
Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне исправе само у 

обавезујућем делу 

 

Предмет: Пословни број:_________ 

 

ПРИВРЕДНИ ИЛИ ОСНОВНИ СУД 

ЗА ВЕЋЕ првостепеног суда 

 

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). 

Извршни дужник: __________________________ (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). 

 

Против Решења о извршењу на основу веродостојне исправе _______суда у ________, 

Пословни број __________од _______године, сагласно одредби члана 85. и члана 89. 

Закона о извршењу и обезбеђењу извршни дужник изјављује: 

 

П Р И Г О В О Р  

 

Решењем о извршењу на основу веродостојне исправе _______суда у ________, 

обавезан је извршни дужник да извршном повериоцу по рачуну бр. _______ исплати 

износ од _______ динара, са законском затезном каматом почев од _____ до 

_____године, као и трошкове извршног поступка. 

Потраживање извршног повериоца из веродостојне исправе није настало, те је исто 

неосновано у целости. 

Наиме, извршни поверилац је уз предлог за извршење доставио рачун бр. ______од 

_____године који гласи на износ од ___________динара, као и отпремницу бр. 

_______од године. Међутим, извршни дужник никада није преузео робу фактурисану 

наведеним рачуном, нити је лице које је потписало предметну отпремницу запослено 

код извршног дужника. 

Такође, извршни дужник истиче да је тачно да му је извршни поверилац доставио 

фактуру бр._____________, али је извршни дужник својим дописом бр. ___________ од 



________године, наведену фактуру вратио и обавестио повериоца да робу фактурисану 

истом фактуром никада није ни примио. 

Доказ: допис дужника бр. _____од ______године 

Дакле, извршни дужник нема обавезу према извршном повериоцу јер робу фактурисану 

утуженим рачуном није преузео, па самим тим не може имати ни обавезу да робу 

плати, односно произилази да потраживање извршног повериоца из веродостојне 

исправе – рачуна бр. _____ од _____године, није ни настало. 

С обзиром на напред наведено, извршни дужник предлаже да суд сагласно одредби 

члана 93. ЗИО усвоји приговор дужника, те да се решење о извршењу стави ван снаге у 

делу у којем је одређено извршење и да укине све спроведене извршне радње, а да се 

поступак настави као поводом приговора против платног налога. 

 

У ____________, 

дана ___________. године 

 

Извршни дужник 

____________________________ 

  

Напомена Редакције: Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне 

исправе у обавезујућем делу може се изјавити: ако потраживање није настало или 

није доспело; ако је у веродостојну исправу унет неистинит садржај; ако је обавеза из 

веродостојне исправе испуњена или на други начин престала да постоји или ако је 

потраживање застарело. – члан 89. ЗИО. 


