
Закључак јавног извршитеља о преносу потраживања – члан 274. Закона о 

извршењу и обезбеђењу 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ____________ (име, презиме и седиште извршитеља) 

Пословни број _____________ 

Дана __________ године 

 

 

 

Јавни извршитељ ___________ из __________, у извршном поступку извршног 

повериоца ____________ из__________, ул. _______бр. __, против извршног дужника 

____________ из __________ ул. _______ бр. __, сагласно одредбама члана 274. ЗИО, 

дана ________године, донео је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

Потраживање извршног дужника _____________ из ___________, у износу од 

__________ динара са законском затезном каматом почев од ______ године до исплате, 

које има по основу __________, према свом дужнику _____________ из ___________, 

ПРЕНОСИ СЕ РАДИ НАПЛАЋИВАЊА на извршног повериоца ___________ из 

__________, до износа који је потребан за намирење извршног повериоца по Решењу о 

извршењу _______ суда у _____ Посл. бр. _____од _________ године. 

Потраживање одређено у ставу првом изреке пренето је ради наплаћивања, на 

извршног повериоца достављањем овог закључка дужнику извршног дужника. 

 

(Напомена Редакције: Када се намирује више лица, у закључку о преносу одређује се ко 

се све намирује, у којој висини и којим редоследом – члан 274. ст. 3. ЗИО) 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Решењем о извршењу _______ суда у _____ посл. бр. _____од _____ године, одређено 

је извршење на основу извршне исправе – пресуде (решења) _______ (број) ______ 

(датум доношења) _________ (назив суда који је донео), ради намирења потраживања 

извршног повериоца ____________ у износу од динара са законском затезном каматом 

почев од _______ па до исплате, трошкова парничног поступка у износу од ________ 

динара, као и трошкова овог извршног поступка колико буду изнели, и то пленидбом и 

преносом потраживања, које извршни дужник има према ___________ из___________, 

као свом дужнику, по основу _____________, до износа који је потребан за намирење 

повериочевог потраживања по овом решењу, те је забрањено дужнику извршног 

дужника _________ из _______ да испуни потраживање извршном дужнику, а 

извршном дужнику да наплати или располаже њиме и залогом којом је обезбеђено, под 

претњом новчаног кажњавања, а које решење спроводи јавни извршитељ. 



Наведено потраживање извршног дужника заплењено је дана ___________ године, као 

дана када је решење о извршењу достављено дужнику извршног дужника, сагласно 

одредби члана 263. ЗИО. 

Дужник извршног дужника није се изјаснио на наведено решење о извршењу, а o чему 

је јавни извршитељ обавестио извршног повериоца дописом од __________године. 

Извршни поверилац је у поднеску од ___________ године, благовремено предложио 

јавном извршитељу да донесе закључак о преносу предметног потраживања ради 

наплаћивања, а све наведено у смислу одредби члана 260. ст. 2. и члана 273. ЗИО. 

С обзиром на претходно наведено, јавни извршитељ је одлучио као у изреци овог 

закључка применом одредби члана 274. ЗИО. 

 

 

Јавни извршитељ 

_________________________ 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка правни лек није дозвољен. 

 

Доставити: 

– извршном повериоцу (као и свим другим лицима која се намирују) 

– извршном дужнику 

– дужнику извршног дужника 


