
ПРИНУДНА НАПЛАТА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА И ДОСТАВЉАЊЕ 

РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ НБС КАО РЕЛЕВАНТНА ЧИЊЕНИЦА ЗА 

ОКОНЧАВАЊЕ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 

 

 Извршни поступак се не може сматрати окончаним достављањем 

решења о извршењу Народној банци Србије, Одсеку за принудну наплату.  

 

Из образложења: 

 

 ''Виши суд се огласио апсолутно ненадлежним за поступање по захтеву за 

заштиту права на суђење у разумном року и поднети захтев за заштиту права на 

суђење у разумном року одбацио.  

 Одлучујући о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року Виши 

суд је извршио увид у списе предмета основног суда и утврдио да је извршни 

поступак у наведеним предметима окончан, достављањем решења о извршењу на 

спровођење Народној банци Србије, Одсеку за принудну наплату Крагујевац, због 

чега се огласио апсолутно ненадлежним и одбацио захтев за заштиту права на 

суђење у разумном року у наведеним предметима извршења.  

 По одредби члана 75. Закона о извршењу и обезбеђењу извршни поступак се 

окончава обуставом или закључењем. Члан 76. истог закона прописује услове за 

доношење одлуке о обустави извршења, а чланом 77. истог закона прописано је да 

се одлука о закључењу поступка извршења доноси по намирењу извршног 

повериоца. Окончање извршног поступка самим тим не наступа чињеницом 

достављања решења о извршењу Народној банци Србије, Одсеку за принудну 

наплату. По члану 187. ЗИО организација за принудну наплату новчаног 

потраживања са рачуна извршног дужника има обавезу да обавести суд о 

разлозима неспровођења извршења, што имплицира даљу обавезу суда да позове 

извршног дужника ради изјашњења о даљем току поступка и тек ако се извршни 

поверилац у остављеном року не изјасни суд обуставља поступак извршења. То 

подразумева и активну улогу суда у случају да организација за принудну наплату 

пропусти достављање обавештења.  

 Побијаним решењем Вишег суда, поступање суда у поступку спровођења 

извршења, које се спроводи по службеној дужности, није испитано и оцењено 

обзиром на погрешан став првостепеног суда да је поступак извршења окончан 

достављањем решења о извршењу Одсеку за принудну наплату Крагујевац ради 

спровођења извршења са рачуна извршног дужника''.  

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 389/2014 од 

18.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року 19.03.2015. године) 


