
У  случају  када  је  предлог  за  извршење  на  основу  веродостојне  исправе  ради 
намирења  потраживања  по  основу  комуналних  и  сличних  услуга  поднесен  после 
01.06.2012.  године,  када  за  подручје  основног  суда,  није  био  постављен  и  обезбеђен 
приватни извршитељ, а предлог је усвојен од стране суда, али није спроведено извршење, 
а поверилац накнадно стави предлог да извршење спроведе приватни извршитељ, суд ће 
закључком да уступи предлог извршитељу, ради спровођења извршења.

Образложење:

Након 1.06.2012. године, за подручје Основног суда, није био постављен и обезбеђен 
приватни извршитељ, те је суд након овог датума усвајао овакве предлоге за извршење па је 
спорно правно питање како даље да поступа у ситуацијама када такво решење о извршењу 
није  спроведено  а  поверилац  накнадно  ставио  предлог  да  извршење  спроведе  приватни 
извршитељ у складу са одредбама ЗИО, посебно имајући у виду члан 34 Закона о изменама и  
допунама  ЗИО  („Службени  гласник  Републике  Србије",  број  55/14),  односно  да  ли  треба 
обуставити поступак, укинути спроведене радње у поступку и предмет уступити приватном 
извршитељу са подручју Вишег суда, или се суд може огласити стварно ненадлежним и списе 
предмета уступити приватном извршитељу са подручје Вишег суда, као искључиво надлежног 
или се може огласити апсолутно ненадлежним (с обзиром на статус  приватног извршитеља 
кога  именује  Министарство  правде),  укинути  све  спроведене  радње  предлог  одбацити  као 
недозвољен.

Према члану 3 Закона о измена Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник 
Републике Србије", број 55/14 од 23.05.2014. године) прописано је да се у члану 312 став 3 реч 
„основног", замењује са речју „вишег суда", тако да овај члан сада гласи: извршитељ врши 
јавна  овлашћења  која  су  му  поверена  овим  Законом.  Извршитељ  обавља  делатност  као 
предузетних или као члан ортачког друштва чији чланови могу бити искључиво извршитељи. 
Извршитеља именује министар са подручја вишег и подручја привредног суда.

Према члану 4 наведених измена и допуна ЗИО, прописано је да извршитељи који су 
именовани до дана ступања на снагу овог Закона настављају да обављају делатност за подручје 
вишег суда на којем се налази седиште основног суда на чијем подручју су именовани.

Чланом 325 ЗИО, прописана су овлашћења и дужности извршитеља,  између осталог 
тачком 1 да  поступак  по предлогу за  спровођење извршења одређује  начин извршења ако 
извршни  поверилац  није  одредио  начин  извршења  и  тачком  2  да  поступак  по  предлогу 
извршења на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу 
извршних, комуналних и сличних услуга.

Пренетим  и  завршним  одредбама  ЗИО  и  то  члан  358  је  прописано  да  поступци 
извршења и обезбеђења у којима је до дана почетка примене овог Закона започето спровођење 
извршења окончаће се по одредбама овог Закона а поступци извршења и обезбеђења у којима 
је до дана почетка примене овог Закона изјављена жалба на решење о извршењу и обезбеђењу 
уступиће  се  суду  надлежном  за  одлучивање  по  приговору  на  решење  о  извршењу  или 
обезбеђењу  у  складу  са  овим  Законом.  Спорно  правно  питање  је  настало  зато  што  на 
територији вишег суда фактички није било извршитеља па је основни суд донео решења о 
извршењу на основу веродостојних исправа из надлежности извршитеља по члану 325 тачка 2 
ЗИО.



Према члану 137 Устава Републике  Србије у интересу ефикаснијег  и рационалнијег 
остваривања  права  и  обавеза  грађана  и  задовољавања  њихових  потреба  од  непосредног 
интереса  за  живот  и  рад,  законом  се  може  поверити  обављање одређених  послова  из 
надлежности  Републике  Србије  и  Аутономној  покрајини  и  јединици  локалне  самоуправе, 
поједина овлашћења се могу законом поверити и предузећима, установама, организацијама и 
појединцима и посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција у појединим 
областима  и  делатностима  Република  Србија,  Аутономне  покрајине  и  јединице  локалне 
самоуправе  могу основати јавне службе  тих делатности  и  послови због  којих се  оснивају,  
уређују и прописују законом.  У овој  ситуацији,  сходно члану 2 став 2 ЗИО, члану 4 истог 
Закона,  је  прописано  да  извршитељ  спроводи  извршење  на  основу  решења  суда  за  чије 
подручје је именован и привремене мере суда, ако законом није другачије прописано.

Према члану 256 ЗИО, о приговору извршног дужника против закључка извршитеља из 
разлога прописаног члана 254 и по приговору извршног повериоца из члана 255 одлучује веће 
суда на чијем подручју се налази седиште извршног повериоца и да се на даљи док поступка 
пред судом примењује  одредба члана  48 и  49  истог  закона,  а  којом су прописане  обавезе 
дужника који подноси приговор и поступак  по приговору на основу веродостојне исправе. 
Садржај члана 251 и члана 256 став 1 ЗИО јасно упућује  на повезаност поступања суда и 
извршитеља у поступку из  спровођења извршење и на  карактер јавних овлашћења која  су 
законом поверена извршитељу.

Произилази да са аспекта Закона о извршењу и обезбеђењу и одредби члана 32 Устава 
Републике  Србије,  посебно  овим  чланом  установљеног  права  грађана  на  законом  већ 
установљен суд и суђење у разумном року, странкама не би могло бити ускраћено већ стечено 
право одлуком суда о усвајању предлога за извршење на основу веродостојне исправе, те у 
овој  правној  ситуацији суд  треба примена члана 36 став 3 и 4 ЗИО, да закључком уступи 
предмет извршитељу ради спровођења извршења.

(правни закључак усвојен на седници представника грађанских одељења и одељења  
радних спорова свих апелационих судова, одржаној 26.09.2014. године)


