
НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ИЗВРШНИХ ПОВЕРИЛАЦА У ВЕЗИ СА 
ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА КОМОРИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 300. ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
‐ Где на сајту Коморе јавних извршитеља могу да пронађем страницу за подношење 

захтева за одређивање јавног извшитеља коме ћу поднети предлог за извршење у 
буџетском предмету? 
До странице може да се дође на два начина: директно путем линка 
https://eraspodela.izvrsitelji.in.rs/zahtev-za-raspodelu/index или преко почетне странице сајта 
Коморе јавних извршитеља, скроловањем на доле до плавог блока и кликом на претпоследњи 
правоугаоник у плавом блоку -  ово важи само за предлоге за извршење према извршним 
дужницима директним или индиректним корисницима буџетских средстава на основу члана 
300. Закона о извршењу и обезбеђењу. У случају да је у питању предлог за извршење ради 
намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, 
потребно је кликнути на последњи правоугаоник у плавом блоку, преузети и попунити 
образац 1А и послати га на маил адресу podelapredmeta@komoraizvrsitelja.rs. 
 

‐ Да ли треба да испуним неке услове приликом подношења захтева за одређивање јавног 
извршитеља? 
Не. Предуслов да би јавни извршитељ којег је одредила Комора поступао по поднетом 
предлогу за извршење, јесте подношење обавештења Министаарству финансија о намери 
подношења предлога (30 дана пре). За подношење захтева Комори за одређивање јавног 
извршитеља не морате чекати да истекне период од 30 дана.  
 

‐ Да ли је потребно платити накнаду и за одређивање јавног извршитеља за наплату 
комуналних потраживања? 
Није. Ни у случају када је извршни дужник новчаног потраживања насталог из комуналних 
услуга и сродних делатности, корисник буџетских средстава. Накнада се плаћа само за захтеве 
ради подношења предлога за извршење на основу члана 300. Закона о извршењу и 
обезбеђењу.   
 
Како да дођем до позива на број, како се исти генерише? 
Кликом на линк https://eraspodela.izvrsitelji.in.rs/zahtev-za-raspodelu/index, приметићете да 
постоје две тачке: 1 – преузимање позива на број и 2 – подношење захтева. Када кликнете на 
линк “Позив на број” са леве стране екрана и потврдите да нисте робот, на средини ће се 
појавити тражени податак, у формату XX-XXXXXXXX, где X може бити било која цифра. 
Број би било најбоље записати негде, јер ће вам бити потребан касније. 
 

‐ Где могу да пронађем инструкције за уплату накнаде за одређивање јавног 
извршитеља? 
На истој страници на којој се види малопре генерисани позив на број, на дну странице. Ту се 
налазе сви подаци за уплату. 
 

‐ Шта ако изађем са сајта, да ли се позив на број негде памти? 
Не. Ако затворите страницу број се губи, зато је и пожељно записати га. 
 



‐ Колико пута могу да користим један позив на број и за колико захтева? 
Један позив на број се може искористити само једном, за само један захтев. 
 

‐ Шта је 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 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. 

 
‐ Који датум извршне исправе се уноси приликом подношења захтева? 

Датум доношења исправе. 
 

‐ Која висина потраживања се уписује у захтеву? 
Висина главног потраживања која ће бити наведена у предлогу за извршење (без камата, 
трошкова и сл.). 
 

‐ Када је општина пребивалишта извршног дужника битан податак за одређивање јавног 
извршитеља? 
Општина пребивалишта извршног дужника физичког лица је обавезан податак када се 
Комори подноси захтев за одређивање јавног извршитеља ради наплате новчаног 
потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности. У том случају захтев се 
подноси Комори путем обрасца 1а (доступан на сајту Коморе), а општина пребивалишта (или 
боравишта ако нема пребивалиште на територији Републике Србије) је критеријум на основу 
којег се одређује надлежност јавног извршитеља, именованог за подручје суда на којем се 
налази пребивалиште (боравиште).  
 

‐ Да ли је тип повериоца битан параметар за расподелу? 
Тип повериоца није критеријум за одређивање јавног извршитеља, али је обавезан податак 
сходно одредбама Правилника о о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних 
извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за добровољно 
намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, 
предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног 
потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и предлог за извршење у 
којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских 
средстава.  
 

‐ Шта да радим ако имам више од једног извршног повериоца у предлогу? 
У овом случају, на страници за подношење захтева, у поље „Име“ можете уписати име и 
презиме једног од извршних поверилаца, а у поље „Презиме“ написати “и други.”. Касније, 
када будете слали предлог одређеном јаввном извршитељу, а како би исти био упознат са 
ситуацијом, можете га обавестити да се поднети захтев односи на више извршних поверилаца.  
 
 
 
 
 



‐ Шта ако нема одређеног типа уписника за извршну исправу коју сам изабрао? 
Ако сте сигурни да вашег уписника нема ни у једном понуђеном падајућем менију, који се 
иначе динамички мења у односу на претходно одабране вредности типа исправе и суда који је 
донео исправу, увек можете одабрати последњу опцију – Исправа која је овим или другим 
законом одређена као извршна – и сами уписати доносица и број исправе. У пракси, најчешће 
ћете извршну исправу пронаћи у понуђеним опцијама. 
 

‐ У чему је разлика између физичког и правног лица код типа уплатиоца? 
Разлика је у врсти рачуна који се издаје за плаћену накнаду за одређивање јавног извршитеља. 
 

‐ Шта ако ми се код верификације да нисам робот појави порука да је истекло време? 
Потребно је поново учитати страницу, истовременим притиском тастера ЦТРЛ и Ф5. Та 
комбинација тастера брише кеш меморију претраживача и потребно је унети све из почетка. 
 

‐ Није ми се појавила потврда да је захтев успешно обрађен. 
На крају подношења захтева се на средини екрана мора појавити порука да је захтев успешно 
прихваћен, у супротном нешто нисте урадили како треба. Када захтев буде успешно 
прихваћен, расподела ће се извршити аутоматски и бићете обавештени путем маила, на мејл 
адресу коју сте унели у захтев... Попуните сва поља која видите и упишите другу референтну 
ознаку. 
 

‐ Шта ако ми не прихвати доказ о уплати, како да знам да је документ исправан? 
Исправан документ би требао да има што краћи назив, латиничним словима без квачица, да 
буде у јпг/пдф формату и не већи од пар мегабајта. 
 

‐ Уплатио сам накнаду и успешно поднео захтев, али нисам добио одговор. 
Одговор нисте добили из два разлога: 1 – расподела није ни извршена јер можда није 
прихваћен захтев услед неке грешке приликом подношења, можда позив на број на уплатници 
није био, добар односно из неког другог разлога захтев нисте уредно поднели... или 2 – 
расподела је извршена, али вама из неког разлога није стигао маил. У оба случаја нас можете 
контактирати да проверимо статус захтева. 
 

‐ У ком формату да упишем позив на број на уплатници? 
У истом формату у ком је број и генерисан (нпр 24-00035192). Врло је битно да позив на број 
на уплатници буде исти као и број у захтеву, јер се у супротном неће повезати аутоматски. У 
том случају се захтев и уплата морају повезати ручно, што ми не знамо док нас не 
контактирате. Приликом уплате неопходно је да проверите да ли је број уписан како треба. 
 

‐ Малопре сам поднео захтев и извршио уплату, али ништа нисам добио! 
Када успешно поднесете захтев, он је у статусу чекања, док се не повеже са уплатом. Да би се 
повезао са уплатом, ми морамо да учитамо извод који добијамо од банке сутрадан, значи – 
ваша расподела ће бити обављена најбрже наредног радног дана од исправне уплате и 
успешно поднетог захтева, а што је у пракси и правило. Ако један од ова два услова није 
испуњен, нема могућности да се расподела изврши. Законом прописани рок за одређивање 
јавног извршитеља од стране Коморе је 5 дана од дана подношења захтева (исправно поднетог 
захтева).  
 



 
- Нисам сигуран да ли извршни дужник према којем хоћу да поднесем предлог за 
извршење спада у круг извршних дужника, за које претходно подносим Комори захтев за 
одређивање јавног извршитеља 
Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава, за које се у смислу прописа 
којима се уређује извршење буџета принудна наплата спроводи на исти начин као и за 
директне кориснике буџетских средстава, а према којима се јавном извршитељу подноси 
предлог за извршење ради намирења новчаног потраживања, уз претходно подношење захтева 
Комори јавних извршитеља, објављен је на интернет страници Коморе (списак је добијен од 
Министарства финансија и Народоне банке Србије).  
 

‐ Коме да се обратим у случају недоумица приликом подношења захтева Комори јавних 
извршитеља? 
Ако нисте пронашли одговор на ваше питање у овом тексту, можете нас контактирати путем 
маил адресе marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или office@komoraizvrsitelja.rs, као и путем 
контакт форме на сајту Коморе или сваког радног дана од 09 до 17 часова, путем броја 
телефона 011/63 52 767, 011/63 52 777 и 011/24 44 329.  

 


