На основу члана 6. став 4. Правилника о поступању по захтеву извршног повериоца
Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог
за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања
насталог из комуналних услуга и сродних делатности („Службени гласник РС“ број
29/18), Извршни одбор Коморе јавних извршитеља на седници одржаној 25.5.2018.
године, доноси
ТЕХНИЧКО

УПУТСТВО

за спровођење Правилника о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних
извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на
основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из
комуналних услуга и сродних делатности
ОБРАЗАЦ 1 – ПОПУЊАВА ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ
Општи део (подаци о извршном повериоцу)
Назив – назив (пословно име) привредног субјекта (према регистру Агенције за
привредне регистре)
Седиште – место у којем привредни субјект има регистровану адресу седишта
МБР – Матични број привредног субјекта
ПИБ – Порески идентификациони број привредног субјекта
Огранак/Пословна јединица – Назив и место огранка/пословне јединице привредног
субјекта
Е-маил адреса – адреса за пријем електронске поште
Укупан број предлога за извршење – Укупан број предлога за извршење по једном
захтеву за одређивање јавног извршитеља коме ће бити поднет предлог за извршење
Посебни део
Референтна ознака – податак који по свом избору уноси извршни поверилац, а који
може садржати цифре и/или слова, на основу којег се недвосмислено може утврдити
одреди о којем предмету се ради. Обавезно је да ознака буде јединствена за сваког
извршног повериоца, који не може поновити исту ознаку како у истом, тако и у
различитим захтевима за одређивање јавног извршитеља коме ће бити поднет предлог за
извршење.
Датум подношења захтева – датум када извршни поверилац подноси захтев за
одређивање јавног извршитеља коме ће бити поднет предлог за извршење (дан, месец,
година).
Висина потраживања – износ потраживања, који ће бити наведен у предлогу за
извршење.
Правно лице/предузетник/физичко лице – податак о извршном дужнику на основу
којег се одређује надлежност јавних извршитеља, именованих према подручју виших и
привредних судова. Потребно је унети једну од ове три могућности.
Име и презиме / пословно име – име и презиме извршног дужника физичког лица (није
обавезан податак за уношење)
Назив односно пословно име извршног дужника правног лица/предузетника је обавезан
податак за уношење.

Општина пребивалишта односно боравишта / седишта – назив општине на којој
извршни дужник физичко лице има пребивалишта односно боравиште, тј. назив
општине на којој извршни дужник правно лице/предузетник има регистровано седиште.
Веома битан податак, на основу којег се одређује месна надлежност јавних извршитеља,
а самим тим и јавни извршитељи којима ће извршни поверилац поднети конкретне
предлоге за извршење. Назив општина који се уписује у ово поље мора одговарати
називима општина из регистра просторних јединица које води Републички завод за
статистику. Списак општина доступан је на интернет страници Републичког завода за
статистику, путем следећег линка
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=411
Поштански број – поштански број опшине пребивалишта односно боравишта / седишта
извршног дужника
МБР – матични број правног лица/предузетника извршног дужника, који се обавезно
уноси.
ПИБ – порески идентификациони број правног лица/предузетника извршног дужника,
који се обавезно уноси.

ОБРАЗАЦ 2
Општи део – садржи исте податке које садржи Образац 1 у општем делу
Посебни део – садржи исте податке које садржи Образац 1 у посебном делу и додатна
четири поља, која ПОПУЊАВА КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
Регистрациони број предмета у кји – ово је јединствени број под којим ће предмет
бити заведен у Комори јавних извршитеља, а који аутоматски додељује софтвер за
равномерну расподелу предмета, почев од броја 1 и даље редом, тако да сваки предмет
има различит регистрациони број.
Име и презиме јавног извршитеља – име и презиме јавног извршитеља коме се
додељује конкретан предмет, односно коме ће бити поднет конкретан предлог за
извршење.
Број легитимације јавног извршитеља – број легитимације јавног извршитеља коме
се подноси конкретан предлог за извршење
Датум одређивања јавног извршитеља – датум када је одређен јавни извршитељ коме
се подноси конкретан предлог за извршење.
Расподела ПОПУЊАВА КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
Број легитимације јавног извршитеља – број легитимације јавног извршитеља коме
се подноси конкретан предлог за извршење
Име и презиме јавног извршитеља – име и презиме јавног извршитеља коме се
додељује конкретан предмет, односно коме ће бити поднет конкретан предлог за
извршење.
Укупан број додељених предлога – Укупан број додељених предлога, по једном
захтеву извршног повериоца за одређивање јавног извршитеља из Обрасца 1

ОБРАЗАЦ 3 – ПОПУЊАВА ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Општи део – садржи све податке које садрже Образац 1 и Образац 2 у општем делу
Посебни део – садржи исте податке које садрже Образац 1 и Образац 2 у посебном делу,
као и додатна три поља КОЈА ПОПУЊАВА ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Јавни извршитељ је примио предлог (да, не) – ово поље је обавезно и мора се
попунити једним од два податка „да“ или „не“, у зависности од тога да ли је јавни
извршитељ примио или није примио конкретан предлог за извршење који је био предмет
захтева извршног повериоца за одређивање јавног извршитеља.
Датум пријема предлога – датум када је јавни извршитељ примио предлог за извршење
од стране извршног повериоца.
Број под којим се предмет води код јавног извршитеља – уноси се пословни број
предмета под којим се води у евиденцији јавног извршитеља конкретан примљени
предлог за извршење. Уписује искључиво цифра односно број без ознаке уписника
(„ивк“) и других ознака.
Расподела – садржи исте податке које садржи Образац 2 у делу расподела.

Председник Извршног одбора
Миодраг Грујовић, с.р.

