
Предлог за обезбеђење новчаног потраживања одређивањем претходне мере 

пописом покретних ствари – члан 445. ст. 1. тач. 1) Закона о извршењу и 

обезбеђењу 

  

 

______________ СУДУ У _____________ 

 

 

Поверилац: _____________ из ____________ 

 

Дужник: ________________из ____________ 

 

  

 

ПРЕДЛОГ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

новчаног потраживања одређивањем претходне мере пописом покретних ствари 

извршног дужника 

 

Решењем о извршењу на основу веродостојне исправе – менице, _______суда у ______, 

Ив бр. ______ од _______ године, извршни дужник је обавезан да извршном повериоцу 

исплати износ од ________ динара са законском затезном каматом почев од ____ 

године па до исплате, као и трошкове извршног поступка у износу од _______ динара. 

Извршни дужник је изјавио благовремен приговор на наведено решење. 

 

Доказ: Решење Ив. бр .___________ од __________ године 

 

Имајући у виду претходно наведено произилази да су испуњени услови за одређивање 

претходне мере прописани одредбом члана 439. и члана 440. ст. 1. тач. 1) ЗИО, те 

поверилац предлаже да суд донесе 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

Ради обезбеђења новчаног потраживања извршног повериоца по основу Решења о 

извршењу __________ суда у ________, Ив. бр._____ од ________ године, и то: главног 

дуга у износу од __________ динара са законском затезном каматом почев од _______ 

године па до исплате, као и трошкова извршног поступка у износу од _______ динара, 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА МЕРА ПОПИСОМ покретних ствари извршног 

дужника које се налазе у његовом стану у ул. ___________ бр. ______ у 

_______________, као и УПИСОМ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА на пописаним покретним 

стварима у Регистар залоге. 

 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ извршном дужнику да располаже пописаним покретним стварима, 

под претњом законских последица пропуштања. 



Одређена претходна мера трајаће најдуже до истека 15 дана од испуњења услова за 

подношење предлога за извршење. 

Одређену претходну меру извршава јавни извршитељ ________________ 

из____________ (назначити конкретно одређеног и месно надлежног јавног 

извршитеља). 

 

(Напомена Редакције: Претходну и привремену меру извршава јавни извршитељ – 

члан 422. ст. 4. ЗИО) 

  

 

У ____________, 

дана ___________. године 
 

Извршни поверилац 

____________________________ 

 


