
Предлог за обавезивање послодавца на измирење свих оброка које је пропустио да 

обустави и исплати – чл. 180. Закона о извршењу и обезбеђењу 

 

 

ОСНОВНОМ (ПРИВРЕДНОМ) СУДУ У ___________ 

 

Предмет пословни број:_____________ 

 

 

Извршни поверилац: „_______________ˮ, _______________ (адреса), матични број: 

_______________, ПИБ_______________, текући рачун: _________, код 

_____________банке 

 

Извршни дужник: „________________ˮ, ____________(адреса), матични 

број:_______________, ПИБ:_______________, текући рачун:____________, код 

_________________банке 

 

П Р Е Д Л О Г  

за обавезивање послодавца на измирење свих оброка које је пропустио да обустави 

и исплати 

 

Решењем о извршењу/Закључком о пленидби зараде Основног (Привредног) суда у 

______ Пословни број:______________, одређено је извршење ради наплaте 

потраживања извршног повериоца, и то пленидбом на 2/3 (1/2) зараде коју извршни 

дужник остварује код послодавца__________________, те је наложено послодавцу 

извршног дужника да извршном повериоцу исплаћује заплењени део зараде, а дужнику 

је забрањено да овај део зараде наплати или њоме располаже, све док потраживање 

повериоца не буде у целини намирено. 

Наведено решење/закључак достављено је послодавцу извршног дужника дана ______ 

године, те је доставом истог спроведена забрана на 2/3 (1/2) зараде. 

Послодавац извршног дужника „________________ˮ, __________(адреса), матични 

број:______, ПИБ:_____, пропустио је да обустави и исплати по горе наведеном 

решењу/закључку следеће зараде: 

– 2/3 (1/2) зараде за месец ________ године, у износу од_______ динара 

– 2/3 (1/2) зараде за месец ________ године, у износу од ______ динара 

Зато извршни поверилац предлаже да суд у смислу члана 180. Закона о извршењу и 

обезбеђењу, донесе следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ послодавац извршног дужника _____________ да извршном 

повериоцу ____________________, измири све оброке које је пропустио да обустави и 

исплати према Решењу о извршењу/Закључку о пленидби зараде Основног (Привредног) 

суда у _______ Пословни број:______________, и то: 

– 2/3 зараде за месец ________године, у износу од_______динара 



– 2/3 зараде за месец ________ године, у износу од ______динара. 

Решење одређено у ставу првом изреке има дејство решења о пленидби зараде. 

 

У _________________ дана _________ године  
_____________________ 

Извршни поверилац 

  

 

Напомене Редакције: 

– Решење о обавезивању послодавца на исплату неисплаћених оброка не може се 

принудно спровести уколико послодавац по истом не поступи; 

– Предлог се може поднети у истом поступку у коме је одређено извршење пленидбом 

зараде извршног дужника, и то до окончања извршног поступка. 


