
Предлог за извршење на основу веродостојне исправе (споразум о месној 

надлежности) 

 

 

ПРИВРЕДНИ ИЛИ ОСНОВНИ СУД У ____________ 

 

Извршни поверилац: __________________________ (име и презиме за физичко 

лице/пословно име за правно лице), из _______________, ул. _______________ 

(пребивалиште/седиште или адреса за пријем поште уписана код АПР-а), датум рођења 

___________, ЈМБГ ____________ (за физичка лица), матични број _____________ и 

ПИБ _______________ (за правна лица), текући рачун:__________, код __________ 

банке. 

  

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

име или име и презиме за предузетника или физичко лице које обавља делатност), из 

_______________, ул. _______________ (седиште или адреса за пријем поште уписана 

код АПР-а ), матични број _____________ и ПИБ_______, текући рачун: __________, код 

__________ банке. 

Извршење спроводи јавни извршитељ ____________ (име и презиме) из 

________________ (У предлогу за извршење поверилац је дужан да означи конкретно 

одређеног и месно надлежног јавног извршитеља који ће спроводити извршење). 

Уговорена месна надлежност __________ суда у ___________, у случају парничног 

поступка по приговору дужника. 

 

Ради наплате: __________ динара 

У 4 примерка, са _____ прилога 

 

П Р Е Д Л О Г  З А  И З В Р Ш Е Њ Е  

н а  о с н о в у  в е р о д о с т о ј н е  и с п р а в е  

 

Извршни поверилац потражује укупан износ главног дуга од _______ динара са 

припадајућом законском затезном каматом, на основу веродостојне(их) исправе(а), и то: 

_____________. 

Доказ: веродостојна исправа – _____ бр. _____ од _____ са датумом валуте од ______ 

године, у оригиналу или овереној копији (уколико се извршење тражи на основу 

фактуре – рачуна, потребно је доставити и отпремницу или други писмени доказ о 

томе да је извршни дужник обавештен о његовој обавези). 

Имајући у виду да извршни дужник није испунио своју обавезу по доспелости, то 

извршни поверилац на основу Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 

106/15) и достављених доказа, предлаже да суд донесе следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  И З В Р Ш Е Њ У  

 



I ОБАВЕЗУЈЕ СЕ извршни дужник ___________, да у року од осам (8) дана (уколико се 

извршење тражи на основу менице или чека као веродостојне исправе рок је пет (5) 

дана), од дана пријема писменог отправка овог решења намири потраживање извршног 

повериоца ______________, у износу од ___________ динара са законском затезном 

каматом почев од _____ године па до коначне исплате, као и трошкове извршног 

поступка у износу који суд одреди. 

 

II Уколико извршни дужник у остављеном року не намири потраживање из првог става 

овог решења, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИЗВРШЕЊЕ, и то: 

– 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 првом изреке овог решења, 

на рачун извршног повериоца број ________ код банке ______________. 

и 

– ПОПИСОМ, ПРОЦЕНОМ И ПРОДАЈОМ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗВРШНОГ 

ДУЖНИКА __________, које се налазе у државини извршног дужника, као и 

НАМИРЕЊЕМ извршног повериоца из продајне цене, ради наплате потраживања 

извршног повериоца из првог става овог решења. 

 

III Извршење ће спровести јавни извршитељ ___________ из _________ (навести име и 

презиме месно надлежног јавног извршитеља, као и адресу). 

 

IV Против овог решења може се изјавити приговор у року од осам (8) дана од дана 

достављања решења. 

 

У случају да по приговору извршног дужника поступак буде настављен као поводом 

приговора против платног налога исти наставити пред _____________ судом у 

_______, који је надлежан по споразуму о месној надлежности. 

ПРИЛОГ: Споразум о месној надлежности од ___________ године. 

 

У _________________ 

дана _________ године 
 

Извршни поверилац 

____________________ 

  


