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Какав је положај потрошача у извршном поступку?
Потрошач у извршном поступку се најчешће налази у положају 
извршног дужника, лица против којег се води поступак. Велики број 
грађана нашао се у ситуацији да је против њих покренут поступак 
извршења на основу веродостојне исправе, најчешће ради наплате 
комуналног или сродног потраживања (нпр. телекомуникационе 
услуге). Када се у улози извршног дужника у тим предметима појављују 
појединци или породична домаћинства, јавља се и применa правила о 
заштити потрошача. Зато се питање заштите потрошача у контексту 
извршног поступка најчешће односи на заштиту права извршног 
дужника у комуналним предметима. 

Веродостојна исправа је исправа на основу које се може непосредно поднети предлог за извршење, 
без претходног судског поступка. Закон наводи листу исправа које имају ово својство, али посматрано 
из угла потрошачких ствари, најважнија су два документа: рачун о пруженој услузи и обрачун дуга 
(извод из пословних књига извршног повериоца). 

Извршна исправа је најчешће правноснажна судска одлука којом је утврђено потраживање у корист 
неког лица. Одлука је правноснажна кад је поступак по жалби окончан или је рок за изјављивање 
жалбе протекао. Ова одлука постаје извршна протеком рока за добровољно извршење потраживања.

Шта је извршна исправа, а шта веродостојна исправа?
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Специфичности извршног поступка у комуналним предметима

Зашто су специфичне комуналне и сродне услуге у извршном поступку?

Комуналне услуге су делатности пружања услуга које су од значаја за остваривање основних 
животних потреба, као што су услуге грејања, снабдевања пијаћом водом, одношења смећа, испорука 

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ СЕ ДОНОСИ НА
ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ

Веродостојне исправе – исправе на основу којих се може
непосредно покренути извршни поступак, без претходног

судског поступка. У комуналним предметима то су два
документа: рачун о пруженој услузи или извод из пословних

књига пружаоца комуналних услуга.

ПРАВНА ЗАШТИТА ДУЖНИКА

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ ДОНОСИ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

Јавни извршитељ доноси решење о извршењу у комуналним
предметима, а не суд. Комора јавних извршитеља равномерно и

једнако расподељује комуналне предмете јавним извршитељима пре
доношења решења. 

Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне
исправе је главни правни лек на располагању дужнику.

Подноси се јавном извршитељу који је донео решење, а о
приговору одлучује надлежни суд. Рок за подношење приговора

је 8 дана од пријема решења.
Приговор одлаже извршење. 

УКОЛИКО СУД УСВОЈИ ПРИГОВОР ДУЖНИКА
Ако суд усвоји приговор, поступак између дужника и пружаоца

комуналних услуга ће се наставити пред судом у парничном поступку.
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електричне енергије, итд. Делатности сродне комуналним јесу делатности од општег интереса које 
се у континуитету пружају и периодично наплаћују лицима на одређеном подручју, као што су 
телекомуникационе (мобилна телефонија, кабловска телевизија).

Најзначајнија специфичност комуналних ствари јесте изузетно кратак рок застарелости потраживања 
од једне године. Овај рок се односи на потраживања накнаде за испоручену електричну енергију, 
воду, плин, димничарске услуге и слично, ако су испоручени за потребе домаћинства. Опомене које 
ЈКП шаљу својим корисницима не прекидају застаревање, па покретање поступка принудне наплате 
представља једину могућност реализације потраживања у року.

Извршни поступак у комуналним 
стварима је извршење на основу 
веродостојне исправе. Документ 
на основу којег се извршење 
одобрава и спроводи је обрачун 
дуга на име пружених комуналних 
услуга који саставља јавно 
комунално предузеће које пружа 
те услуге или је надлежно за 

обједињену наплату (нпр. ЈКП „Инфостан“ у Београду или ЈКП „Информатика“ у Новом Саду). У 
овим предметима, решење о извршењу доноси јавни извршитељ, а не суд. Јавни извршитељ нема 
овлашћење да испитује законитост и правилност веродостојне исправе (у овом случају, обрачуна 
комуналног дуговања). Конкретно, јавни извршитељ не може да испитује садржину обрачуна 
дуговања који састави нпр. ЈКП „Инфостан“, већ само његову формалну исправност.

Како се спроводи наплата комуналних услуга у извршном поступку?
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Ток извршног поступка у комуналним предметима

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК И
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

ПРЕДЛОГ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ

СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗВРШЕЊА

КРАЈ ПОСТУПКА

Потраживање ЈКП застарева у
року од годину дана од

дана доспелости. Да би ЈКП
намирило своје потраживање,

оно  подноси предлог за
доношење решења

о извршењу. Предлог се
подноси јавном извршитељу,
уз извод из пословних књига
који доказује постојање дуга. 

Извршење спроводи јавни
извршитељ тако да дуг буде што
брже и повољније намирен. То се
може остварити наплатом са
рачуна дужника, продајом
покретних или непокретних
ствари, преносом својинских

удела, итд. Извршење може да се
спроводи сваког радног дана од

07 до 22 часа, или изван тог
времена ако извршни дужник
избегава испуњење обавезе. У
случају да се извршењу пружа
отпор могућа је и асистенција

полиције. 
Поступак извршења може да се
заврши његовим окончањем или

обуставом. Ако је дошло до
намирења целог дуга поступак

извршења се окончава
доношењем закључка.

Ако су постојали разлози због
којих дуг није било могуће

намирити, поступак извршења се
обуставља. Нпр. јавни извршитељ
решењем обуставља поступак ако
не постоји имовина из које би дуг

могао да се намири.

Ако су испуњени сви
законски услови, јавни
извршитељ доноси

решење о извршењу на
основу веродостојне

исправе. 
У овим предметима се
примењују правила

извршења за комуналне
предмете. 

ОПОМЕНА

Покретању извршног поступка
претходи неко неизмирено

дуговање. Комунално
предузеће доставља опомену пред

утужење, са прегледом
месечних дуговања и укупним

износом дуга. Опомена, међутим,
није саставни део поступка
извршења, али је значајна за
информисање потрошача. 

Јавни извршитељ доставља
решење дужнику, којем се
оставља рок од 8 дана за

намирење дуга и
трошкова поступка. На ово

решење дужник може у року од 8
дана од дана достављања да

поднесе приговор. Кад
протекне овај рок или ако суд

одбије приговор,
наступа правноснажност
решења. У комуналним

предметима, то је моменат у којем
започиње принудна наплата.

ДОСТАВА И
ПРАВНОСНАЖНОСТ

Превенција извршења:

Потребно је редовно пратити стање дуга и евиденције уплата код пружалаца комуналних и
сродних услуга (ЈКП, ЕДБ, телекомуникациони оператери). Ако се уочи мањкавост у

погледу обрачуна дуга, евидентирања и књижења уплате, погрешног и непостојећег дуга,
или у погледу недостатака везаних за саму услугу, потребно је благовремено рекламирати.

РЕКЛАМАЦИЈА се може поднети пружаоцу комуналних услуга у сваком моменту. 
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Закон о извршењу и обезбеђењу садржи посебна правила за извршење у комуналним 
стварима која, поред осталог, предвиђају механизам случајне и једнаке расподеле предмета 
месно надлежним јавним извршитељима, који у претходној процедури спроводи Комора 
јавних извршитеља. На тај начин се спречавају „усмеравања“ предлога за извршење из јавног 
комуналног предузећа, као извршног повериоца, према одређеним јавним извршитељима.  

Најчешћи проблеми за грађане, потрошаче, у поступку извршења јесу изостанак правовременог 
обавештења о дугу и познавање права и могућности заштите својих интереса:

Да би извршни дужник 
уопште био упознат са 
обавезом из решења о 
извршењу,  прво мора да 
прими решење. Неуспешна 
достава је један од најчешћих 
проблема у пракси, због 
избегавања пријема од стране 
дужника, неуредних података 
о његовој адреси и других 
техничких разлога. У случају 
изостанка пријема решења на 
адреси извршног дужника, након друге неуспеле доставе решења на основу веродостојне исправе, 
решење се истиче на огласној табли суда, а сматра се да је таква достава уредна. На тај начин потрошачи 
често буду затечени поступком принудне наплате јер нису имали никаква претходна сазнања;

Ако потрошач не прими решење, нема ни могућност да у остављеном року добровољно плати 
дуговано потраживање ако је неспорно, и што је још важније, не може да искористи основно 
правно средство – приговор, ако је потраживање делимично или у целини спорно;

Како се одређује јавни извршитељ који спроводи наплату?

Који су највећи изазови заштити права потрошача у извршном поступку?
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Стигло Вам је решење о извршењу од јавног
извршитеља због неизмирених рачуна за

комуналне услуге ?

Пријем коверте са решењем о извршењу је први корак
ка решавању проблема. Избегавањем пријема дуг неће застарити нити
ће проблем нестати, а могуће су само даље компликације и додатни
трошкови.

ВАЖНО:  Не избегавајте пријем
решења о извршењу!

добијања битних информација о дугу (висина дуга, обрачунски периоди, висина затезне камате,
евиденција уплата дужника и др.)
могућност благовременог добровољног испуњавања обавезе без даљих трошкова поступка и
непријатности принудне наплате
улагања приговора у законом прописаном року, као главног правног средства

Пријемом решења стичете могућности:

У случају одбијања или избегавања пријема решења о извршењу на основу
веродостојне исправе, након друге неуспеле доставе, решење се истиче на огласној
табли суда и сматра се да је достава успела протеком осам дана од дана истицања.

Значајна одлика извршног поступка је начело формалног легалитета: судови и извршитељи испитују 
само формални облик и неопходне податке које извршна или веродостојна исправа садрже, не 
улазећи у садржину и правни основ за њено издавање. Такође, они немају обавезу да по службеној 
дужности пазе на застарелост потраживања, већ су на то дужни да обрате пажњу искључиво извршни 
дужници; 

Могуће неправилности из веродостојне исправе у комуналним предметима, као што су нетачан 
обрачун укупног дуга, грешке у књижењу, непостојећи дугови, застарела потраживања и томе слично, 
потребно је превасходно разрешити пре покретања поступка, у фази опомене од стране ЈКП или 
путем рекламације. Ако се такве неправилности уоче у решењу о извршењу на основу веродостојне 
исправе, потребно је поднети приговор, па потом побијати потраживање у целини или делимично 
у парници која следи након евентуалног усвајања приговора.
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Приговор је основно правно средство против решења на основу веродостојне исправе, укључујући 
комуналне предмете. Приговор се може изјавити ако потраживање из веродостојне исправе није 
настало, ако је у веродостојну исправу унет неистинит садржај, ако потраживање није доспело, ако 
је обавеза извршена или на други начин престала, ако је потраживање застарело, ако потраживање 
није прешло или није пренето на извршног повериоца, или ако обавеза није прешла или није 
пренета на извршног дужника, као и из разлога прописаних посебним законом. Рок за приговор 
је осам дана од дана пријема решења, а подноси се месно надлежном основном суду преко јавног 
извршитеља који је донео решење.  

Жалба је основно правно средство против судског решења о извршењу. Жалбом се може побијати 
решење ако је извршна исправа престала да важи (нпр. пресуда која је накнадно поништена), ако 
није протекао рок за испуњење обавезе извршног дужника, ако је потраживање из извршне исправе 
престало по другом основу (нпр. испуњено),  ако је недозвољен предмет извршења или је немогуће 
спровести извршење на том предмету, и из других законских разлога. Рок за жалбу је осам дана 
од дана пријема решења, подноси се надлежном вишем суду преко основног суда који је донео 
решење. 
Последица усвајања жалбе је, у зависности од њених разлога, обустава извршног поступка, 
преиначавање првостепеног решења о извршењу и одбијање предлога за извршење, или укидање 
првостепеног решења о извршењу и одбацивање предлога за извршење. Ако је спровођење 
извршења почело, поред обуставе извршног поступка, укидају се и све спроведене извршне радње.

Захтев за отклањање неправилности у спровођењу извршења је правно средство које имају на 
располагању странке и остали учесници, у случају да примете неке незаконитости или одуговлачења 
у поступку, или повреде закона у радњама које предузима јавни извршитељ. Рок за захтев је осам 
дана од дана учињене неправилности, подноси се суду или јавном извршитељу, зависно од тога ко 
спроводи извршење, који по њему и одлучује у року од осам дана.  

Противизвршење је поступак који може да покрене извршни дужник ако током извршења извршна 
исправа буде поништена, решење о извршењу буде укинуто, или ако буде утврђена недозвољеност 
извршења. У том поступку поверилац враћа дужнику оно што је од њега у току поступка примио. 

Која су правна средства на располагању потрошачу у извршном поступку?



Заштита потрошача у извршном поступку из области комуналних услуга

9

Довољно је да дужник своје наводе из приговора учини вероватним да би суд приговор усвојио 
и одредио да се поступак настави у парници. На тај начин се иницира парнични поступак у којем 
поверилац добија својство тужиоца, а дужник туженог. Треба имати у виду да нови поступак са 
собом доноси и нове трошкове, које по његовом окончању сноси странка која је изгубила спор, у 
целини или делимично у зависности од успеха у остваривању тужбеног захтева. 

Дужницима су отворена врата потрошачких организација, удружења грађана чији је крајњи циљ 
заштита потрошача, и која располажу стручним ресурсима за правну помоћ и подршку грађанима. 
Потрошачке организације су у могућности да пруже компетентну и адекватну правну помоћ, преко 
правника или адвоката ангажованог у складу са условима програма Регионалних потрошачких 
саветовалишта који спроводи и субвенционира министарство надлежно за област трговине.

Поред потрошачких организација, правну подршку или други вид саветовања могу да обезбеде 
и невладине организације које пружају бесплатну правну помоћ, у складу са новим Законом о 
бесплатној правној помоћи. 

Која је последица приговора извршног дужника у комуналним предметима?

Који облици правне помоћи су на располагању потрошачима у извршном поступку?
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Положај дужника у извршењу
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Модел предлога за доношење решења о извршењу

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ:

  
           ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ:  

           ИЗВРШНИ ДУЖНИК:  
  

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
на основу веродостојне исправе 

ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности

Ради наплате: (износ главног дуга)
У четири примерка са прилозима

На основу веродостојне исправе – извода из пословних књига за извршену јавну комуналну услугу од (датума), извршни 
дужник је у обавези да плати извршном повериоцу главни дуг у укупном износу од (износ главног дуга) динара, са 
законском затезном каматом обрачунатом од дана доспелости сваког појединачног износа до исплате, и то: 
(преглед појединачних износа дуга, датум доспелости)

Доказ: извод из пословних књига од (датума) 

Извршни дужник је дужан да плати предњи износ на рачун извршног повериоца (број рачуна, позив на број), са 
одмереним трошковима поступка, у року од осам дана од пријема овог решења. 

Ако извршни дужник не испуни своју обавезу у остављеном року, ради намирења свих потраживања из овог решења, 
одређује се извршење пленидбом новчаних средстава на свим рачунима извршног дужника и пренос заплењених 
средстава на рачун повериоца (број рачуна, позив на број). 

Уколико не буде могуће спровести извршење на рачунима извршног дужника, односно ако предложена средства и 
предмети нису довољни да се потраживање извршног повериоца намири у целости, извршни поверилац предлаже да 
се извршење спроведе на предметима извршења по следећем редоследу до намирења укупног потраживања: 

• Преносом новчаних потраживања извшрног дужника;
• Продајом покрених ствари извршног дужника;
• Продајом финансијских инструмената извршног дужника;
• Продајом непокретности извршног дужника. 

У _______________ дана __________ године                                             ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ 
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Модел решења о извршењу на основу веродостојне исправе

И.ивк-(број решења) 

Јавни извршитељ (име) у извршном предмету извршног повериоца (име), против извршног дужника (име), ради наплате 
новчаног потраживања у износу (главни дуг), на основу члана 3. став 3. и члана 397. Закона о извршењу и обезбеђењу, 
доноси следеће 

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ

Јавни извршитељ одређује предложено извршење. 

Обавезује се извршни дужник да у року од осам дана од дана пријема овог решења измири потраживање извршног 
повериоца са припадајућом каматом, као и трошкове извршног поступка у износу од (износ одобрених трошкова 
повериоца) на рачун повериоца наведен у предлогу за извршење. 

Накнада за успешност спровођења извршења одређује се у износу од (износ) у случају да извршни дужник измири 
обавезу у року од осам дана од дана пријема овог решења, на рачун јавног извршитеља (број рачуна, позив на број), у 
противном накнада се одређује у пуном износу. 

Уколико извршни дужник у остављеном року не намири новчано потраживање извршног повериоца, као и одмерене 
трошкове поступка из става 1. и 2. изреке овог решења, одређује се извршење на новчаним средствима на рачуну 
извршног дужника код банке или на новчаним потраживањима извршног дужника или на покретним стварима или на 
финансијским инструментима извршног дужника или на непокретностима извршног дужника. 

Правна поука: 

Против овог решења дозвољен је приговор 
(месно надлежном основном) суду у року од осам дана 
од дана достављања преко овог јавног извршитеља. 
Приговор доставити у броју примерака који је 
довољан за суд, супротну страну и јавног извршитеља. 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
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Модел приговора извршног дужника

И.ивк-(број решења)

ОСНОВНИ СУД У (место) 
  
           ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: 

           ИЗВРШНИ ДУЖНИК: 

ПРИГОВОР

извршног дужника против решења о извршењу на основу веродостојне исправе јавног извршитеља (име) са седиштем 
у (место), пословни број (број решења) од (датума), само у обавезујућем делу, на основу члана 85. став 1. Закона о 
извршењу и обезбеђењу.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни извршитељ (име и презиме) са седиштем у (место) поступајући по предлогу извршног повериоца донео је 
побијано решење о извршењу на основу веродостојне исправе - извода из пословних књига извршног повериоца, 
којим је обавезао извршног дужника да намири потраживање извршног повериоца у износу од (главни дуг) са законском 
затезном каматом,у року од осам дана од дана достављања решења са одмереним трошковима поступка и одредио 
средство и предмет извршења ради намирења потраживања извршног повериоца и трошкова поступка, у свему као у 
побијаном решењу. 

Предметно потраживање, према приложеном изводу из пословних књига извршног повериоца, односи се на накнаду за 
пружене комуналне услуге, за потребе домаћинства извршног дужника, за период од (датума) до (датума). 

Према одредби члана 378. став 1. тачка 1) Закона о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 
- одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља), потраживање накнаде за 
испоручену електричну и топлотну енергију, плин, воду, за димничарске услуге и за одржавање чистоће, кад је испорука 
односно услуга извршена за потребе домаћинства застарева за једну годину (или навести неки други разлог из члана 
87 Закона о извршењу и обезбеђењу за побијање решења). Како је предлог за извршење поднет дана (датум) године, 
предметна потраживања са роком доспелости до (датума) су застарели, па стога извршни дужник предлаже суду да 
донесе 
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РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ ПРИГОВОР извршног дужника, СТАВЉА СЕ ван снаге решење о извршењу на основу веродостојне 
исправе јавног извршитеља (име и презиме) са седиштем у (место) пословни број (број) од (датума) године, у делу 
којим су одређени средство и предмет извршења и укидају спроведене радње, а поступак ће се наставити као поводом 
приговора против платног налога. 
  

У (место), (датум)                                                                                                  ИЗВРШНИ ДУЖНИК
                 
                                                                                                                                                                                                                                                
ТРОШКОВНИК: 
- састав приговора по адвокату: __________ динара 
- такса на приговор: __________ динара. 

  
НАПОМЕНЕ: 

• Приговор се подноси суду преко јавног извршитеља који је донео решење о извршењу које се побија приговором;
• Приговором може да се побија и само део решења којим су одмерени трошкови поступка. 
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За регион Београда: 
Национална организација потрошача Србије

011/404-6300, 011/404-6301 и 011/404-6302, 

pravnitim@nops.org.rs  

Масарикова бр. 5, Палата Београђанка - XIV 
спрат

Центар потрошача Србије

011/312-0444 и 011/312-2102, 

savetovaliste.ceps@gmail.com 

Шпанских бораца бр. 32а, Нови Београд

Удружење Заштита потрошача 

011/241-5485 и 069/241-5485, 

prigovori@zastitapotrosaca.com

Прешевска бр. 61, Београд

За регион Војводине:
Удружење за заштиту потрошача Војводине

021/6313-600, 021/6314-600 и 021/452-077, 

info@potrosac.info

Раваничка бр. 11, Нови Сад

Удружење потрошача Кикинда 

023/405-000 и 069/533-9510, 

upok.org@gmail.com

Светосавска 32, Кикинда

За регион Шумадије и Западне Србије:
Организација потрошача Крагујевца 

034/20-20-20 и 063/775-00-85, 

info@opk.rs

Краља Александра I Карађорђевића бр. 50, ТЦ 
Простор, Крагујевац

За регион Јужне и Источне Србије:
Центар за заштиту потрошача и унапређење 
квалитета живота грађана ФОРУМ

018/525-040 и 065/8850-101, 

forumsavetovaliste@mts.rs 

Цара Душана бр. 54, „Душанов базар”, 
Купола – локал бр. 220, Ниш

Контакти потрошачких саветовалишта
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