
Предлог за извршење ради враћања запосленог на рад и накнада изгубљене зараде 

– чл. 381–384. ЗИО 

 

ОСНОВНИ СУД У ____________ 

 

Извршни поверилац: __________________________ (име и презиме), из 

_______________, ул. _______________ (пребивалиште),  датум рођења ___________ и 

ЈМБГ ____________. 

 

Извршни дужник: _________________________ (пословно име за правно лице/пословно 

име или име и презиме за предузетника ), из _______________, ул. _______________ 

(седиште или адреса за пријем поште уписана код АПР-а), матични број _____________ 

и ПИБ________________. 

 

 

Извршење спроводи суд (Напомена Редакције: суд је искључиво надлежан за извршење 

извршних исправа у вези враћања запосленог на рад  – чл. 4. ст. 1. ЗИО) 

Вредност: __________ динара 

У 4 примерка, са _____ прилога 

 

П Р Е Д Л О Г  З А  И З В Р Ш Е Њ Е  

 

Правноснажном и извршном пресудом Основног суда у ______, број ____ од _____. 

године, обавезан је извршни дужник да врати извршног повериоца на рад на пословима 

_____________ (опис послова), у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде. 

Доказ: Правноснажна и извршна пресуда Основног суда у _______ (број) ______ (датум 

доношења) у оригиналу или овереној копији или препису са потврдом о извршности 

Извршни поверилац се дана  __________ године пријавио надлежној служби извршног 

дужника ради распореда на послове ____________, али овлашћено лице ___________ је 

одбило да га врати на рад. Извршни поверилац је тражио да му извршни дужник 

исплаћује и месечну зараду у износу од ___________  динара од дана правноснажности 

одлуке о враћању на рад па док не буде враћен на послове ___________, али је овлашћено 

лице службе извршног дужника и овај захтев одбило. 

Доказ: потврда службеног лица од ____________. 

Имајући у виду претходно наведено, извршни поверилац предлаже да суд донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  И З В Р Ш Е Њ У  

 

I На основу правноснажне и извршне пресуде Основног суда у __________, број 

________ од _______ године, ОДРЕЂУЈЕ СЕ извршење, па се НАЛАЖЕ извршном 

дужнику ____________ из _____________, да врати извршног повериоца _____________ 

на рад на послове _______________, у року од _______ дана од дана пријема овог 

решења. 



 

II Уколико извршни дужник у остављеном року не поступи сагласно налогу из става 

првог изреке овог решења, ИЗРИЧЕ СЕ новчана казна извршном дужнику у износу од 

________ динара, коју ће суд спровести по службеној дужности. 

 

III Уколико извршни дужник поступи сагласно налогу из става првог изреке овог 

решења, ДУЖАН ЈЕ да о томе одмах приложи несумњиве доказе, те да достави исте 

суду са позивом на број предмета. 

 

IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ извршни дужник ____________ из___________ да извршном 

повериоцу ______________ из _______________, исплати месечне износе зарада 

доспелих од правноснажности извршне исправе до враћања извршног повериоца на рад, 

и  то у износу од  ________ динара за месец, у износу од  ______ динара за месец _______ 

, а све у року од 8 дана од дана пријема овог решења. 

 

V Уколико извршни дужник у остављеном року не намири потраживање из става 

четвртог овог решења, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИЗВРШЕЊЕ НА НОВЧАНИМ 

СРЕДСТВИМА НА РАЧУНУ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА, па се НАЛАЖЕ 
Организацији за принудну наплату да наложи банкама да блокирају рачуне извршног 

дужника број________ код банке и др., као и да пренесу новчана средства у висини 

потраживања извршног повериоца одређеног у ставу четвртом изреке овог решења, на 

рачун извршног повериоца број ________ код банке ______________. 

 

VI Ово решење има дејство решења о извршењу. 

 

VII Извршење спроводи суд. 

 

У _________________ 

дана _________ године 
 

Извршни поверилац 

____________________ 

 

Напомена Редакције: 

Члан 384. ЗИО – Суд по предлогу извршног повериоца који захтева враћање на рад, може 

донети решење које има дејство решења о извршењу којим се послодавац обавезује да 

повериоцу исплати месечне износе зараде која је доспела од правноснажности пресуде 

до враћања извршног повериоца на рад (накнада изгубљене зараде). Накнада изгубљене 

зараде одређује се у износу који би поверилац примио да је био на раду, с порезима и 

доприносима који се исплаћују из зараде. Предлог за накнаду изгубљене зараде може да 

се поднесе с предлогом за извршење ради враћања запосленог на рад или касније, до 

окончања извршног поступка. 

Члан 61. ЗИО у вези са чл. 384. ЗИО – Предлог за накнаду изгубљене зараде обавезно 

треба да садржи захтев да се извршни дужник обавеже да намири потраживање у року 

од 8 дана од дана пријема решења, као и одређена средства и предмете извршења ако 

потраживање не буде намирено у остављеном року, под претњом одбачаја предлога без 

претходног враћања на допуну. 


