогом, у његов неизвестан исход.  

 

 б) Нерешено питање конкурентног односа вансудског поступка намирења 

продајом непокретности утврђеним Законом о хипотеци и судске продаје 

непокретности утврђеном Законом о извршењу и овезбеђењу 

У вези са наплатом потраживања обезбеђеног уговорном хипотеком, хипотека 

установљена на основу уговора о хипотеци односно једностраних заложних изјава, 

важећи Закон не регулише питање конкурентности вансудске реализације хипотеке као 

средства обезбеђења, с једне стране, и продају непокретности као средства извршења с 

друге стране, када различити повериоци паралелно воде поступак вансудског и судског 

намирења на истој непокретности. Наиме, ни последњим изменама Закона о хипотеци 

("Сл. гласник РС", бр. 115/2005, 60/2015 и 63/2015 - одлука УС), није регулисано ово 

питање, иако постоје одређене новине које се огледају у ороченом периоду трајања 

започетог вансудског поступка намирења, по чијем се истеку хипотекарни поверилац 

даље може намирити искључиво у поступку судске продаје. У конкретном случају 

ради се о забрани даљег вођења вансудског поступка намирења, уколико хипотекована 

непокретности остане непродата 18 месеци почев од дана правноснажности решења о 

забележби хипотекарне продаје, када се активира супсидијарна примена Закона о 

извршењу и обезбеђењу, те се даље намирење спроводи по одредбама потоњег Закона. 

Нацрт закона о извршењу и обезбеђењу коначно решава однос два поступка 

намирења потраживања, и то у више сегмената. Најпре, Нацрт јасно предвиђа 

диспозицију  хипотекарно повериоца који може да отпира између вансудског поступка 

продаје утврђеног Законом о хипотеци и судског поступка продаје које регулише Закон 

о извршењу и обезбеђењу, при чему избор једног поступка намирења од стране 

повериоца искључује могућност касније промене избора поступка. Тренутно 

хипотекарни поверилац чије је потраживање обезбеђено уговорном хипотеком нема 

могућност избора, јер је судска продаја супсидијарног карактера и истој поверилац 

нужно прибегава, тек уколико уговорна хипотека не испуњава услове за извршну 

вансудску хипотеку предвиђену чланом 15. Закона о хипотеци. 

 Друго, када се пак ради о различитим повериоцима који управљени на продају 

исте непокретности, намирију своја потраживања, један путем вансудског поступка 

продаје, други путем судске продаје, кључно питање је на основу ког Закона ће се 

започети поступци окончати, с обзиром на то да се два паралелна поступка не могу 

водити. Важећи Закон садржи решење за само један случај евентуалног паралелног 

вођења поступка и то оног који се тиче редоследа намирења, где је одредбом члана 9. 

став 1. прописано да се више извршних поверилаца који остварују своја новчана 

потраживања према истом извршном дужнику и на истом предмету извршења, 
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намирују оним редом којим су стекли право да се из тог предмета намире, осим када је 

овим законом другачије прописано. Ставом 2. истог члана прописан је редослед 

поступања у смислу да, ако се у горе наведеном случају истовремено води извршни 

поступак и пред другим државним органом, на основу прописа о предности извршења 

пред одређеним органом суд, односно извршитељ ће прекинути извршни поступак. У 

потоњем случају, ради се о упућујућој одредби, која није конкретизована у другим 

прописима, те су повериоци и надлежни судови у пракси суочени са недостатком 

прописа који регулишу предност извршења, створили различита тумачења. Одредбом 

члана 21. Нацрта закона регулисано је питање предности у случају истовременог 

вођења два поступка, где је као једини критеријум према којем се одређује надлежност 

за даље спровођење, одређено питање који је орган први донео решење, и то Служба за 

катастар непокретности Решење о забележби хипотекарне продаје, односно суд 

Решење о извршењу.  

   

в) Неадекватно прописано својство основа за принудно извршење 

Нацрт редефинише својство које судска одлука односно судско поравнање, 

одлука донета у прекршајном или управном поступку и управно поравнање треба да 

стекну како би били подобни за принудно извршење. За разлику од важећег Закона, 

према којем је својство правоснажности ових одлука кључно мерило, садашњи Нацрт, 

ослањајући се одредбе посебних закона према којима поједине одлуке могу постати 

извршне и пре наступања својства правоснажности, искључиво предвиђа да основ за 

покретање поступка принудног извршења мора бити снабдевен клаузулом извршности. 

 

г) Проблем у систему одлука у смислу несaгласности назива акта са његовом 

суштинском природом, а самим тим и неделотворан систем правних лекова 

Важећи Закон одлуке које доноси извршитељ назива закључцима, при чему 

пренебрегава чињеницу да сам назив акта у одређеним случајевима не одговара 

садржинској природи одлуке. Ово за последицу има немогућност изјављивања правних 

лекова на акте којима се суштински одлучује у «меритуму», а не управља поступком. 

    

д) Потреба проширења круга извршних исправа и непостојање одредаба о 

надлежности за укидање потврде о извршности 

Закон у делу у којем се таксативно наводе извршне исправе, као основ за 

одређивање извршења, не предвиђа поједине јавнобележничке исправе које према 

одредбама Закона о јавном бележништву ("Сл. гласник РС", бр. 31/11, 85/12, 19/13, 

55/14 - др. закон, 93/14 - др. закон, 121/14 и 6/15) могу стећи својство извршности. 

Нацрт проширује круг извршних исправа, те су у том смислу два нова правна основа за 

подношење предлога за извршење јавнобележнички записник о поравнању и 

јавнобележнички запис који има снагу извршне исправе. 

Код увођења појединих јавнобележничких исправа као нових извршних 

наслова, ван система одлука донетих од стране управних органа, односно судова опште 
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и посебне надлежности, није се водило рачуна о укидању неосноване потврде 

извршности, те је и тај недостатак новим законским решењем превазиђен. Такође, 

укидање потврде извршности са конкретно опредељеном надлежношћу за овај 

поступак и у погледу судских и других одлука, тек је сада изричито дефинисан 

Нацртом новог закона. 

 

ђ) Нужност упостављања боље заштите имовинских права трећих лица на 

начин који не успорава извршни поступак 

Учесник у поступку који тврди да на предмету извршења има право које 

спречава спровођење извршења према Нацрту ужива јаснији облик заштите у односу 

на важећи Закон, при чему се поступак принудног извршења истовремено убрзава. Ово 

због тога што сувласник чији удео на покретној ствари не прелази половину њене 

вредности, не може захтевати да се извршење на ствари у погледу његовог удела 

прогласи недозвољеним, али он има право избора да захтева или исплату дела цене из 

износа који се добије продајом ствари, а који је сразмеран његовом уделу и то пре свих 

других лица која имају право на намирење и пре намирења трошкова извршног 

поступка, или право да му се ствар уступи ако положи јемство у висини удела 

извршног дужника на ствари. Заштићен је и положај сувласника у случају продаје 

непокретности чији је удео у сусвојини извршног дужника, у смислу да се уз њихову 

сагласно цела непокретност може продати другом лицу или неком сувласнику. Тада 

исти имају приоритет намирења из продајне цене пре трошкова извршног поступка, 

сразмерно висини сувласничког дела. 

 

е) Нејасан процесни и статусни положај извршитеља, потреба прецизног 

разраничења тренутног паралелизма надлежности и проширење њихове 

одговорности  

Нацрт редефинише услове за именовање јавног извршитеља у смислу да су сада 

пооштрени чиме се постиже највиши степен стручности носилаца ове правосудне 

професије, што има корективни ефекат на поступак и пре самог покретања. Сходно 

њиховом положају према којем су јавни извршитељи носиоци јавних овлашћења, сада 

се ради очувања непристрасности и објективне улоге овог актера, са циљем заштите 

процесних права извршног повериоца, али и извршног дужника, предвиђа примена 

установе изузећа. Један од разлога неједнакости у поступању у предметима од стране 

извршитеља, јесте и недостатак механизма који би омогућио искључење из поступка у 

случају постојања разлога којима се угрожава непристрасност. 

Како садашње одредбе не регулишу прецизно могућност одбијања поступања у 

одређеном предмету од стране извршитеља, то је Нацртом предвиђена обавеза 

спровођења извршења уз два изузетка према којима у случају спречености јавни 

извршитељ у кратком року мора да обавести извршног повериоца и позове га да 

назначи другог повериоца. 
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Поступак надзора над радом јавних извршитеља је Нацртом ојачан, и предвиђа 

дуалну контролу коју врше с једне стране, Министарство правде, а с друге стране 

Комора као професионално удружење у чији састав улазе сви јавни извршитељи. 

Овакав начин надзора ствара чврст систем мониторинга, односно ефикасно праћење 

рада носилаца ове правосудне професије, који сада подлежу како редовној, тако и 

ванредној контроли.  

Процесна недисциплина извршитеља сада није адекватно санкционисана, из 

разлога што је круг тежих дисциплинских повреда штуро прописан тако да кршење 

Закона у многим случајевима не повлачи дисциплинску одговорност. Прописивањем 

нових дисциплинских повреда штите се, поред осталог, правила о стварној и месној 

надлежности извршитеља, потом се спречава злоупотреба могућности неприхватања 

спровођења извршења, и осигурава поштовање закона код нове обавезе извршитеља у 

погледу достављања.   

Укида се паралелизам надлежности између суда и јавних извршитеља у домену 

спровођења извршења, те се уводи искључива подела надлежности на начин наведен у 

члану 4. Нацрта закона о извршењу и обезбеђењу. 

  

 ж) Неделотворан систем правних лекова 

Важећи Закон напустио је принцип стварне двостепености. Умереним враћањем 

другостепености у извршни поступак обезбеђује се уједначавање судске праксе. 

Двостепеност је и основна претпоставка остваривања права на једнаку правну заштиту, 

јер иако извршни поступак није поступак суђења, увек се може десити да у том 

поступку дође до повреде права.  

 

  

2. Циљ који се постиже 

 

Сврха извршног поступка је уподобљавање фактичког правном стању, односно  

принудно извршење доспеле обавезе садржане у исправи којој закон признаје својство 

извршне или веродостојне исправе, а сврха обезбеђења је да извршном повериоцу 

осигура остваривање потраживања у будућности, у случају када постоји опасност да би 

извршни дужник могао осујетити или знатно отежати остваривање потраживања, или 

када постоје неке друге нарочите околности које оправдавају обезбеђење. 

Циљ овог закона суштински одговара циљу реформе правосуђа, а то је 

побољшање квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, како би се 

правда приближила грађанима и успоставило поверење у правосудни систем. 

Тендеција је да се, унапреди систем остварења потраживања у Србији, уз поштовање 

гарантије окончања поступка у примереном року која се прожима и на извршни 

поступак, као завршну фазу у процесу заштите субјективних права. Наведено се 

постиже свеобухватним преуређењем процесних, материјалних и статусних одредаба 

Закона, битним проширењем надлежности извршитеља, редукованим увођењем жалбе, 
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уопште узев, систематичнијим законом у целини, који у пракси не оставља простора за 

различита тумачења и недоумице у погледу одређених решења, а што ће као крајњи 

домет произвести стварање предвидивог привредног окружења које ће Републику 

Србију учинити конкурентнијим инвестиционим амбијентом. 

Појединачни циљеви који се применом новог Закона желе постићи, опредељени 

су аналогно изнетим проблемима који тренутно владају у овој материји,  и то на нивоу 

све три групе одредаба које Нацрт садржи, а под њима се, поред осталих, подразумева: 

- растерећене судова, јер спровођење извршења у далеко најобимнијем броју 

предмета преузимају јавни извршитељи; 

- достизање нужне равнотеже између брзине извршног поступка и уједначавања  

праксе судова; 

- унапређење ефикасности, делотворности и законитости извршног поступка; 

- смањење броја нерешених предмета у извршном поступку; 

- једнак процесни положај странака у поступку; 

-квалитетно поступање јавних извршитеља на основу јачања квалификационих 

услова за именовање, диспозиционог механизма који подстиче конкурентост у смислу 

права извршног повериоца на избор истих, јачање система контроле рада итд; 

-уједначавање судске праксе кроз редукован систем жалби и приговора; 

-олакшан приступ подацима о имовини извршних дужника односно 

потенцијалним предметима извршења уз онемогућавање извршних дужника да то 

прикрију; 

-заштита положаја извршног дужника, кроз остварење начела сразмерности; 

-генерална и специјална превенција, у смислу креирања таквог степена 

извесности принудне наплате, који ће у перспективи истог односно друге извршне 

дужнике, мотивисати на добровољно испуњење обавеза о доспелости, ради ушеде 

додатних трошкова и очувања одређене имовине. 

 

 

3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема?   

 

У разматрању других могућности за решавање проблема у обзир се није 

узимала опција "status quo" јер су бројне анализе, како квантитативно тако и 

квалитативно сповођене, указале на нужно редефинисање многих законских одредаба. 

Сам обим измена условио је израду Нацрта новог закона о извршењу и обезбеђењу, а 

не израду евентуалног Нацрта закона о изменама и допунама, с обзиром на то да се 

приступило измени више од половине чланова, што је обим који изискује израду новог 

закона. 

Једна од таквих анализа из које произлази неопходна измена нормативног 

оквира, израђена је у оквиру пројекта „Владавина права и извршење потраживања“ 

који се спроводи кроз директан споразум са Програмом за правне и правосудне 

реформе Немачког друштва за међународну сарадњу - Deutsche Gesellschaft für 



9 

 

Internationale Zusammenarbeit GmbH (у даљем тексту: GIZ) и представља реализацију 

мере одређене у Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе 

правосуђа 2013-2018, под бр. 5.5.2.1, али и препоруке ЕК из извештаја о скринигу за 

поглавље 23, подпоглавље правосуђе. 

С друге стране, измена важећег Закона, једна је од системских мера 

предвиђених у Посебном програму мера за решавање старих извршних предмета у 

судовима у Републици Србији за период 2015-2018, израђеном од стране Врховног 

касационог суда. Наиме, према оцени највишег суда ова нормативна активност мора се 

спровести како би се остварио циљ предметног посебног програма, а под којим се 

подразумева смањење укупног броја старих извршних предмета за 80%, како је то и 

пројектовано Јединственим програмом решавања старих предемта Врховног 

касационог суда. 

         

 

4. Зашто је доношење закона најбоље решење проблема?  

 

Важећи Закон не оставља простор за бољу примену, јер су проблеми у 

спровођењу поступака извршења и обезбеђења узроковани непрецизним и непотпуним 

одредбама. Враћање напуштених института, уз измену и јасније дефинисање 

постојећих у крајњем исходу допринеће успостављању функционалнијег система 

извршења. 

 

 

5. На кога и како ће утицати предложена решења? 

 

Нова предложена решења утицање генерално на сва домаћа и страна, физичка и 

правна лица, без обзира да ли се ради о потенцијалним извршним повериоцима или 

извршним дужницима. Непосредни ефекат имаће и на рад извршних одељења судова 

опште и посебне надлежности, а самим тим и на стање правосуђа у целини. Када се 

ради о привредном пословању, очекује се увођење извесности и предвидивости у 

спровођењу извршења што ће допринети јачању перцепције о повољности улагања у 

нашу привреду.  

Сажет приказ појединих непосредних ефеката на одређену категорију субјеката: 

- растерећење судова, будући да готово сву надлежност у спровођењу извршења 

преузимају јавни извршитељи; 

- значајно повољнији положај извршног повериоца којем ће допринети нови 

механизам идентификације имовине извршног дужника. Дистрибутини ефекат нових 

законских решења у погледу идентификације имовине дужника, биће и већа 

мотивисаност нових и постојећих привредних субјеката да започну, наставе и 

интезивирају своје пословање, јер се на тржишту коначно ствара извесност у 

евентуалној принудној наплати потраживања, у смислу да ће дужници бити готово 
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онемогућени у намери да наплату осујете прикривањем имовине подобне за принудно 

извршење; 

- заштита права извршног дужника обезбеђена применом низа одредаба које 

треба да спрече злоупотребе на штету његове имовине. У конкретном случају, поред 

осталих, ради се о  одредбама којима се спречава продаја непокретности по веома 

ниским ценама, односно којима се уводи виши доњи праг почетне цене која на првом 

надметању не може бити нижа од 70 % процењене вредности непокретности, а на 

другом надметању 50% процењене вредности. Овиме се штете не само извршни 

дужници већ и извршни повериоци; 

- могућност потпуног, а не парцијалног уновчење имовине. Наиме, нова решења 

предвиђају могућност спровођења извршења ради намирења новчаног потраживања 

заједничком продајом непокретности и покретних ствари које се налазе на тој 

непокретности или унутар ње или ако су у функционалној вези са непокретношћу. 

Заједничка продаја се огледа у томе што се непокретности и покретне ствари продају 

на истој продаји, заједнички и по једној укупној цени у коме се продаја једних ствари 

(непокретности) условљава продајом покретних ствари и обрнутно. Овај институт је 

пре свега примењив на продају комплекса пословних објеката са машинама, зграда са 

инвентаром, хала са машинама итд. На овај начин омогућава се да такво јединство 

непокретности  (непокретност са покретним стварима) евентуално настави своје 

привредно пословање, без непотребног распарчавања и засебне продаје покретних и 

непокретних ставри које би довело до престанка пословања или пак непродатих 

средстава чије чување и евентуално одржавање може само произвести трошкове; 

- једнообразност праксе судова, која ће се успоставити увођењем жалбе на 

решење о извршењу на основу извршне исправе као деволутивног правног лека. На 

дуги рок враћање двостепености ће убрзати поступке јер ће олакшати поступање 

првостепених судова у случајевима у којима се корективни другостепени суд већ 

изјаснио. Такође, Нацрт прописује  забрану другостепеног суда да жалбу врати 

првостепеном на поновно решавање, што је такође начин који онемогућава 

одугловачење поступка, а  и на овај начин се непосредно онемогућава  злоупотреба 

права на жалбу у смислу тенденциозног подношења овог правног лека срачунатог на 

одуговлачење поступка; 

- заштита трећих лица, која немају својство странке већ учесника у поступку 

која тврде да на предмету извршења имају право које спречава спровођење извршења, 

кроз прописивање могућности изјављивања приговора, односно рока за покретање 

парничног поступка за утврђивање недозвољености извршења; 

- јачање положаја и улоге јавних извршитеља у правосудном систему Републике 

Србије, кроз пооштравање квалификационих услова који се тичу и формалног 

образовања и практичног знања и – посебно кроз веома битно проширење њихове 

искључиве надлежности за спровођење извршења. 
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6. Које трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, 

посебно малим и средњим предузећима? 

 

Закон неће изазвати посебне трошкове грађанима и привреди, односно малим и 

средњим предузећима. Напротив, наведени субјекти у својству извршног повериоца 

ослобођени су плаћања било каких накнада у поступцима прибављања подаката о 

имовини извршног дужника односно потенцијалним предметима извршења. Усвајање 

новог Закона довешће до ревидирања износа награда и накнада за рад извршитеља 

утврђених Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Службени 

гласник РС”, број 50/12), али и износа трошкова извршног поступка које суд спроводи 

а који су утвђени Законом о судским таксама ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 

34/01 - др. закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 - др. закон, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14). Ово 

због тога што је важно обезбедити економичност поступка у смислу да висина награде 

и накнаде за рад, односно судских такси не сме да представља препреку у остваривању 

права на принудно намирење, нити сме додатно оптерећивати извшног дужника.  

Наиме, у даљем тексту ћемо разграничити тренутну структуру трошкова 

извршног поступка према критеријуму надлежности за спровођење, ради 

једноставнијег сагледавања висине истих. 

Трошкови награде и накнаде за рад извршитеља: 

Вредност 

главног потраживања 

Предуј

ам трошкова 

Трошкови на име предузете 

радње спровођења извршења по 

започетом сату 

Трошкови на 

име састављања 

образложених 

поднесака 

 до 30,000.00 
3,900.0

0 
1500.00 600.00 

60,000.00 
4,500.0

0 
1,800.00 720.00 

100,000.00 
5,300.0

0 
2,200.00 880.00 

150,000.00 
6,600.0

0 
2,850.00 1,140.00 

250,000.00 
7,600.0

0 
3,350.00 1,340.00 

500,000.00 
10,100.

00 
4,600.00 1,840.00 

1,000,000.00 
14,300.

00 
6,700.00 2,680.00 
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2,000,000.00 
19,300.

00 
9,200.00 3,680.00 

4,000,000.00 
27,500.

00 
13,300.00 5,320.00 

8,000,000.00 
35,500.

00 
35,500.00 6,920.00 

16,000,000.00 
52,300.

00 
25,700.00 10,280.00 

32,000,000.00 
68,300.

00 
33,700.00 13,480.00 

64,000,000.00 
100,30

0.00 
49,700.00 19,880.00 

125,000,000.00 
161,30

0.00 
80,200.00 32,080.00 

250,000,000.00 
286,30

0.00 
142,700.00 57,080.00 

500,000,000.00 
536,30

0.00 
267,700.00 107,080.00 

Непроцењива 

вредност главног дуга 

12,300.

00 
5,700.00 2,280.00 

  

Трошкови судских такси за сповођење извршног поступка пред судом опште 

надлежности, опредељени према висини предмета спора: 

 

- до 10.000 динара вредности – 950 динара; 

 

- преко 10.000 до 100.000 динара вредности 950 динара увећано за 4% од вредности 

предмета спора; 

- преко 100.000 до 500.000 динара вредности 4.750 динара увећано за 2% од вредности 

предмета спора; 

 

- преко 500.000 до 1.000.000 динара вредности – 14.650 динара увећано за 1% од 

вредности предмета спора; 
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- преко 1.000.000 динара вредности – 24.000 динара увећано за 0,5% од 

вредности спора, а највише 97.500 динара. 

 
 

 

Трошкови судских такси за сповођење извршног поступка пред привредним 

судовима, опредељени према висини предмета спора: 

 

- до 10.000 динара вредности 1.950 динара; 

 

од 10.000 до 100.000 динара вредности 1.950 динара увећано за 6% од вредности 

предмета спора 

од 100.000 до 1.000.000 динара вредности 7.500 динара увећано за 2% од вредности 

предмета спора; 

- од 1.000.000 до 10.000.000 динара вредности 27.000 динара увећано за 1% од вредности 

предмета спора; 

 

преко 10.000.000 динара вредности 124.800 динара увећано за 0,5% од 

вредности предмета спора а највише 390.000 

динара 

 

Када се упореде трошкови предујма за рад јавних извршитеља и трошкови      

поднесака пред судом (опште надлежности и привредним) у поступку извршења и 

обезбеђења, уочава се незнатна разлика ових трошкова до вредности предмета спора до 

60.000 динара. Међутим, како вредност спора расте и то преко 100.000 динара, то расте 

и разлика трошкова између јавних извршитеља са једне стране, судова опште 

надлежности са друге стране и привредних судова са траће стране, и то у корист 

судова. 

Намера законодавца је да се успостави једнакост без обзира да ли извршење 

спроводи суд или јавни извршитељ, а све ради финансијског аспекта једнакости. Са 

наведеног, Министарство правде ће припремити Нацрта измена Закона о судским 

таксама, с обзиром на надлежности јавног извршитеља и суда. Са друге стране 

извршиће се преиспитивање Правилника о наградама и накнадама за рад извршитеља и 

нарочито награда које се односе за ниже износе потраживања. 

 

 

7. Да ли позитивне последице доношења Закона оправдавају трошкове 

његове примене? 

 

Како у одговору на шесто питање наведено да нема додатних трошкова, то се 

нисмо упуштали у давање одговора на ово питање. 
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8. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 

 

Како без унапређења система извршења нема пословне сигурности, ни 

побољшања пословне климе у Републици Србији, то произлази да би Нацрт посредно 

утицао на стварање нових привредних субјеката на тршишту, а тиме и на тржишну 

конкуренцију. Као што је горе већ поменуто у вези са привредним пословањем, очекује 

се увођење извесности и предвидивости у спровођењу извршења што ће допринети 

јачању перцепције о повољности улагања у нашу привреду. 

 С друге стране, ненаплативост извршених услуга и промета роба, једна је 

од горућих проблема наше привреде, која прозводи домино ефекат у ланцу приватног 

сектора, истовремено одвраћајући заинтересоване од започињања обављања 

привредних делатности. Управо је решавање овог проблема кључна подстичућа карика 

која, уопште узев, води опоравку привреде. 

 

 

9.  Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 

Коначан текст Нацрта резултат је спроведеног широког консултативног процеса 

који је обухватио све заинтересоване субјекте, почев од састава саме радне групе, 

преко редовне укључености представника међународних организација УСАИД и ГИЗ, 

али и Светске банке, Савета страних инвеститора, Америчке привредне коморе, 

Удружења банака Србије, па све до омогућавања грађанима и стручној јавности да 

путем јавних расправа узму активно учешће у креирању решења која су данас пред 

нама. 

Важно је напоменути да су представници радне групе у циљу што ефективнијег 

спровођења јавне расправе, текст Нацрта усмено представили на скуповима одржаним 

у седиштима сва четири Апелациона суда у Републици Србији, као и на округлим 

столовима одржаним у организацији Привредне коморе Београда, Удружења банака 

Србије и Адвокатске коморе Србије. Овакав начин промоције наишао је на изузетан 

одазив, те су активно учешће на скуповима узеле судије свих инстанци судова опште и 

посебне надлежности, извршитељи, адвокати, грађани, субјекти привредног 

пословања, представници јавно-комуналних предузећа и других посредно 

заинтересованих институција. 

По окончању јавне расправе, радна група је детаљно размотрила све приспеле 

сугестије и коментаре, при чему су одређени и усвојени.  

Круг аката против којих се може изјавити жалба предвиђен у првој верзији 

Нацрта, сужен је након уважавања примедаба великог броја учесника у којима је 

изражена оправдана бојазан да ће иницијално предложено решење успорити поступак. 
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Тако је  према ревидираном решењу изјављивање овог правног лека могуће у у четири 

случаја - против решења које је донето о предлогу за извршење на основу извршне 

исправе, против решења о обустави извршног поступка, против решења које је донето 

о приговору на решење о извршењу на основу веродостојне исправе и против решења 

које је донето о предлогу за противизвршење. У поступку обезбеђења жалба је 

дозвољена против решења које је донето о предлогу за обезбеђење и решења којим се 

обуставља поступак обезбеђења.  

Такође, на инсистирање великог броја учесника, пре свега банака и 

инвестиционих друштава у другој верзији Нацрта промењена је концепција правног 

лека против решења решења о извршењу на основу веродостојне исправе ради 

намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних 

делатности. Против решења извршитеља дозвољен је само приговор, а против решења 

које се доносе по приговору није дозвољена жалба (за разлику од решења које је 

донето по приговору на решење донето о предлогу за извршење на основу 

веродостојне исправе). Жалба овде није дозвољена, јер су извршни повериоци  

искључиво комунална или друга сродна предузећа и поступци су већ прилично 

рутинизирани. 

На основу предлога великог броја јавно-комуналних предузећа враћено је 

решење из важећег закона по коме је веродостојна исправа и извод из пословних 

књига, из разлога целисходности и економичности поступка, а имајући у виду да 

бавећи се делатностима за које су основани, према посебним законима и подзаконксим 

актима нису у обавези да издају рачун. Такође, проширењу дефиниције веродостојних 

исправа допринеле су сугестије одређеног броја јавних медијских установа, па је 

веродостојна исправа и обрачун или извод из пословних књига за потраживање таксе 

за јавни медијски сервис.  

Увођење потпуно новог института заједничке продаје непокретних и покретних 

ствари, према којем се продаја непокретности условљава продајом покретних ствари и 

обрнуто, такође је резултат усвајања пристиглих сугестија. Оваква заједничка продаја, 

продаја јединства непокретности, омогућиће купцу прибављање функционалне целине 

предмета продаје, при чему доприноси поптунијем намирењу повериоца, али и 

умањењу обавезе дужника.   

На инсистирање Министарства унутрашњих послова проширене су и 

прецизиране одредбе о поступању полиције при спровођењу извршења, као и 

трошковима пружања полицијске помоћи и спровођења полицијских радњи, што ће 

довести до јасније одређене улоге полиције и ефикасније спровођење извршења.  

Треба поменути и већи број примедаба истакнутих и од стране судова и од 

стране извршитеља, који се односе на неефикасност института изјава о имовини. У 

светлу другачије дефинисаног механизма проналажења имовине и дужности 

бесплатног пружања података од стране овлашћених органа суду, јавном извршитељу, 

али и извршном повериоцу и адвокату као пуномоћнику странке, прихваћене су 
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сугестије учесника и брисане одредбе које су прописивале поступак давања изјаве о 

имовини.  

Коначно, као једна од најважнијих измена другог Нацрта су прихваћени 

предлози јавних извршитеља у правцу проширења њихове надлежности. Прва верзија 

Нацрта није била ослобођена одредби чија примена доводи до тзв. паралелизма 

надлежности између суда и извршитеља. Новим Нацртом, измењеним након одржане 

јавне расправе, напуштена је паралелна надлежност, и извршитељи су постали 

искључиво надлежни за спровођење највећег броја извршења, што би требало да 

допринесе једноставнијем и бржем спровођењу извршења. Са проширењем 

надлежности извршитеља повећана је и њихова одговорност. Такође, ојачана је судска 

контрола њихових одлука и уведен ефикаснији надзор над њиховим радом кроз јасније 

дефинисане одредбе и надлежности Министарства правде и Коморе извршитеља, у 

погледу дицсиплинске одговорности. И квалификациони услови за именовање су 

такође пооштрени.  

Нису прихваћени предлози јавних извршитеља да правосудни испит не буде 

предвиђен као један од услова за именовање, с обзиром на проширење њихове 

надлежности и веће одговорности, као и тенденције ка даљем повећању њихових 

надлежности у правном систему Републике Србије, али се изашло у сусрет захтевима 

за продужење рока за полагање правосудног испита до 1. јануара 2018. године, уместо 

1. јануара 2017. године.   

Нису прихваћени ни предлози одређеног броја учесника који се односе на 

укидање бесплатног пружања података о имовини дужника, имајући у виду да се 

ефикасност и брзина поступка као једни од најважнјих циљева овог закона испуњавају, 

између осталог, управо на начин како је прописано Нацртом закона. 

  

 

10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона намерава? 

             

Правни оквир за предузимање мера до почетка примене закона као и током 

његове примене којима ће се постићи остваривање циљева закона постављени су како 

нацртом закона тако и стратешким оквиром – акционим планом за Преговарачко 

поглавље 23, Стратегијом и пратећим Акционим планом за унапређење судског 

система извршења и Посебним програмом мера за решавање старих извршних 

предмета у судовима у Републици Србији за период 2015-2018. године. Наиме, одређен 

је двоструки vacatio legis за ступање овог закона на снагу. Највећи број одредаба 

почиње да се примењује 1. јула 2016. године. Да би закон могао да почне са применом 

предвиђеног датума, одређене претпоставке, попут доношења пратећих прописа и 

предузимање организационих промена, морају да се испуне. Такође, пре и током 

примене закона мора да се обезбеди координација и сарадња судова и јавних 

извршитеља у погледу смањења броја заосталих предмета у правосуђу, као и 
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спровођење обука и предузимања активности у циљу упознавања грађана, привреде и 

стручне јавности са новим законским решењима. У циљу ефикаснијег надзора над 

радом јавних извршитеља, такође ће се предузети мере кроз које ће се успоставити 

централна база података која је део правосудног информационог система а у коју ће се 

уносити подаци из евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском 

пословању јавних извршитеља. 

Нацртом је предвиђено да су министар правде и Комора јавних извршитеља 

дужни да донесу прописе који су предвиђени новим законом у року од 60 дана од 

објављивања закона у „Службеном гласнику Републике Србије“, а Комора јавних 

извршитеља да усагласи свој Статут за законом у року од 30 дана од од објављивања 

закона у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

Најважније три категорије прописа би требало ближе да уреде систем квалитета 

рада јавних извршитеља, систем њихове обуке као и трошкове поступка.   

Прва категорија прописа успоставља јасно дефинисанe стандарде 

професионалног понашања и критеријума за извештавање (о раду и финансијама), као 

и функционални и транспарентни систем одговорности извршитеља кроз уређење 

професионалне етике, дисциплинског поступка и система надзора и контроле од стране 

министарства надлежног за послове правосуђа и Коморе извршитеља. Јавни 

извршитељи у Србији врше јавна овлашћења, али су истовремено и предузетници. 

Професија је уређена строгим правним оквиром с обзиром на то да извршитељи врше 

јавна овлашћења. На јавне извршитеље, међутим, утичу и кретања на (конкурентском) 

тржишту с обзиром на то да су и предузетници те равнотежа мора да се успостави 

између ова два својства. Јавни извршитељ дужан је да поштује Етички кодекс јавних 

извршитеља који доноси Комора и Стандарде професионалног понашања јавних 

извршитеља које доноси министар. Циљ унапређења Етичког кодекса и увођења новог 

појма стандарда професионалног понашања је да обезбеде професионални (и 

комерцијални) квалитет услуга, добро пословање, независност и интегритет јавних 

извршитеља.  

Рад јавних извршитеља надзире Комора, најмање једном у две године (редовни 

надзор), при чему проверава и примену Стандарда професионалног понашања јавних 

извршитеља. Актом Коморе ће се ближе прописати начин вршења надзора. 

Министарство правде је такође овлашћено да надзире рад јавних извршитеља, 

министар правде подробније уређује начин надзора министарства. као и дисциплински 

поступак.  

Након доношења предметних прописа, законом предвиђени органи се могу 

формирати. Наиме, уследиће:  

- Именовање дисциплинске комисије у складу са новим законом; 

- Именовање дисциплинског тужиоца Министарства правде 

(систематизација радних места); 
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- Избор дисциплинског тужиоца Коморе и његовог заменика  од 

скупштине Коморе јавних извршитеља, као и осталих лица, у складу са прописима које 

доноси Комора; 

- Попуњавање систематизованих радних места за поступање по 

притужбама и спровођење редовног надзора при Комори. 

Од четвртог квартала 2014. године консултанти РоЛЕ пројекта подржавају 

Комору у унапређењу административних капацитета, анализом структуре и начина 

финансирања као и израдом правилника о раду, систематизације радних места и 

финансијског плана са пројекцијама. Пројекат ће до јуна 2016. године наставити да 

подржава Комору у овим активностима, укључујући у процесу запошљавања и обуци 

руководства и запослених у Комори. Пројекат ће такође подржати Министарство 

правде у виду обуке запослених. 

За систем надзора коморе и министарства изузетно је важно такође усвајање 

подзаконског акта министра правде о начину вођења и приступа евиденцији о 

поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању као и о поступању 

с евиденцијом у случају престанка делатности или спречености јавног извршитеља да 

обавља делатност. Доношење предметног акта је уско повезано са успостављањем 

централне базе података, која је део правосудног информационог система а у коју 

ће се уносити подаци из евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и 

финансијском пословању. Кроз РоЛЕ пројекат, у Свеобухватној анализи извршена је 

анализа стања и потреба као и представљање могућих начина унапређења система 

надзора и начина рада извршитеља. Кроз даље активности, разрађене су могућности 

подршке ИКТ систему извршења, те ће у четвртом кварталу 2015. године ИКТ 

консултант пројекта даље разрадити пословну анализу и техничке спецификације 

изгледа централизованог ИКТ система који ће подржати рад Министарства правде и 

Коморе јавних извршитеља пре свега при надзору, као и рад извршитеља при 

управљању предметима и извештавању о раду. Све наведено би требало да омогући 

Министарству и Комори да редовно и ажурно врше надзор, те да реагују на 

одговарајући начин уколико се утврди да постоје неправилности у раду. У првом 

кварталу 2015. године решењем министра правде основана је радна група за 

успостављање функционалног и транспарентног система одговорности извршитеља 

састављена од стране представника министарства, извршитеља и правосуђа која ради 

на нацртима предметних прописа у циљу њиховог благовременог доношења. 

Даље, пре почетка примене закона као и током његове примене неопходно је 

преузети мере у циљу спровођења обуке, како јавних извршитеља тако и судија. Ради 

усклађивања са европским стандардима, закон уводи обавезну почетну обуку 

кандидата за јавне извршитеље, као и оквир за спровођење њиховог сталног стручног 

усавршавања након именовања у складу са јасно дефинисаним и добро 

структурираним општим и посебним циљевима, са системом провере. Стога, 

неопходно је да након усвајања закона Комора што пре усвоји програме почетне обуке 

и сталног стручног усавршавања, који ће се делити на обавезан и изборни део. Један од 
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циљева РоЛЕ пројекта је да систем јавних извршитеља ефикасно функционише те је у 

оквиру активности у циљу припрема за спровођење закона предвиђено одржавање 

обука предавача (тренера), као и организовање обуке јавних извршитеља у одређеним 

областима и израда приручника за обуку. Успостављена сарадња између Коморе 

извршитеља и Правосудне академије ће даље помоћи у развоју одрживог модела за 

обуке. Измене прописа свакако изискују континуирано одржавање саветовања, 

радионица и сл. на којима би се обрађивала актуелна питања материјалног и процесног 

права али је такође подједнако неопходно усавршавати се на другим пољима, попут 

пословних вештина, стандарда професионалног понашања и питања права приватности 

и етике. 

Након усвајања закона, планиране су активности усмерене ка информисању 

грађана и стручне јавности о новом правном оквиру. Планирани рок за реализацију 

РоЛЕ пројекта је 30. јуни 2016. године, до када ће исти пружати подршку 

Министарству правде и Комори јавних извршитеља у припремама за спровођење 

закона. Међу планираним активностима су одржавање панел дискусија и округлих 

столова, штампање памфлета и израда новог промотивног спота. Гостовање 

представника Министарства правде и Коморе у информативним емисијама је 

предвиђено као континуирана активност пре и током примене закона.  

Акциони план за преговарачко поглавље 23 даље предвиђа низ активности које 

ће надлежне институције предузимати у циљу делотворног спровођења закона, 

укључујући редовно спровођење надзора и контрола функционисања система 

извршитеља од стране Коморе извршитеља и Министарства надлежног за послове 

правосуђа као и редовно извештавање Комисије за спровођење Националне стратегије 

реформе правосуђа за период 2013-2018. године и предузимање неопходних мера ради 

отклањања проблема и унапређења рада. Акционим планом је такође предвиђено 

унапређење ефикасности судског система извршења у складу са резултатима Анализе и 

Извештаја о систему извршења и обезбеђења RoLE пројекта, укључујући кроз обуку 

судија о извршном поступку и кроз примену релевантних делова Стратегије и пратећег 

Акционог плана за унапређење судског система извршења и Посебног програма мера 

за решавање старих извршних предмета у судовима у Републици Србији за период 

2015-2018. године од 18. новембра 2014. године. Такође, у циљу уређења питања 

трошкова извршног поступка поред Јавноизвршитељске тарифе требало би усвојити 

измене и допуне Закона о судским таксама. 
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Попис прописа који се доносе на основу нацрта Закона о извршењу и 

обезбеђењу: 

  

1. Прописи министра правде: 

- Јавноизвршитељска тарифа (члан 476. став 2.); 

- Програм за полагање испита за јавног извршитеља, начин полагања 

испита и друга питања значајна за полагање испита (члан 478. став 2.); 

- Пропис који уређује састав и начин рада испитне комисије (члан 479. 

став 2.); 

- Пропис који уређује поступак јавног конкурса, састав конкурсне 

комисије и начин њеног рада  (члан 480. став 4.); 

- Пропис који утврђује опште услове за закључивање уговора о 

осигурању за штету коју би јавни извршитељ својом делатношћу могао изазвати 

другом лицу и уговора о осигурању просторија и предмета примљених у депозит за 

случај њиховог оштећења, уништења или нестанка, као и најнижу висину оба 

осигурања (подзаконски пропис о почетку рада) (члан 487. став 1.); 

- Пропис који утврђује облик, изглед и величину штамбиља (члан 488. 

став 3.); 

- Пропис који утврђује изглед легитимације (члан 489. став 2.); 

- Пропис који утврђује начин преузимања права, обавеза и предмета јавног 

извршитеља коме је престала делатност (члан 496. став 4.); 

- Пропис који утврђује Стандарде професионалног понашања јавних 

извршитеља (члан 503. став 2.); 

- Пропис који утврђује начин вођења и приступа евиденцији о поступцима 

извршења и обезбеђења и финансијском пословању и поступање с евиденцијом у 

случају престанка делатности или спречености јавног извршитеља да обавља делатност 

(члан 509. став 4.); 

- Пропис који утврђује изглед и садржину легитимације заменика јавног 

извршитеља (члан 511. став 7.); 

- Пропис који утврђује начин вођења именика (члан 518. став 2.); 

- Пропис који утврђује начин надзора министарства над радом јавних 

извршитеља (члан 529. став 5.); 

- Пропис који утврђује дисциплински поступак (члан 546. став 3.); 

- Одлука о висини накнаде за рад чланова дисциплинске комисије (члан 

538. став 5.). 

 

 

2. Прописи Коморе јавних извршитеља: 

- Усклађивање Статута Коморе са новим ЗИО (члан 555. став 2.); 
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- Пропис који уређује услове који се тичу канцеларије, опреме неопходне 

за спровођење извршења и обезбеђења и уписнине  (члан 487. став 2.); 

- Пропис који ближе одређује послове који су неспојиви са делатношћу 

извршитеља (члан 502. став 1.); 

- Етички кодекс јавних извршитеља (члан 503. став 2.); 

- акт који уређује програм и трајање почетне обуке (члан 505. став 4.);  

- Програм стручног усавршавања (члан 505. став 3.); 

- Пропис Коморе који прописује Начин подношења података и проверу 

података из извештаја о имовини и редован годишњи финансијски извештај (члан 507. 

став 4.); 

- Пропис који уређује начин одређивања чланарине, начин на који се она 

плаћа и њену висину  (члан 510. став 3.); 

- Пропис који уређује садржину легитимације помоћника јавног 

извршитеља (члан 515. став 4.); 

- Одлуке о накнадама за рад - извршни одбор Коморе (члан 522. став 3.); 

- Пропис који уређује начин надзора Коморе над радом јавних 

извршитеља  (члан 530. став 6.). 

 

Статут и други прописи и општи акти Коморе не могу да ступе на снагу док 

министар не да сагласност на њих и објављују се у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

 

 

 


