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УКИНУЋУ ЈАВНЕ
ИЗВРШИТЕЉЕ!



Афирмисањем јавних извр
шитеља, који су у ствари др
жавнислужбеници,којепоста
вља и којима тарифу одређује
Министарствоправде,напред
њацисупокознакојипутпо
казалида суистикаоињихо
ви претходници из тадашње
Демократскестранке.Даим је
политикаусуштинииста.Срп
ски радикали су једини који
суитадабили,и сада сунајо
штрији противници постоја
њајавнихизвршитеља,којису
се у међувремену претворили
у озбиљно криминално удру
жење.Удруженосанадлежним
државниморганима,банкамаи
унапредпознатимкупцимаод
узетихстанова.

Српска радикална странка се
залаже за укидање приватних
извршитеља,ауНароднојскуп
штини смо 15. октобра 2018.
године поднели предлог  да се
Закон о извршењу и обезбеђе
њуставиванснаге.Досадасмо
петпутатражилидасетајпред
логставинадневниред.Нажа
лост,запредлогсугласалисамо
посланици Српске радикалне
странке.ВладајућавећинауНа
родној скупштини предвођена
Српском напредном странком
није гласала за наш предлог и
фактичкисуподржалидивљање
јавних извршитеља, те показа
лидаихинтереснародаимуке
накојеовидржавничиновници
стављајуграђане,неинтересују.

ЧакјеиСаветзаборбупро
тивкорупцијеприметиодасу
извршитељи преузелифунк
цију судија, да уместо њих
доносе одлуке о грађанским
правима у поступку изврше
ња и да се због тога читава
институција јавних изврши
теља мора из корена проме
нити.

Оглушивањеотакваупозо
рењапоказуједанибившим
ни садашњим властима ни
је стало до интереса грађа
на, већ да штите штеточин
скебанкеисвојеслужбенике
удруженеуКоморујавнихиз
вршитеља.

ЈавниизвршитељиуведенисууправнисистемСрбијезакономкојиједонет2011.године,аза
конкојисесадапримењуједонетје2015.године.Иакоимајустатусјавнихслужбеника,овехијене
радеискључивоусвомприватноминтересу.Имождајошнечијем.Такођеприватном.УСрбији
има230јавнихизвршитељаионисунајвећезлокојепостојиунашемправномсистему,којегра
ђанимадерекожунаплаћујућиизмишљенеинезаконитетрошкове,причемукаматенаосновни
дугобрачунавајупостопиидо12%,штојесвојеврснозеленаштво.
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НАЈДРАСТИЧНИЈИПРИМЕРИ
ЗЛОУПОТРЕБАЈАВНИХИЗВРШИТЕЉА
Многојепримерабахатостијавнихизвршитељанадкојимасејавностзгражава,авластћути.Наве

шћемосамонеке.

ДокјеизвршитељМиљанТрајковићизНишазанепунедвегодинеинкасираовишеоддвамилиона
евра,онињеговеколегенастављајуданаулицуизбацујупородиценачијојсустраниизакониправо.Као
поправилу,тосууглавномнајрањивијичлановинашегдруштва:стариинемоћни,породицесадецом,
херојиотаџбинскихратова…

ПензионеркаБранкаХаватмиињенсинТарик,
којиболујеодцеребралнепарализе,исељенису
изстананаДорћолузбогдугаод6.500евра.Њи
ховстанјеналицитацијипродатза26.000евра,
иакомујетржишнавредностпреко90.000евра.
Извршитељочигледнонијеводиорачунаоприн
ципу несразмере и законској обавези да непо
кретностнеможенапрвомјавномнадметањуби
типродатаиспод70%процењеневредности,ана
другомјавномнадметањуиспод50%процењене
вредности.Извршитељније водио рачуна ни о
чињеницидајеБранкаХаватмипензионеридаје
биласпремнададугизмирујеодсвојепензије.Из
вршитељјекаолешинарњуињеногтешкоболе
сногсинаоставиобезкрованадглавом.Инарав
но,наплатиовеликупровизијуодњиховемуке.

ИзвршитељМирјанаДимитријевићнамерава
даиселипородицуВуксановићизњиховогдома
наАутокоманди,наадресинакојојтапородица
живиод1936.године.„Правниоснов”извршите
љујепресудазанепостојећиобјекат,будућидаку
ћакојајебилапредметспоранепостојиод2000.
године,кадајеизграђенновиобјекатзбогуруша
вањастарогиз1928.године.Даобјекатизвршења
непостоји,констатоваојеисудскивештакграђе
винскеструке,којијеусвомвештачењунавеода
сенеможеидентификоватипредметизвршења.

ГојкуЛаловићу,артиљеријскомпуковнику,не
законитим пензионисањем 2005. године ускра
ћена јемогућносткредитирањаоткупа стана у
којемживи.Извршитељатонеинтересујеинеод
устајеодпринудногисељењапородицеЛаловић
изстананаБежанијскојкоси,укојемпоредГојка
живењеговасупругаикћерка.ОдликованјеиОр
деномвитешкогмача,којијеуглавномдодељи
ванзахрабростнаконзлочиначкеНАТОагресије
нанашуземљу1999.године.
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СИНЈАВНОГИЗВРШИТЕЉАКУПИОСТАН
ОДДРУГОГЈАВНОГИЗВРШИТЕЉА

Јавниизвршитељисуу2017.годинипродали3.736становаикућаграђанаСрбије.Брзинасудскихииз
вршнихпоступака,најчешћепотужбамакомерцијалнихбанака,језабрињавајућаинедоприносиефика
сностиправосуђа,већдоводидоправненесигурностиичестодоускраћивањамогућностидужницима
даоствареправдупренегоштоимсенанесененадокнадиваштета.Тосеуглавномпостиженаводним
покушајемдоставесудскеодлукеињенимкачењемнаогласнутаблусуда,штојеосновизвршитељуда
фактичкибесправноисељаваљудеизкућаистанова.

цију.Ислучајноодлучиодакупи
тај стан. И случајно је Снежани
Аксентијевић ускраћено пра
вопречекуповинекојејојзакон
гарантује. Наравно, ништа није
случајно.Упитањујебахатости
самовоља извршитеља, који се
такопонашајузатоштојевласт
сагласнасатим.

Јавниизвршитељједужанда
поштује Етички кодекс јавних
извршитеља и стандарде про
фесионалног понашања, али
санкцијазасупротнопонашање
скородаинема.

Примедбе на понашање јав
них извршитеља достављају се

Купциодузетихстановауглав
номсудеобанкарскосудскоиз
вршитељскемафије,аотетистан
породицеАксентијевићјенајбо
љипримертеспреге.Наиме,тај
стан јенааукцијикупиоЂорђе
Чоловић, син Данице Чоловић,
повереника организационе је
диницеКомореизвршитељаиз
Крагујевцаизаменикапредсед
никаИзвршног одбораКоморе,
која јеисамајавниизвршитељ.
БезочностДаницеЧоловићипо
нашањепопринципу„можеми
се”види сеиуњенојизјавида
личнопознајеколегукојијеор
ганизоваоаукцију,алидатоније
утицалонасампроцес!Њенсин
јеваљдаслучајносазнаозааук

Комори јавних извршитеља и
Дисциплинска комисија извр
шитељаодлучујеотоме.Свесе
сводинаонународну„Кадијате
тужи,кадијатисуди”.

Слично јеи када је у питању
имовинајавнихизвршитеља,ко
јисууобавезидаједанпутгоди
шњеКомориподносеизвештаје
оимовиниифинансијскеизве
штаје.Податкеизобаоваизве
штаја проверава Комора и ова
квазаконскаформулацијанајбо
љеосликаваслободупонашања
исамовољуизвршитеља.

Закон фактички омогућава
да се домови људи продају на
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унапреддоговоренкупац,азане
марује се могућност да дужник
отплатидугуновцу.

Када се посматра рад јавних
извршитељаианализирајупоје
диначни случајеви злоупотреба
којидоспеју у јавност,моглоби
се закључити да су јавни извр
шитељинајгорештоСрбијаима.
Међутим, њиховом понашању
доприносииЗаконоизвршењу
иобезбеђењу,којиовојгрупиљу
дидајенеограниченаправа.За
конјеодизвршитељанаправио
групу моћника који фактички
одлучују о целокупном поступ
куизвршења,одзахтевазаизвр
шењедоодлучивањапожалби.
Закон је одизвршитељанапра
виокастукоја„ведрииоблачи”

јавнимаукцијама, али је готово
немогуће сазнати када и где је
заказаналицитација.Тетакозва
нејавнеаукцијеуглавномсуре
зервисанезаузаккругљуди,за
унапред познате купце који су
посталидеоновонасталемафи
је.ДобројеСаветзаборбупротив
корупцијеусвомизвештајуора
дујавнихизвршитељаконстато
ваодаизвршитељипоступакче
стоводетајно,безприсуствајав
ности,узвеликибројприватних
телохранитељауобезбеђењу.На
тајначинсенарушавапринцип
јавности и цео процес ставља
подозбиљнусумњу.

Јавниизвршитељипоправилу
бирају најбоље локације на те
риторијицелеСрбије, за које је

уобластиизвршења.Њиховика
рактериипохлепасуихочиглед
нопрепоручилизаовајпосао.

Српскирадикалиникаданису
билизаграђанскунепослушност
и не оправдавамо неизвршава
ње преузетих обавеза, али смо
апсолутно против злоупотреба
ибахатостијавнихизвршитеља,
којивећнеколикогодинапрого
неграђане.

Дужницисуувекбилиуобаве
зидаизмирујусвојеобавезепо
вериоцима,итојестенормално.
Каоштојенормалнодасенеки
дуговиморајунаплаћиватипри
нудно.Алитајпосаоморајудара
денадлежнисудови.Упоступци
мауређенимзаконом.

БОРИСТАДИЋУВЕОЈАВНЕИЗВРШИТЕЉЕ,
АЛЕКСАНДАРВУЧИЋИХПРИХВАТИО

од демократа преузели и ову
бесмислицуојавнимизвршите
љима.Брзосузаборавилибригу
онародуукојусусезаклињали
пре преузимања власти и бр
жебољесуизабралисвојеизвр
шитељеипрепустилиимуруке
животељудикојисуималиодре
ђенедуговепремајавнимпред
узећима, банкама, којекаквим
зеленашимаидругимповерио
цима.

Невероватно је да је штето
чинскомрежимуБорисаТадића
палонапаметдаизвршнипосту
пак измести из државних орга
наифактичкипредауприватне
руке. Како је могуће да некоме
можепастинапаметдасевише
поверењаможеиматиунекуне
формалнугрупуодпарстотина
људинегоунадлежнесудове?!

Невероватнојеитодасуна
предњаципреузимањемвласти

Оваквом одлуком напред
њачкавластнијеводиларачуна
о социјалном статусу дужника,
омукамакојесуихнатераледа
се задужују, о отказима које су
добијалиутокуисплатедуга,о
болестимакојесумногедужни
кезадесиле.Ништаимнијеби
ловажноосимпорукеЕвропској
унијидасуиспунили јошједан
налог.Наевропскомпуту.Нако
јемсунекидужнициостављали
живот.Буквално.
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нихпотребадужникаилицакоја
јеонпозаконудужандаиздржа
ваилизавршењесамосталнеде
латностикојаједужниковглав
ниизворсредставазаживот.

Приспровођењуизвршењаи
обезбеђења водиће се рачуна о
достојанствуличностидужника,
каоиотомедаизвршењеиобез
беђењебудуштомањенеповољ
низадужника.”
Ова одредба чувала је досто

јанстводужникаиобезбеђивала
муосновнеусловезаживот.Ова
одредбаниједозвољаваладане
кидужникизвршисамоубиство
збогдуга.Адугјенаплаћиван.

Важнојепоменутиичлан24
овогзакона.

“Акодужникпоизвршној ис
правиимаправодабираизмеђу

Овакванебригаинехуманод
нос према сопственом народу
нисузабележениниудобазло
гласног комунизма. Закон о из
вршењуиз1978.годинемењан
јечакједанаестпута.Последњи
пут 2001. године. Али суштина
никада није мењана. А сушти
наједаизвршнипоступакводе
надлежнисудови.Заразликуод
јавнихизвршитеља, који сукао
хијене навалили на плен ојађе
нихдужника, судови суморали
дапоштујузакон,азаконјебио
хуманипоштоваоједужника.У
члану 5 овог закона прописано
је:

„Извршење ради остварења
новчаног потраживања и обез
беђењатаквогпотраживањане
можесе спровестина стварима
илиправимакојисунеопходни
зазадовољењеосновнихживот

вишепредметасвојеобавезе,по
верилацједужандаупредлогу
за извршење назначи предмет
којимобавезатребадабудеис
пуњена.

Дужникимаправоизборасве
докповерилацније,маидели
мично,примиопредметкојијеу
предлогузаизвршењезахтевао.”
Истојеикадасуупитањуновча
напотраживања.

Значи, дужник може да бира
предметкојимобавезатребада
будеиспуњена.Дакле,дужник,а
нејавниизвршитељ.Безоваквог
ограничења, јавни извршитељ
бираоноштосењемухоће.Оно
што се њему исплати. Редовно
биравреднијустваррадинами
рењадуга.Такојеједноставније.
Заизвршиоцаипознатогкупца,
којизамногомањиизноскупује

ИКОМУНИСТИСУБИЛИХУМАНИЈИ
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гања,очемуодлучујесудзакључ
ком.”

Судски службеник који је во
дио поступак извршења морао
једаводирачунаодостојанству
дужника,нијебилобахатостии
безобзирности као код јавних
извршитељаикодсвакогуласка
у стамбени или пословни про
стордужникабиласуприсутнаи
двапунолетнаграђанина.

Јавни извршитељи упадају у
приватнепоседеупратњиполи
цијеиакополицијатонебисме
ладаради.Обавезајеполициједа
дођенаместоизвршењасамопо
позиву,итоакојеслужбеноли
цефизичкиугроженоувршењу
свогпосла.Такојенекадаибило,
ускладусачланом46Законао
извршењу,којијепрописивао:

„Службено лице овлашће
но једаудаљилицекојеомета

одређенуствар,одмахјепродаје
пореалнојцени,аразликуизме
ђутеценеидугаделеизврши
тељикупац.Мафија јевећраз
радилапосаокојипосебноцвета
кодпродајенепокретности.

Сведоци смо да јавни извр
шитељи злоупотребљавају свој
монополистичкиположајинео
граничена овлашћења, па љу
дима,радиизвршења, упадају у
кућебезпретходненајаве,дола
зеусвакодобадана,углавному
времекада јереалноочекивати
да дужник неће бити код куће.
Позаконукојијеважиодо2011.
годинетонијебиломогуће.Чла
ном43Законабилојепрописано:

„Извршење се спроводи рад
нимданом,итодању.

Уосталеданеилиноћуизвр
шење се може спровести само
акопостојиопасностуследодла

спровођењеизвршења,апрема
околности случаја и да затра
жипомоћоднадлежногоргана
унутрашњихпослова.”

Према околностима, а не у
свакомслучају.

Данастонијемогуће,анекада
јебило.

Странка или учесник у по
ступкумоглисуподнескомтра
житиодсудадаотклонинепра
вилност коју је службено лице
учинилоуспровођењуизврше
ња.

Суд јепотомтражењудоно
сиорешење.Дакле,суд.Тојесу
штина.Судсканадлежностмора
битивраћена упоступакизвр
шења.

Дужник мора бити зашти
ћенодизвршењапосвакуцену.
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3)акојеподнесенатужбаза
поништајпресудеизбраногсу
да на основу које је одређено
извршење;

4) ако је против правосна
жног решења донесеног у из
вршном поступку подигнут
захтев за заштиту законито
сти;

5)акојеподнесенатужбаза
стављање ван снаге поравна
њанаосновукогједозвољено
извршење;

6)ако једужникпротивре
шењаоизвршењуподнеопри
говор,односнотужбу;

7) ако је дужник поднео
предлогзаукидањепотврдео
извршности;

И обавезно док не исцрпи сва
правнасредства.Тојепрописи
ваочлан63Законаоизвршењу:

„Напредлогдужникасудће,
акодужникучинивероватним
да би спровођењем изврше
ња претрпео знатнију штету,
у потпуности или делимично
одложитиизвршење:

1) ако је против одлуке на
основу које је одређено из
вршење изјављен ванред
ни правни лек или ванредно
правносредство;

2) ако је поднесен предлог
заповраћајупређашњестање
упоступкуукоме једонесена
одлуканаосновукоје јеодре
ђеноизвршење;

8) ако извршење зависи од
истовременог испуњења неке
повериочевеобавезе,адужник
је ускратио испуњење своје
обавезезбогтогаштоповери
лацнијеиспуниосвојуобавезу
нитијепоказаоспремностдаје
истовременоиспуни;

9)акоједужникилиучесник
у поступку захтевао да се от
клоненеправилностиучињене
приспровођењуизвршења.

Судможе,напредлогдужни
ка, одложити извршење и у
другимслучајевимаукојимаза
топостојенарочитооправдани
разлози.

Суд може, према околности
маслучаја,условитиодлагање
извршењаполагањемјемства.”

ИЗВРШНИПОСТУПАКСЕМОРАВРАТИТИ
УНАДЛЕЖНОСТСУДОВА

Данасјенемогуће,анекадаје
биломогуће.Судјемогаоодло
жити извршење и на предлог
трећеглица,акобисеутврди
ло да би извршењем то лице
претрпело знатну штету. Од
лагањејетрајалодоокончања
судскогпоступкапоуложеном
правномлеку.

Извршитељнесмебитиглув
ислепнаусловеживотаипро
блеме дужника. Мало је оних
којисузапалиудужничкороп
ствоизобести.Животнеокол
ности терајуљуде на кредите,
позајмице, прескакање плаћа
ња рате за комуналне услуге...
Зато је неопходно предвидети
и одређене изузетке од извр
шења. Далеке 1978. године у
члану 71 Закона о извршењу
билојепрописано:

„Немогу битипредметииз
вршења:
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1)одећа,обућа,рубљеидруги
предмети личне употребе, по
стељнествари,посуђе,намештај,
штедњак, хладњак, машина за
прањерубљаидругестварикоје
служезазадовољењепотребадо
маћинства,уколикосунеопходни
дужнику и члановима његовог
домаћинства,собзиромнаусло
весрединеукојојживе;

2)хранаиогревзапотребеду
жникаичлановањеговогдома
ћинствазашестмесеци;

3) радна и расплодна стока,
пољопривреднемашинеидруга
оруђазарад,којисудужникузе
мљораднику неопходни за одр
жавањепољопривредноггаздин
ства,умериукојојјетопотребно
зањеговоиздржавањеииздржа
вањечлановањеговогдомаћин
ства, као и семе за употребу на
томгаздинствуихраназастоку
зачетиримесеца;

4)алат,машинеидругипред
метикојисудужнику,којисамо
стално обавља занатску делат
ност личним радом средствима
радаусвојиниграђана,неопход
ни за обављање те делатности,
каоисировинеипогонскогори
во–затримесецарада;

5)књигеидругипредметико
јисупотребнидужнику,којиса
мосталноувидузанимањалич
нимрадомобављанаучну,умет
ничкуилидругупрофесионалну
делатност;

6) готов новац дужника ко
јиимасталнамесечнапримања
– домесечногизноса који је по
законуизузетодизвршења,сра
змерновременудоследећегпри
мања;

7)ордени,медаље,ратнеспо
меницеидругизнациодликова
њаипризнања,венчанипрстен,
лична писма, рукописи и други

личнисписидужника,каоипо
родичнеслике;

8)помагалакоја суинвалиду
или другом лицу са телесним
недостацимадатанаосновупро
писа или која је сам набавио, а
неопходнасузаобављањењего
вихживотнихфункција.

Одредбестава1,тачака3и4
овогчлананеодносесенаиз
вршење ради остварења нов
чанихпотраживањабанакапо
основу наменских кредита за
развој пољопривредне, одно
сно занатске делатности под
условомдајетамогућностиз
ричитопредвиђенауговоромо
кредиту.

Поштанска пошиљка или
поштанска новчана дознака
упућена дужнику не може би
типредметизвршењапренего
штомусеуручи.
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Законом се може одредити
даидругепокретнестварине
могубитипредметизвршења.”

Закон је штитио дужнике од
самовољеизвршитељаипопи
тању продајне цене. Није било
могућепродаватистварикојесу
предметизвршењаисподреал

нецене.Тојебилопрецизноре
гулисано чланом 85, ставовима
1.и2.Закона:

„Пописане ствари не могу се
продатиисподпроцењеневред
ностинапрвомнадметању,одно
сноурокукојијесудодредиоза
продајунепосредномпогодбом.

Аконапрвомнадметањуније
постигнутаценаувисинипроце
њеневредности,судће,напред
логстранке,одредитиновонад
метање на коме се ствари мо
гу продати испод процењене
вредности, али не испод тре
ћинетевредности.”

Извршењемзанамирењеду
ганесмесеугрозитиегзистен
ција ниједног човека. А то се,
нажалост, дешава. Породице
се избацују на улицу без игде
ичега. Поверилац се намири,
извршитељ узме невероватно
високу провизију, а вишечлане
породице,старииболесни,рат
ни војниинвалиди се избацују
на улицу. Ови први трљају ру
ке,онисусенамирили,аштасу
оставилиизасебе,башихбрига.
Нијебриганидржаву.Да јесте,
мењалибипостојећизакониза
штитили народ. Најугроженији
деонарода,атаквисууглавном

ЕГЗИСТЕНЦИЈАПРЕИЗВРШЕЊА

дужницичијидугнаплаћујуиз
вршитељи.Дајевластисталодо
народа,сигурнобисепримењи
вала одредба члана 92 Закона
о извршењу из прошлог века.
Много хуманијег и многољуд
скијег,самноговишеемпатије.
Морају се одредити примања
којаникаконесмејубитипред
метизвршења.Некадајетопро
писиваочлан92Закона:

„Изузетисуодизвршења:

1) примање по основу за
конског издржавања, накнаде
штетенасталеуследнарушења

здравља или умањења, одно
сногубиткараднеспособности
инакнадештетезаизгубљено
издржавањеуследсмртидава
оцаиздржавања;

2)примањепоосновунакна
дезбогтелесногоштећењапо
прописимаоинвалидскомоси
гурању;

3)примањепооснову соци
јалнепомоћи;

4) примање по основу при
времененезапослености;
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5)примањепоосновудодат
канадецу;

6)примањепоосновустипен
дијеипомоћиученицимаисту
дентима;

7)примањевојникаипитома
цавојнихшкола;

8)накнадазарадосуђеному
казненопоправном дому, осим
за потраживања по основу за
конскогиздржавања,каоизапо
траживањенакнадештетепро
узроковане кривичним делом
осуђеног;

9) примање по основу орде
на, медаља, ратних споменица
идругихзнаковаодликовањаи
признања;

10)примањапоосновупутних
трошковаидневница.”

Осимизузетакаодизвршења,
потребно је и ограничити нов

чанаизвршењакако је тобило
прописаночланом93поменутог
закона:

„Извршењеналичномдохотку
ипензији,каоинанакнадиуме
столичногдохотка,запотражи
вањепоосновузаконскогиздр
жавања,накнадештетенастале
уследнарушавањаздрављаили
умањења, односно губитка рад
неспособностиинакнадештете
заизгубљеноиздржавањеуслед
смртидаваоцаиздржавањаможе
сеспровестидоизносаод једне
половине, а за потраживањапо
другомосновудоизносаодједне
трећинеличногдохоткаилипен
зије.

Ако дужник прима зајемчени
личнидоходак,у складусадру
штвеним договором и законом,
извршење за потраживање из
става1.овогчланаможесеспро
вестидоизносаодједнетрећине,
односно до износа од једне че
твртинетогличногдохотка.

Одредба става 1. овог члана
примењујесеинаплатумлађег
официра, официра, војног слу
жбеника,каоинапримањалица
урезервномсаставузавремевој
неслужбе.

Извршење на примању рат
них имирнодопских војних ин
валида по основу инвалиднине,
ортопедскогдодаткаиинвалид
скогдодаткаможесеспровести
самозапотраживањапооснову
законског издржавања, накнаде
штете настале услед нарушења
здрављаили умањења, односно
губиткараднеспособностиина
кнадештетезаизгубљеноиздр
жавањеуследсмртидаваоцаиз
државања,итодоизносаодједне
половинетогпримања.

Извршење на примању по
основу уговора о доживотном
издржавању и доживотној рен
ти,каоинапримањупооснову
уговораоосигурањуживота,мо
жесеспровестисамонаделуко

VELIKA SRBIJA 11



јипрелазиизноснајвишесталне
социјалнепомоћикојасеиспла
ћујенаподручјунакомедужник
имапребивалиште.”

Свакако јенајосетљивијеиз
вршење на непокретностима.
Тубидржавамораламаксимал
нодаштити грађане уодносу
набанке,јерсубанкенајчешће
повериоци на непокретности
ма.Не сме се дозволитиизвр
шитељимадакаолешинарина
валенанепокретностдужника.
Дужникусеморадатишансада
исцрписвемогућностипрене
гоштомусеотмекровнадгла
вом.Итоможесамосуд.Јавни
извршитељитонемогуинеће.
Затоиподсећамона члан143
Законаоизвршењу,укојемсеу
свакомставупонавља–суд,суд,
суд...

„Дужникможеурокуодосам
данаодданадостављањареше

њаоизвршењупредложитида
сеодредидругосредствоизвр
шењаилидасеизвршењеспро
веденадругојнепокретности.

Судћепредлогдоставитипо
вериоцу, који се може о њему
изјаснитиурокуодосамдана
одданадостављања.

По изјашњењу повериоца
илипоистекуроказаизјашње
ње, суд ће донети решење о
предлогу.

Суд ће усвојити предлог ако
дужникучинивероватнимдаће
сепотраживањенамиритидру
гим средством извршења или
продајомдругенепокретности.

Ако дужник, као друго сред
ствоизвршења,предложиизвр
шење на личном дохотку, пен
зији, инвалиднини или другом
сталномновчаномпримању,суд

ћеусвојитипредлогподусловом
дадужникучинивероватнимда
ћепотраживањебитинамирено
у року од једне године дана од
доношења решења о дужнико
вомпредлогу.

Ако је одређено друго сред
ство извршења, забележба
решења о извршењу на непо
кретности остаје на снази све
донамирењаповериочевогпо
траживања.”

Законом је било уређено да
продајом пословне зграде или
пословне просторије не пре
стаје закуп те зграде, односно
пословне просторије. Купац је
ступаоуправаиобавезезаку
подавца. То је свакако обезбе
ђивало правну сигурност, која
језбогпостојећегЗаконаоиз
вршењуиобезбеђењупотпуно
нестала.Икојасеморавратити.

НИКОНЕСМЕОСТАТИБЕЗКРОВАНАДГЛАВОМ
Највећи проблем у поступку

извршењајеизвршењенанепо
кретностима.Оваврстаизврше
њаизазиваинајвећепоследице.
Затосеникаконесмедозволити
дасеизвршењенанепокретно
стимаспроводибезограничења.
Морапостојатигаранција.Држа
ваморадаучинисведасепро
блем извршења реши у корист
дужника,анеукористбанкекао
најчешћегповериоца.Измеђуби
локојеинституцијеигладногчо
векадржаваморастатинастра
нугладногчовека.Српскаради
калнастранка,каосоцијалноод
говорна,увекћесезатозалагати.

Подсећамоначлан152Закона
оизвршењу:

„Не могу бити предмет извр
шења:

1) пољопривредно земљи
штеипривреднезградеземљо
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радникауобимунеопходномза
издржавањењеговоичланова
његовеужепородицеидругих
лицакојејепозаконудужанда
издржава;

2)кућазањиховостановањеса
двориштем.

Одредба става 1. овог члана
неодносисенаизвршењеради
остварењановчанихпотражива
њаобезбеђенихуговорнимзало
жнимправомнанепокретности
ма(хипотеком).”

Код наплате потраживања

продајомнепокретностидужни
каморасеучинитисведасеспре
чи самовољаи свака врста зло
употребе код утврђивања вред
ностинепокретности. А то није
могуће ако поступак извршења
нијеунадлежностисуда.Нарав
но, злоупотребе су увекмогуће,
али су код јавних извршитеља

уобичајене.Затојечлан153прет
ходног закона био гаранција да
злоупотребанећебитиилидаће
онебитисведененаминимум.

„Судћеприступитиутврђива
њувредностинепокретностипо
шторешењеоизвршењупоста
неправоснажно.

Утврђивању вредности ће се
приступитиипреправоснажно
стирешењаоизвршењу,акопо
верилацтозахтеваиизјавидаће
сносити трошкове утврђивања
вредностизаслучајдаизвршење
будеобустављено.

Вредностнепокретностиутвр
ђујесенаосновупроценевешта
каидругихчињеницаовисини
њенетржишнецененаданпро
цене.

Приликом утврђивања вред
ности непокретности водиће

серачунаиотомеколиконепо
кретностмањевреди збогтога
штонанепокретностиостајуод
ређенаправаипослепродаје.

Суд ће, на предлог странке,
који мора бити поднесен нај
доцнијеосамданапрерочишта
за продају, на рочишту за про
дају закључкомпоново утврди
тивредностнепокретностиако
странкаучинивероватнимдаби
сетавредностзнатноизменила
одданапретходногутврђивања
вредностидоданапродаје.”

Било јепрописаноидавред
ност непокретности утврђује
судрешењем.Противтогреше
њажалбујемоглоизјавити,по
реддужника, и сваколицекоје
јеималоправодасенамирииз
продајнецененепокретности.

Интересантноједајавниизвр
шитељинепризнајуправопрече
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куповине,штодоводидоапсур
дадасупружникнематоправо
услучајупродајенепокретности
којасеодузимаоддругогсупру
жника. Ни то по некадашњем
законунијебиломогуће.Тајза
конједаваоисвојеврснусигур
ност за законит рад, зато што
се непокретност продавала на
рочиштуусудскојзгради,пред
судијом,азаразликуодтога,да
нассуелитникафићиирестора
ниместагдејавниизвршитељи

уговарају продају непокретно
стисапознатимкупцем.

Непокретност се није могла
продатибезполагања јемства.
Јемствојебилоувредностиод
једне десетине судски проце
њене вредности непокретно
стикојасепродаје.

После криминалног чина
када је син јавног извршите
љакупио станповериоцакоји

је продавао други извршитељ,
важно је подсетити и на члан
162ранијегзакона,којимјеби
лопрописано: „Купацнеможе
бити,нинаосновунадметања
нитинаосновунепосреднепо
годбе,дужник,судијаилидруго
лицекојеслужбеноучествујеу
поступку продаје, каонилице
које по закону не може стећи
непокретност која је предмет
извршења.”

СТАВИЋЕМОВАНСНАГЕ
ЗАКОНОИЗВРШЕЊУИОБЕЗБЕЂЕЊУ

Закон је штитио дужника и
код продаје непокретности, па
јечланом163билопрописано:

„На првом рочишту за про
дају, непокретност се не може
продати испод утврђене вред
ности.

Акосенепокретностнијемо
глапродатинапрвомрочишту,
судћезаказатидругорочиште,
накомесенепокретностможе
продати испод утврђене вред

ности,алинеисподдветрећине
тевредности.

Одпрвогдодругогрочишта
морапротећинајмање30дана.

Странке и заложни повери
оци могу се споразумети, изја
вомдатомназаписниккодсуда
пред којим извршни поступак
течеилидругог суда, да сене
покретност може продати пу
темнадметањаизаценунижу
одутврђеневредности,односно

нижуоддветрећинетевредно
сти.

Одредбе ставова 2. и 4. овог
чланасходносепримењујуиза
случај да се непокретностније
моглапродатинепосредномпо
годбомзаутврђенувредност.”

Прецизно је било утврђено и
првенство намирења из износа
добијеногпродајомнепокретно
сти.Инатајначинсеводилора
чунаоправичности.
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Законом је било уређено и
дадужниккојикаосопственик
станује у продатој породичној
стамбенојзградиилистануза
државаправодаидаљетуста
нује.

Овом ретроспективом Зако
наоизвршењуиз1978.године,
којијебионасназидо2011.го
дине,желелисмода скренемо
пажњу на чињеницу да је чак
итајнекадашњирежимводио
рачунаонародумноговишеи
многохуманијенегоштоточи
нережимикојидоносезаконе
подирективамаЕвропскеуни
је.

Српски радикали имају ре
шење

Српским радикалима је ста
ло до економске и социјалне
сигурности народа, али и до
сузбијањакорупције,којајепо
сталасаставнидеорадајавних
извршитеља.

Српскарадикалнастранкаће
одмахподоласкунавластуки
нутијавнеизвршитеље,азаду
жникепронаћиначинрешава
њапојединачнихслучајева,пре
свега отплатом дуга на више
месечнихратаинећемодозво
лити да ико остане без крова
надглавом.

СтавићемованснагеЗаконо
извршењуиобезбеђењу.

Вратићемоизвршнипоступак
унадлежнесудове.

Закономћеморегулисатиза
штићенуповршинуод10м2по
чланудомаћинствакојанемо
жебитипредметизвршења.

Законом ћемо успоставити
равнотежуизмеђуповерилаца
идужника.

Законом о Народној банци
ћемо прописати обавезу ко
мерцијалнихбанакадаприхва
тедеоризикакододобравања
стамбенихкредита.

Доносићемозаконеускладу
сапотребамадржавеинарода,
анеподирективамаЕвропске
уније.

Радићемоуинтересународа,
анеповлашћенихмонополиста.
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