
ЕФИКАСНА  НАПЛАТА  
ПОТРАЖИВАЊА

АЛЕКСАНДРА ТРЕЊЕВ

Председник Коморе јавних извршитеља



ОД УКУПНОГ БРОЈА ОКОНЧАНИХ
ПРЕДМЕТА, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ
НАЈВЕЋИ БРОЈ ОКОНЧАЈУ
ПОТПУНИМ НАМИРЕЊЕМ
ПОВЕРИОЦА 58,09%



Начин окончања поступка зависи од квалитета предлога,
потраживања из извршних исправа су од укупног броја

окончаних поступака, успешно окончана у преко 90%
случајева,

на основу веродостојне у преко 60%,
потраживања на основу веродостојне исправе настале из

комуналних услуга и сродних делатности наплатива у
проценту који се креће око 45%.



У укупном броју окончаних поступака за наплату
неплаћене судске таксе јавни извршитељи су успешно
окончали преко 80% поступака.



Разлика у успешности окончања постоји и у
зависности од повериоца,

од укупног броја окончаних поступака у којима су
повериоца физичка лица, потпуним намирењем
повериоца окончано преко 95% предмета,

предузетници преко 80%,
Република Србија преко 60% ,
Банке преко 50%



На основу податка о старосној структури поступака
пред јавним извршитељима утврђено је да су од
укупно примљених предмета из 2012 јавни
извршитељи окончали преко 80%,

из 2013 преко 70%,
из 2014 преко 65% и
из 2015 преко 55%.



Преко, 80% нерешених предмета су предмети ЈКП,
док се сви остали поступци у проценту од 80- 90% у
зависности од врсте исправа окончају у року од 2
године.



НАМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ ИЗ
КОМУНАЛНИХ И СЛИЧНИХ ДЕЛАТНОСТ

- Сродна делатност у смислу ЗИО јесте делатност од општег

интереса којом се континуирано пружају услуге већем броју

лица на одређеном подручју и периодично наплаћују.

- Обавеза повериоца да се за одређивање јавног извршитеља

обрати комори.

- Решење о извршењу се спроводи након правноснажности.



ДА БИ 
ВЕРОДОСТОЈНА 
ИСПРАВА БИЛА 
ПОДОБНА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ, 
СХОДНО ЧЛ. 53 
ЗИО ПОТРЕБНО 
ЈЕ ДА САДРЖИ

Податке о извршном повериоцу и
извршном дужнику, предмет, врсту,
обим и доспелост обавезе извршног
дужника.
Ако доспелост обавезе не може да се

утврди из веродостојне исправ, извршни
поверилац дужан је да уз веродостојну
исправу приложи и писмени доказ да је
извршном дужнику оставио накнадни
рок да испуни обавезу



Кад се ради о новчаном потражиавњу извршни поверилац бира
средство извршења које ће му омогућити да се ефикасно и потпуно
намири

Избор зависи од састава расположиве имовине (од активе у
имовинској маси)

Измењен је начин утврђивања имовине извршног дужника јер
претходни систем који је увео ЗИО (2011) није дао резултате

ИЗБОР СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТА 
ИЗВРШЕЊА 



ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ФАЗИ 
ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА

Обавеза повериоца
-да захтева од Коморе одређивање надлежног јавног
извршитеља,
-да уз предлог јавном извршитељу достави одговор Коморе
или доказ да Комора није одговорила,
-у случају да Комора не одговори у року од 5 радних дана,
извршни поверилац самостално одређује извршитеља, према
општем форуму



Обавеза Коморе

- Комора је дужна да одговори у року од 5 радних дана,
водећи рачуна само о две околности (да се предмети деле
равномерно и да је за поступање надлежан извршитељ по
општем форуму)
-О одређеном јавном извршитељу Комора јавних
извршитеља обавештава и извршитеља и повериоца.
-Подаци су доступни свим заинтересованим лицима



Обавеза je јавног извршитеља да одбаци предлог за
извршење, уколико му извршни поверилац уз предлог
не достави одговор коморе у року од пет дана



ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ

Јавни извршитељ о предлогу одлучује Решењем
(новина)
 Решење се извршава после правноснажности   

(новина)
Веродостојна исправа – извод из пословних књига, 

рачун (новина)



ОДЛУКЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ ОДБАЦУЈЕ или ОДБИЈА предлог 
за извршење

Уколико је предлог уредан, односно основан, доноси 
Решење о извршењу



ОДНОС ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА И
ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

- Већи степен независности извршитеља.

- Могућност промене јавног извршитеља.

- Спреченост јавног извршитеља да настави извршење.



НЕПРАВНИЛНОСТИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗВРШЕЊА

- Захтев могу поднети странке и учесници у посупку у року од 15 дана.

- Захтев се може односити и на недоношење одлуке или пропуштање радње.

- Захтев се подноси суду или јавном извршитељу који је дужан да одлучи у року од 5 дана, а не
одлаже извршење.

- Приговор је дозвољен у случај да захтев не буде усвојен.

- Обавеза самопријављивања.
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