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-Последња реформа извршног поступка је извршена 2015. године доношењем Закона о
извршењу и обезбеђењу који је почео да се примењује 01.јула.2016.године(у даљем тексту ЗИО)

-Акценат на подизању ефикасности поступка и отклањање недостатака због којих је претходни
Закон о извршењу и обезбеђењу био критикован.

-Повећање надлежности јавних извршитеља и прецизније регуслисање њиховог статуса

-Сразмерност извршења

-Одлагање извршења

-Увођење института жалбе

-Измене одредби о достављању странкама у поступку

-Повећање почетне цене на јавном надметању
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OПШТИ  АСПЕКТИ-1



Искључива надлежност суда:
◦ Извршење у вези са породичним односима
◦ Заједничка продаја покретних и непокретних ствари
◦ Потраживање у виду чињења, нечињења или трпљења

Остала извршења су у надлежности jавних извршитеља

◦ Увођење двостепености у одлучивања-по жалби и приговору одлучује Виши суд или
Привредни апелациони суд

◦ Одлуке у извршном поступку-Решење и Закључак
◦ Правни лекови-жалба и приговор
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OПШТИ  АСПЕКТИ - 2



Извршна исправа
1) извршна судска одлука и судско поравнање који гласе на давање, чињење, нечињење или 

трпљење;

2) извршна одлука донета у прекршајном или управном поступку и управно поравнање који гласе на 
новчану обавезу ако посебним законом није друкчије одређено;

3) извод из Регистра залоге и извод из Регистра финансијског лизинга;

4) уговор о хипотеци и заложна изјава;

5) план реорганизације у стечајном поступку чије је усвајање решењем потврдио суд;

6) јавнобележничке исправе које имају снагу извршне исправе;

7) споразум о решавању спора путем посредовања, који испуњава услове одређене законом којим се 
уређује посредовање у решавању спорова;

8) исправа која је другим законом одређена као извршна исправа.

Уговор о хипотеци и заложна изјава јесу извршне исправе ако су закључени, односно дати у форми 
коју одређује закон којим се уређује хипотека, ако садрже одредбе које он предвиђа и ако су уписани 
у катастар непокретности као извршна вансудска хипотека.
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OПШТИ  АСПЕКТИ-3



Веродостојна исправа: 
1. меница и чек домаћег или страног лица, са протестом ако је то потребно за заснивање потраживања,

2. обвезница и друга хартија од вредности издата у серији, која имаоцу даје право на исплату номиналне
вредности,

3. фактура (рачун) домаћег или страног лица, са отпремницом или другим писменим доказом да је извршни
дужник обавештен о насталој обавези,

4. извод из пословних књига за извршене комуналне и сличне услуге,

5. јавна исправа која конституише извршиву новчану обавезу,

6. банкарска гаранција,

7. акредитив

8. оверена изјава извршног дужника којом овлашћује банку да са његовог рачуна изврши пренос новчаних средстава на
рачун извршног повериоца,

9. обрачун камате са доказима о основу доспелости и висини потраживања,

10. привремена или окончана ситуација у вези са извршеним грађевинским радовима

11. обрачун о награди и накнади адвоката

12. Обрачун или извод из пословних књига за потраживање таксе за јавни медијски сервис
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OПШТИ  АСПЕКТИ - 4



- Постојање познате имовине-услов за делотворно извршење.

- По члану 31. ЗИО-а сви државни oргани и друга лица су дужна да на захтев јавног
извршитеља бесплатно доставе тражене податке о имовини извршног дужника

- Државни органи, имаоци јавних овлашћења, друга правна лица и предузетници дужни
су да извршном повериоцу који наведе потраживање ради чијег намирења или обезбеђења
намерава да води извршни поступак или поступак обезбеђења и приложи извршну исправу у
којој је садржано потраживање, бесплатно доставе све податке које су дужни да доставе и суду и
јавном извршитељу, изузев података из пореске пријаве за последње три године

- Под истим условима дужност достављања података постоји и према адвокату као
пуномоћнику извршног повериоца.

- Добијене податке извршни поверилац и адвокат извршног повериоца могу да користе
само за потребе извршног поступка, а податке о правним пословима и радњама (став 1. тачка
19. овог члана) само за побијање правних радњи извршног дужника у сврхе спровођења
извршења.
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OПШТИ  АСПЕКТИ - 5



Ко су јавни извршитељи?

Јавни извршитељ врши јавна овлашћења која су му поверена Законом о извршењу и 
обезбеђењу.

Јавни извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва чији 
су чланови искључиво јавни извршитељи.

За која извршења Јавни извршитељ није надлежан ?
Јавни извршитељи, немају надлежност у области спровођења извршења одлука у вези са
извршењем у вези са породичним односима, заједничком продајом покретних и
непокретних ствари, као и за потраживање у виду чињења, нечињења или трпљења
За ову област искључиво је надлежан суд и судски извршитељи.

Како ангажовати Јавног извршитеља?
Јавног извршитеља је потребно именовати у самом предлогу за извршење
Како се јавни извршитељ плаћа за своје услуге?
Поверилац је дужан да предујми трошак рада јавног извршитеља пре започињања принудне
наплате као и накнаду за успешно спровођење извршења након спроводеног извршења.
Новчани износи се обрачунавају у складу са Јавноизвршитељском тарифом сразмерно
наплаћеном износу потраживања
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OСНОВНО о јавни извршитељима- 1



Највеће промене у Закону о стечају у односу на извршење доносе измене и допуне члана 93. Закона о
стечају:

Извршни поступак се отварањем стечајног поступка прекида (пре Измена и допуна извршни поступак
се обустављао )

Чланом 22. извршена је допуна члана 93. и то тако што су предложени нови чл. 93а, 93б, 93в и 93г.

Чланом 93а став 2. предложена је могућност УКИДАЊА МОРАТОРИЈУМА

Потпуно нови модел могућности намирења обезбеђених поверилаца

Обезбеђени повериоци добијају могућност да самостално спроведу поступак намирења свог
потраживања из имовине на којој имају залогу уважавајући поступке уновчења имовине предвиђене
посебним Законима

Рок који је одређен за непосредно намирење обезбеђених поверилаца је 9 месеци (6+3)

 Предложени модел растерећује поступак стечаја, трошкови стечајног поступка се смањују, а стечајни
управник може наставити стечајни поступак у односу на преосталу имовину

Даном доношења решења о закључењу стечајног поступка поступци који су прекинути по ставу 1.
члана 93 овог Закона се обустављају.
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У сусрет  изменама Закона о стечају-1



У сусрет  изменама Закона о стечају-2
Стечајни судија, на предлог стечајног управника, разлучног повериоца или заложног повериоца који докаже да је његово потраживање
обезбеђено заложним правом доспело делом или у целости, доноси одлуку о укидању мере обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4) овог 
закона или забране извршења и намирења из члана 93. став 1. овог закона, у односу на имовину која је предмет обезбеђења, на период од шест 
месеци почев од дана објављивање огласа о укидању мера обезбеђења, односно, забране извршења и намирења ако: 

1) стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан начин заштитили предметну имовину или 

2) се вредност предметне имовине смањује, а нема друге могућности да се обезбеди примерена и ефикасна заштита од смањења вредности 
имовине. 

Уместо одлуке о укидању мораторијума стечајни судија може донети одлуку о адекватној заштити имовине одређивањем једне или више од 
следећих мера: 

1) исплата редовних новчаних надокнада разлучном повериоцу, чији је износ једнак износу за који се умањује вредност имовине или надокнада 
за стварне или предвиђене губитке; 

2) замена имовине или одређивање додатне имовине која ће бити предмет разлучног, односно заложног права, на начин да се надокнади 
смањење вредности или губитак; 

3) исплата дела прихода добијених коришћењем имовине која је предмет разлучног, односно заложног права разлучном, односно заложном 
повериоцу, до висине његовог обезбеђеног потраживања или предаја средстава добијених отуђењем ове имовине, ако је имовину отуђио
стечајни дужник пре или током претходног стечајног поступка; 

4) поправка, одржавање, осигурање или мере посебног обезбеђивања и чувања имовине; 

5) друге заштитне мере или друге врсте надокнада за које стечајни судија сматра да ће заштитити вредност имовине разлучног повериоца.



У сусрет  изменама Закона о стечају-3
-поступак укидања мораторијума-

-Предлог разлучног или заложног повериоца се подноси стечајном судији

-О предлогу стечајни судија одлучује решењем у року од 15 дана од дана пријема предлога.

-У случају укидања мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења, стечајни судија по правноснажности
тог решења објављује оглас о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења сходном
применом члана 71. став 3. овог закона.

-Предлагач је у обавези да по закључку суда предујми трошкове објављивања овог огласа, у супротном суд ће
одбацити предлог.

-По правноснажности решења о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења стечајни
управник нема право да на било који начин располаже имовином која је предмет решења, укључујући давање у
закуп или оптерећивање те имовине.

-У случају да је објављен оглас за продају имовине која је предмет предлога из чл. 93а и 93б овог закона, рок од 15
дана за доношење решења почиње да тече по неуспелом окончању тог поступка продаје.

Евентуално оспоравање потраживања или оспоравање разлучног, односно заложног права од стране стечајног
управника, као и вођење парнице за утврђење постојања потраживања или постојање разлучног, односно заложног
права, нема утицаја на право разлучног, односно заложног повериоца да суду предложи укидање мере обезбеђења,
односно забране извршења и намирења у складу са чл. 93а и 93б овог закона.



У сусрет  изменама Закона о стечају-4
-протек рока –поновно успостављање забране извршења и намирења

На предлог разлучног, односно заложног повериоца који је поднет пре истека рока од 6 месеци
стечајни судија ће продужити рок из става 1. овог члана једном за три месеца, ако разлучни, односно
заложни поверилац достави доказ да је у оквиру поступка уновчења објављен оглас о продаји имовине
која је предмет обезбеђења.

У случају да разлучни, односно заложни поверилац пропусти да уновчи имовину која је предмет
решења о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења из чл. 93а и 93б овог
закона у року од девет месеци (6 + додатних 3) од правноснажности тог решења, стечајни судија ће по
службеној дужности донети решење којим ће констатовати да је мера забране извршења и намирења
у односу на ту имовину поново успостављена.

По правноснажности решења о укидању мораторијума, стечајни управник стиче право продаје и
располагања имовином сходно одредбама овог закона.”



Закључци

- освртом на измене Закона о стечају било је потребно скренути пажњу на нове могућности
наплате разлучних и заложних поверилаца, обзиром да се њихов статус и могућности у
стечајном поступку изменама члана 93. Закона о стечају у битном мењају

- остаје нам да видимо да ли ће у пракси овакав начин намирења разлучних и заложних
поверилаца убрзати поступак намирења поверилаца, смањити трошкове стечајног
поступка и повећати ефикасност стечајног поступка

- пракса ће на крају показати целисходност увођења нових законских решења
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