
ЗАКОН 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Члан 1. 
У Закону о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 

99/11 – др. закон, 109/13 – УС и 55/14) члан 252. мења се и гласи: 

„Члан 252. 

Извршни поверилац дужан је да пре подношења предлога за извршење 
на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по 
основу извршених комуналних и сличних услуга захтева од Коморе да одреди 
извршитеља коме ће бити поднет предлог за извршење на основу веродостојне 
исправе. 

Комора је дужна да на захтев извршног повериоца одговори у року од 
пет дана од дана пријема захтева, водећи рачуна да се извршитељи одређују 
равномерно, према азбучном реду њиховог уписа у Именик извршитеља, као и 
да је за поступање по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе 
из става 1. овог члана надлежан искључиво извршитељ на чијем подручју 
извршни дужник има пребивалиште, боравиште или седиште. 

Ако Комора не одговори на захтев извршног повериоца у року од пет 
дана од дана пријема захтева, извршни поверилац одређује извршитеља на 
чијем подручју извршни дужник има пребивалиште, боравиште или седиште. 

Извршитељ je дужан да закључком одбаци предлог за извршење на 
основу веродостојне исправе из става 1. овог члана ако му извршни поверилац 
уз предлог за извршење не достави одговор Коморе из кога произлази да је за 
извршитеља одређен извршитељ коме је предлог поднесен, односно ако му не 
достави доказ да Комора није одговорила у прописаном року, као и ако извршни 
поверилац не достави извршитељу писмени доказ да је пре подношења 
предлога за извршење упутио извршном дужнику опомену да испуни обавезу, 
препорученом пошиљком, на адресу извршног дужника из члана 29. овог 
закона.  

Општи акт којим се ближе уређују садржина и начин подношења захтева 
извршног повериоца Комори, садржина одговора Коморе и начин достављања 
одговора Коморе извршном повериоцу доноси Комора, пo прибављеној 
сагласности министра.” 

Члан 2. 
Комора извршитеља је дужна да општи акт из члана 1. овог закона 

донесе у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

  
 


