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С о м б о р 
 
 

ПРИВАТНИ ИЗВРШИТЕЉИ 
 

 
Законом о извршењу и обезбеђењу из 2011. год. предвиђена је могућност и у неким 

ситуацијама, обавеза, да поступак принудне наплате дуга спроводе приватни 
извршитељи, као стручно оспособљена лица, именована од стране министра за 
подручје основног и привредног суда. У питању су особе са завршеним правним 
факултетом и најмање две године радног искуства  на пословима извршења, односно 3 
године искуства на правним пословима, који морају положити испит за извршитеље и 
бити достојни за обављање послова извршења. Извршитељ обавља делатност као 
предузетник или као члан ортачког друштва.  Испит за извршитеља спроводи комисија 
коју именује министар а програм испита и начин спровођења уређује се актом 
министра. 
 

 У мају прошле године у нашој земљи је почело са радом 56 извршитеља, с тим да 
до данашњег дана није именован ниједан извршитељ за подручје Западнобачког округа, 
а занимање за ту професију је и на нивоу целе државе недовољно изражено. Разлог 
томе сигурно треба тражити и у чињеницу да  у спровођењу извршења, извршитељ 
поступа по предлогу извршног повериоца, те у сврху наплате потраживања може 
приступити исељењу дужника, попису, процени, пленидби и продаји имовине, а све уз 
асистенцију полиције коју може ангажовати у оним ситуацијама када је то неопходно 
да би се извршење спровело. Број извршитеља одређује министар, а једно место 
извршитеља се по правилу одређује на 25.000 становника. Законом је предвиђена 
искључива надлежност извршитеља у поступцима наплате дуговања по основу 
комуналних и сличних услуга. Предлог за извршење ради наплате наведених услуга, 
подноси се извршитељу на чијем подручју се налази седиште извршног повериоца. 
Дужницима се закључком позивају да намире дуговање  са припадајућим каматама и 
трошковима извршења који најмање износе 2.500,00 дин.  

 
 У искључивој надлежности судова остаје спровођење одлука везаних за породичне 

односе и враћање запослених лица на рад. У осталим случајевима, грађанима и правним 
лицима остаје на располагању да ли ће као извршни повериоци изабрати државне – 
судске или приватне професионалне извршитеље, чије ангажовање ће морати да плате.   
 
 Пребацивањем искључиве надлежности за комунална и слична дуговања на 
приватне извршитеље, на извршној реферади нашег суда почев од Нове године 
приметно је растерећење, с обзиром на то да се седишта предузећа за наплату 
телефонских услуга („Телеком“ Србија, „Теленор“) налазе у Београду, где су 
именовани приватни извршитељи који су искључиво надлежни да спроводе принудну 
наплату наведених услуга.  
 
Јелена Милић, ПР Основног суда у Сомбору   


