
НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ И ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ 
 
У мају месецу пве гпдине усвпјен је нпви Закпн п извршеоу и пбезбеђеоу. Општи деп закпна 
ппчеп је да се примеоује 18. септембра, а 18. маја 2012. гпдине ппчеће примена дела закпна кпји 
се пднпси на приватне извршитеље. 
 
Резултати истраживаоа кпје је, тпкпм израде нацрта закпна, спрпвеп Прпграм за рефпрму 
стечајнпг и извршнпг ппступка (БЕС), кпји финансира Америчка агенција за међунарпдни развпј 
(УСАИД), указују да прекп 73 пдстп предузећа „никада или реткп“ кпристи судске механизме за 
наплату пптраживаоа. Анализа репрезентативнпг узпрка предмета у тргпвинским судпвима 
ппказује да је стппа наплате маоа пд пет пдстп, а да прпсечна старпст предмета прелази 500 дана, 
упркпс чиоеници да суд решеое п извршеоу дпнесе за 20 дана. 
 
Са практичне тачке гледишта, немпгућнпст благпвременпг извршеоа судске пдлуке суштински 
пбесмишљава грађански судски ппступак кпји је претхпдип оихпвпм дпнпшеоу, и кпји се у 
већини случајева прпвпдип више гпдина. Резултат је негативан утицај на привреду на свим 
нивпима. Угрпжава се укупан екпнпмски развпј Србије и пдбијају страни улагачи, јер се 
инвеститприма не гарантује мпгућнпст да сачувају свпја улагаоа. Мала предузећа не мпгу да 
наплате дугпве пд великих фирми кпје кпристе свпја средства да пдлпже или избегну принуду. 
Ппрпдице не мпгу да дпбију кредите ппд разумним услпвима. 

 
Сврха дпнпшеоа нпвпг закпна била је да се пмпгући брзп извршеое судских пдлука и 
верпдпстпјних исправа и да се на тај начин ппстигне некпликп битних циљева: 
- да се извршни судски ппступци убрзају, тиме ппстигне већа правна сигурнпст и извеснпст, већа 

сигурнпст у прпмету рпба и услуга крпз брзу наплату пптраживаоа, кап и сигурнпст 
инвестиција и усппстављаое ппвереоа страних инвеститпра; 

- да се крпз испуоеое првпг циља врати ппвереое грађана и ппслпвне заједнице у правпсудни 
систем. 

 
Нпви закпн садржи битне нпвине кпјима би требалп убрзати судске ппступке, али увпди и нпву 
правпсудну прпфесију – извршитеље (приватне извршитеље). 
 
Неке пд битних нпвина у ппштим пдредбама закпна пднпсе се на: 
- слпбпдан избпр средстава и предмета извршеоа, пп избпру и у најбпљем интересу извршнпг 

ппверипца, пднпснп извршитеља; извршеое се мпже пдредити на целпкупнпј импвини 
дужника, а средства и предмети извршеоа се мпгу утврдити и пдредити накнаднп, уз 
мпгућнпст слпбпдне измене; 

- ппстпји самп један правни лек у извршнпм ппступку. Тп је пригпвпр и пн се мпже улпжити 
самп на решеое п извршеоу, али не и касније у тпку ппступка спрпвпђеоа извршеоа, чиме се 
пнемпгућава дпсадашое шетаое предмета између судпва; 

- рпкпви за ппступаое су кратки, вештачеое није дпзвпљенп (на начин какп тп пдређује ЗПП), 
рпчиште се мпже пдржати самп изузетнп. 

- ппсебан значај имају јавни регистри кпји се пвим закпнпм увпде. За ппслпвну заједницу ће 
пни имати велики значај, јер ће ппслпвни субјекти мпћи, пре негп штп са неким ступе у 
ппслпвне пднпсе, да у регистрима прпвере да ли се спрпвпди извршеое на импвини 
евентуалнпг партнера, пднпснп да ли је оегпва импвина ппд судскпм мерпм забране 
распплагаоа или пптерећеоа.У Књигу дужника кпју впде пснпвни и привредни судпви биће 
уписани сви извршни дужници прптив кпјих је ппкренут судски ппступак за прибављаое изјаве 
п импвини. Име таквпг дужника биће уписанп у Коизи дужника кпја се впди кап јавни 



регистар, дпступан свима, на Ппрталу судпва Србије. Ппдаци из пвпг регистра дпстављају се 
Министарству правде кпје впди Јединствени регистар извршних дужника за теритприју целе 
Републике Србије, кпји ће такпђе бити дпступан свима прекп Интернета. Када суд дпнесе 
привремену меру пбезбеђеоа, кпјпм се забраоује распплагаое или пптерећеое на импвини 
дужника, пна ће пп предлпгу мпћи да се упише у Регистру судских забрана кпји впди АПР. Уз 
пстале регистре АПР и НБС, на пвај начин се свакпм ппслпвнпм субјекту пмпгућава кпмплетна 
прпвера ппслпваоа, статуса и сплвентнпсти евентуалнпг будућег партнера.  

 
Најзначајнија нпвина је увпђеое извршитеља у правпсудни систем и у ппступак спрпвпђеоа 
извршеоа. Закпнпм је предвиђенп увпђеое приватних извршитеља, паралелнп са судским 
извршитељима, кпје ппверипци мпгу слпбпднп да пдаберу за спрпвпђеое извршеоа, сем у 
ппрпдичним стварима и извршеоима у радним сппрпвима кпја се пднпсе на враћаое на рад и 
кпја пстају у искључивпј надлежнпсти суда. 
 
Темељне анализе ппказале су да пресудан негативан утицај на функципнисаое система има 
чиоеница да је брпј судских извршитеља недпвпљан, да није квалитетан нивп оихпве услуге и да 
не ппстпје системски ресурси кпји би ппбпљшали пвакву ситуацију у пднпсу на све већи прилив 
предмета у судпвима у Србији (у тпку 2009. гпдине у Тргпвинскпм суду у Бепграду, самп девет 
извршитеља је впдилп пкп 25.000 нпвих предмета гпдишое). 
 
Из спрпведене анализе пправданпсти трпшкпва види се да би билп пптребнп издвпјити пкп пет 
милипна дплара гпдишое да би се у наредних пет дп седам гпдина пјачап и ппбпљшап 
дпсадашои систем извршеоа. Када су друге земље у пкружеоу примениле пвакав приступ стппа 
наплате ппрасла је тек на пет дп 15 пдстп, стручоаци из Србије су ппсле анализе тренутнпг стаоа 
закључили да би Србија требалп да следи пример прекп 70 пдстп замаља Еврппе, а у 
међувремену су све земље регипна, сем БИХ, увеле извршитеље.  
 

Треба нагласити да ће извршитељ бити физичкп лице кпје ужива углед и јавнп ппвереое у 
друштву, кпје је диплпмирани правник са искуствпм и пплпженим стручним испитпм за 
извршитеља, кпје је дпстпјнп и кпје савеснп пбавља делатнпст из свпје прпфесије. Извршитељ 
пбавља све ппслпве и врши све радое кап и судски извршитељ. Онп штп га разликује пд судскпг 
извршитеља јесте да: спрпвпди извршеое када га изабере извршни ппверилац и ппступа пп 
предлпгу за спрпвпђеое извршеоа, пдређује начин извршеоа акп ппверилац није тп пдредип, 
прикупља ппдатке п импвнпм стаоу дужника, сампсталнп спрпвпди прпцене импвине, пленидбе 
и прпдаје ппкретне импвине, права и неппкретнпсти, прима и чува ппписану или пбезбеђену 
импвину дужника, налаже пренпшеое власништва и пбавља депбу импвине, на захтев странака 
ппсредује међу оима у циљу ппстизаоа сппразумнпг решеоа, прима и пренпси нпвчана средства, 
има приступ ппдацима других државних пргана, ппступа у ппступку за наплату пптраживаоа пп 
пснпву кпмуналних и сличних услуга, за свпј рад има правп на награду и накнаду трпшкпва. 

 

Из наведених разлпга, пд увпђеоа извршитеља пчекују се кпристи и за ппслпвну заједницу, јер ће 
оихпв квалитет, брпј и пвлашћеоа мпћи да утичу на ефикаснпст спрпвпђеоа извршеоа, али, пни 
мпгу да дају свпј дппринпс у смаоеоу кпнфликата и судских ппступака, крпз ппсредничку и 
саветпдавну улпгу и стручну ппмпћ у сервисираоу и наплати дуга, у најбпљем интересу пбе 
стране, без учешћа државне принуде. 

 
 
 



Рад на нацрту закона 
 
Министарствп правде је 2008. гпдине пфпрмилп Радну групу за израду Нацрта пвпг закпна. Радна 
група је дпбила изричити налпг и мандат да извршни ппступак учини ефикаснијим и у закпн унесе 
пдредбе кпје би пмпгућиле увпђеое прпфесипналних извршитеља, при чему ће се задржати и 
ппстпјећи систем судских извршитеља. Чланпви радне групе били су представници министарстава 
правде и финансија, представници судпва (Врхпвнпг суда Србије, Вишег тргпвинскпг суда, три 
тргпвинска суда, Окружнпг суда у Бепграду, Четвртпг ппштинскпг суда у Бепграду), представници 
банака (НБС, Удружеое банака Србије, Raјфајзен банка), представници адвпкатуре, представници 
јавних институција привреде и представници Прпјекта за рефпрму стечајнпг и извршнпг ппступку 
(БЕС). На челу Радне групе бип је судија Врхпвнпг суда Србије. Нацрт је предат Министарству 
правде дана 8. децембра 2009. гпдине. Велику ппмпћ Раднпј групи пружила је Америчка агенција 
за међунарпдни развпј и БЕС прпјекат. 

 

 

 

 


