
Предлог за извршење на основу извршне исправе – извода из регистра 

финансијског лизинга 

 

 

 

 

___________ СУД У ____________ 

______________ (адреса) 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ИЗВРШНЕ 

ИСПРАВЕ 

 

– ОДУЗИМАЊЕ И ПРЕДАЈА ПОКРЕТНЕ НЕПОТРОШНЕ СТВАРИ – 

 

 

Извршни поверилац: ______________________________________________ 

Извршни дужник:_________________________________________________ 

 

Ради: извршења, предаје покретних ствари 

Вредност спора: РСД ________ 

 

П Р Е Д Л О Г  З А  И З В Р Ш Е Њ Е  

 

Извршни дужник је био прималац финансијског лизинга по Уговору о финансијском 

лизингу бр. _____ од ______ године. Уговор о финансијском лизингу бр._______, 

уписан је код Агенције за привредне регистре – у регистар финансијског лизинга под 

ФЛ. бројем _______. Наведеним уговором о финансијском лизингу Извршни поверилац 

је, задржавајући право својине над предметом лизинга, на Извршног дужника пренео 

овлашћење за држање и коришћење предмета лизинга, на одређени временски период, 

уз обавезу да му Извршни дужник за то плаћа месечну накнаду. Предмет овог уговора о 

финансијском лизингу је путничко возило марке: ____________, модел: ____________, 

број шасије: ________, број мотора: ________ које је у власништву Извршног 

повериоца. 

 

Уговор о финансијском лизингу бр. ______, уписан је код Агенције за привредне 

регистре – у регистар финансијског лизинга под ФЛ. бројем _______. Наведеним 

уговором о финансијском лизингу Извршни поверилац је задржавајући право својине 

над предметом лизинга, на Извршног дужника пренео овлашћење за држање и 

коришћење предмета лизинга, на одређени временски период, уз обавезу да му 

Извршни дужник за то плаћа месечну накнаду. Предмет овог уговора о финансијском 



лизингу је путничко возило марке: ________________, модел: ____________, број 

шасије: ________, број мотора: ______. 

  

Извршни дужник је супротно уговору о финансијском лизингу престао с плаћањем 

лизинг рата, а доспеле обавезе није измирио ни након достављених опомена, па је 

Извршни поверилац раскинуо уговор о финансијском лизингу и позвао Извршног 

дужника да му преда предмет лизинга што Извршни дужник до данашњег дана није 

учинио. 

  

С обзиром на то да Извршни дужник није измирио своје обавезе у року, а предмет 

лизинга није предао Извршном повериоцу што је супротно закљученом уговору, 

Извршни поверилац предлаже да суд донесе следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  И З В Р Ш Е Њ У  

 

На основу ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ – ИЗВОДА ИЗ РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКОГ 

ЛИЗИНГА (члан 13. тач. 3) Закона о извршењу и обезбеђењу, „Сл. гласник РСˮ, бр. 

31/2011 и 139/2014) који садржи податке о уговору о финансијском лизингу и предмету 

финансијског лизинга, ДОЗВОЉАВА СЕ извршење, ОДУЗИМАЊЕМ следећег 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

 

– путничко возило марке: _____________, модел: ____________, број шасије:________, 

број мотора:_______, које је у власништву Извршног повериоца. 

 

ПРИЛОГ: 

– ИЗВРШНА ИСПРАВА – ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКИХ ЛИЗИНГА ФЛ. 

број _________ 

 

ИЗВРШЕЊЕ ЋЕ СПРОВЕСТИ ПРИВАТНИ ИЗВРШИТЕЉ ________ из __________, 

улица ______________. 

 

Овлашћује се приватни извршитељ _________, да изврши доставу решења о извршењу, 

све у складу са чланом 325. ст. 1. тач. 3) Закона о извршењу и обезбеђењу. 

 

Извршење ће се спровести на адреси извршног дужника или било којој другој адреси на 

којој се предмет лизинга пронађе, те ће се предмет лизинга ОДУЗЕТИ од извршног 

дужника или трећег лица и, уз потврду, ПРЕДАТИ извршном повериоцу. 

 

Извршног дужника НЕ ОБАВЕШТАВАТИ унапред о месту и времену извршења због 

могућности избегавања предаје предмета лизинга, односно склањања предмета лизинга, 

нити му остављати Закључак уколико покушај извршења не буде успео. 

 

Обавезује се Извршни дужник да Извршном повериоцу надокнади трошкове извршног 

поступка колико буду износили, у року од осам дана од пријема решења, под претњом 

принудног извршења. 



 

 

У _________________ дана _________ године 
 

____________________________ 

Извршни поверилац  

 


