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Закон о извршењу и обезбеђењу
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се поступак у коме судови и јавни

извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснoвана на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), поступак обезбеђења потраживања и положај
јавних извршитеља.
Значење појединих израза
Члан 2.
Поједини изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) „потраживање“ означава право извршног повериоца да
захтева од извршног дужника одређено давање, чињење, нечињење или трпљење;
2) „извршни поверилац“ означава лице чије се потраживање намирује у извршном поступку или обезбеђује у поступку
обезбеђења;
3) „извршни дужник“ означава лице према коме се потраживање намирује у извршном поступку или обезбеђује у поступку обезбеђења;
4) „странка“ означава извршног повериоца и извршног дужника;
5) „учесник у поступку“ означава лице које у извршном
поступку или поступку обезбеђења остварује неко своје право
или правни интерес, а није странка у поступку;
6) „треће лице“ означава учесника у поступку који тврди
да на предмету извршења има право које спречава спровођење
извршења;
7) „решење о извршењу“ означава решење суда којим се
усваја предлог за извршење на основу извршне исправе;
8) „решење о извршењу на основу веродостојне исправе“
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означава решење суда или јавног извршитеља којим се усваја
предлог за извршење на основу веродостојне исправе;
9) „организација за принудну наплату“ означава посебан
организациони део Народне банке Србије који, поступајући по
налогу суда или јавног извршитеља, налаже банкама да пренесу новчана средства са рачуна извршног дужника;
10) „хартија од вредности“ означава писмену исправу којом се њен издавалац обавезује да испуни обавезу уписану на
тој исправи њеном законитом имаоцу;
11) „финансијски инструменти“ јесу хартије од вредности,
инструменти тржишта новца и други финансијски инструменти у дематеријализованом облику одређени законом којим се
уређује тржиште капитала и уписани у Централни регистар,
депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар хартија од вредности);
12) „овлашћени учесник на тржишту капитала“ означава
инвестиционо друштво (брокерско-дилерско друштво и овлашћену банку) према закону којим се уређује тржиште капитала,
којима је Комисија за хартије од вредности издала дозволу за
обављање инвестиционих услуга и активности.
Покретање и вођење извршног поступка
и поступка обезбеђења
Члан 3.
Извршни поступак и поступак обезбеђења покрећу се
тако што извршни поверилац подноси предлог за извршење
на основу извршне или веродостојне исправе или предлог за
обезбеђење, а по службеној дужности покрећу се само ако је
законом одређено.
О предлогу за извршење на основу извршне или веродостојне исправе и предлогу за обезбеђење одлучује суд.
О предлогу за извршење на основу веродостојне исправе
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ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности одлучује јавни извршитељ.
Кадa се донесе решење о извршењу или обезбеђењу, спроводи се извршење.
Надлежност за спровођење извршења
Члан 4.
Суд је искључиво надлежан за извршење заједничке продаје непокретности и покретних ствари, чињења, нечињења
или трпљења (чл. 359–367) и извршење извршних исправа у вези
с породичним односима и враћањем запосленог на рад.
Јавни извршитељи јесу искључиво надлежни за извршење осталих извршних исправа, решења о извршењу на основу
веродостојне исправе, решења о усвајању предлога за противизвршење и решења о извршењу решења о изреченим судским
пеналима.
Одредбе до дела трећег овог закона којима се уређују само
овлашћења јавних извршитеља, а не и суда, примењују се само
на овлашћења суда ако је суд искључиво надлежан да спроводи
извршење (прекид поступка, о више средстава и предмета извршења, промена и додавање средстава и предмета извршења,
приговор трећег лица, одлагање извршења, обустава извршног
поступка и сл.).
Формални легалитет
Члан 5.
При одлучивању о предлогу за извршење суд и јавни извршитељ везани су извршном и веродостојном исправом.
Суд није овлашћен да испитује законитост и правилност
извршне исправе.
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Стварна надлежност судова за одлучивање о
предлогу за извршење или обезбеђење
Члан 6.
О предлогу за извршење или обезбеђење одлучују у првом
степену основни или привредни суд.
О жалби против решења основног или привредног суда
одлучује виши суд или Привредни апелациони суд, у зависности од тога ко је донео решење које се побија.
Општа месна надлежност за одлучивање о
предлогу за извршење или обезбеђење
Члан 7.
За одлучивање о предлогу за извршење или обезбеђење
опште месно надлежан је суд на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или боравиште, односно седиште.
Месна надлежност ако је у предлогу за извршење
или обезбеђење назначено више средстава или
предмета извршења или обезбеђења
Члан 8.
Ако је у предлогу за извршење или обезбеђење новчаног
потраживања назначено више средстава или предмета извршења или обезбеђења, за одлучивање о предлогу за извршење,
односно обезбеђење месно је надлежан суд који је надлежан
да одлучује о средству извршења или обезбеђења које је прво
назначено.
Ако је између више средстава или предмета назначена и
непокретност, за одлучивање о предлогу за извршење, односно
обезбеђење искључиво месно је надлежан суд на чијем се подручју налази непокретност.
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