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Сажетак
Уво ђе њем из вр ши те ља у наш прав ни си стем За ко ном о из-

вр ше њу и обез бе ђе њу из 2011. го ди не, зна ча јан део суд ских над ле-
жно сти у обла сти из вр шног по ступ ка пре у зе ла је но ва пра во суд на 
про фе си ја. На кон не што ви ше од три го ди не од по чет ка ра да пр вих 
из вр ши те ља (01. јун 2012. го ди не), па жња струч не и оп ште јав-
но сти, али и са мих из вр ши те ља је нај ви ше усме ре на на по сту па-
ње у пред ме ти ма за на пла ту по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не 
и слич не услу ге. У овим по ступ ци ма из вр ши те љи су ис кљу чи во 
над ле жни за од ре ђи ва ње и спро во ђе ње из вр ше ња, док је за суд ре-
зер ви са на кон тро ла у по во ду из ја вље ног при го во ра. Број ност ко-
му нал них пред ме та и из но си ду го ва ња су опре де ли ли до бар део 
прав ни ка да при сту пи из вр ши тељ ској про фе си ји. Оно што је вр ло 
бр зо иза зва ло спо ро ве је сте на чин рас по де ле ко му нал них пред ме-
та. На кон две го ди не при ме не за кон ских од ред би ко је су до зво ља-
ва ле сло бо ду из вр шном по ве ри о цу да сам од лу чи ком из вр ши те љу, 
из кру га оних ко ји су ме сно над ле жни, ће под не ти пред лог за из-
вр ше ње, кра јем 2014. го ди не усво је не су из ме не и до пу не За ко на 
о из вр ше њу и обез бе ђе њу којимa је уве ден прин цип рав но мер не 
рас по де ле ко му нал них пред ме та свим из вр ши те љи ма на чи јем 
под руч ју се на ла зи се ди ште или пре би ва ли ште из вр шног ду жни ка. 
Рав но мер на рас по де ла ко му нал них пред ме та је ну жно про из ве ла 
од ре ђе не по сле ди це на раз вој из вр ши тељ ске про фе си је, кон ку рен-
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ци ју ме ђу из вр ши те љи ма, али и на са му сто пу на пла те, од но сно 
ефи ка сност у ре а ли за ци ји ових по тра жи ва ња.
Кључ не ре чи: из вр ши те љи, по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и 

слич не услу ге, рав но мер на рас по де ла пред ме та, кон ку-
рен ци ја, ефи ка сност

1. ПО СТУ ПА ЊЕ ИЗ ВР ШИ ТЕ ЉА  
У КО МУ НАЛ НИМ ПРЕД МЕ ТИ МА  

ПРЕ УВО ЂЕ ЊА РАВ НО МЕР НЕ  
РАС ПО ДЕ ЛЕ

Још од са мог усва ја ња За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу1) 
па жњу јав но сти је при ву као по сту пак за на пла ту по тра жи ва ња за 
из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге. Овај по се бан по сту пак је до-
нео број не раз ли ке у од но су на оп шти ре жим из вр ше ња на осно ву 
ве ро до стој не ис пра ве − про це сни ре жим по ко јем се спро во ди ла 
на пла та по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге пре 
усва ја ња ЗИО.

У ци љу рас те ре ће ња су до ва2), за ко но да вац се опре де лио да 
ис кљу чи ву над ле жност за од ре ђи ва ње и спро во ђе ње из вр ше ња ра-
ди на пла те по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу-
ге при пад не из вр ши те љи ма3) но вој пра во суд ној про фе си ји ко ја је 
од ред ба ма ЗИО уве де на у наш прав ни си стем. Оста ле спе ци фич-
но сти овог по ступ ка4) за слу жу ју по себ ну па жњу, ме ђу тим, у кон-

1) За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу − ЗИО, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. 
за кон, 109/2013 − од лу ка УС, 55/2014 и 139/2014. У тре нут ку пре да је овог ра да (но-
вем бар 2015.го ди не) у скуп штин ској про це ду ри је Пред лог но вог За ко на о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу. За кон ске од ред бе ко је су ре ле вант не за пред мет овог ра да, а ко је се од но се 
на рав но мер ну рас по де лу ко му нал них пред ме та ме ђу из вр ши те љи ма оста ју не из ме ње-
не. Ме ња се са мо ну ме ра ци ја чла но ва. Члан 252. још увек ва же ћег За ко на о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу се ни у че му не раз ли ку је од чла на 393. Пред ло га но вог За ко на о из вр ше њу 
и обез бе ђе њу, што зна чи да све кри ти ке ко је се од но се на ва же ћи За кон о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу мо гу да се при ме не и на но ви За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу чи је се усва-
ја ње уско ро оче ку је, а сту па ње на сна гу је пред ви ђе но за 01. јул 2016.го ди не. Пред лог 
но вог За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу је до сту пан на сај ту Скуптшти не Ср би је вид. 
http://www.par la ment.gov.rs/ак ти/за ко ни у про це ду ри/46.html, 03.11.2015.

2) Вид. Ар сен Ја нев ски, „De ju di ci a li za tion of En for ce ment Fun ction: Com pa ra ti ve Le gal 
Study“, Ci vil Law Fo rum for So uth East Euro pe, Col lec tion of Stu di es and analyses, Third 
Re gi o nal Con fe ren ce, Ti ra na 2013 , GIZ, Ско пље, 2014, стр. 401−409.

3) Ре ше њем Устав ног су да IУз-782/2012 до не тог 27. фе бру а ра 2014. го ди не од ба че на је 
ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти чл. 49 и чл. 251. до 256. ЗИО. Устав ни суд је оце нио да 
по ве ра ва њем над ле жно сти из вр ши те љи ма да од лу чу ју о пред ло гу за из вр ше ње у ко му-
нал ним пред ме ти ма ни је пре кр шен Устав.

4) Ви ше о спе ци фич но сти ма овог по ступ ка и раз ли ка ма у од но су на по сту пак из вр ше ња 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве вид. Алек сан дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, 
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тек сту те ме овог ра да, нај ви ше нас за ни ма ју за кон ске од ред бе о 
ме сној над ле жно сти. За ко но да вац је 2011. го ди не од сту пио од оп-
штих од ред би у по гле ду ме сне над ле жно сти. Пред лог за из вр ше ње 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не 
услу ге се, пре усва ја ња За ко на о из ме ни и до пу ни За ко на о из вр ше-
њу и обез бе ђе њу из 2014. го ди не5), под но сио из вр ши те љу на чи јем 
се под руч ју на ла зи се ди ште из вр шног по ве ри о ца. Оп ште пра ви ло 
на ко јем се за сни ва ме сна над ле жност у из вр шном по ступ ку по-
ла зи од пре би ва ли шта, од но сно се ди шта из вр шног ду жни ка. Про-
пи си ва њем ме сне над ле жно сти пре ма се ди шту из вр шног по ве ри-
о ца, нај ве ћи део по сла у ре а ли за ци ји по тра жи ва ња за из вр ше не 
ко му нал не и слич не услу ге при пао је пр вен стве но из вр ши те љи ма 
у Бе о гра ду и дру гим ве ћим гра до ви ма, јер се на том под руч ју кон-
цен три шу нај ве ћи и на тр жи шту нај за сту пље ни ји пру жа о ци ко му-
нал них и слич них услу га. Услед то га из вр ши тељ ске кан це ла ри је 
осно ва не у ма њим гра до ви ма ни су има ле мно го по сла ка да је реч о 
на пла ти ко му нал них и слич них по тра жи ва ња. Ство ре ни су усло ви 
за раз вој по је ди них из вр ши тељ ских кан це ла ри ја, али је тај раз вој 
те као не рав но мер но и не у јед на че но, ако се по сма тра те ри то ри ја 
Ре пу бли ке Ср би је као це ли на.6) Осим не у јед на че ног раз во ја по је-
ди них из вр ши тељ ских кан це ла ри ја по те ри то ри јал ном прин ци пу, 
по ста ви ло се пи та ње ко јим кри те ри ју ми ма се ру ко во де пред у зе-
ћа ко ја пру жа ју ко му нал не и слич не услу ге, ка да од лу чу ју ко јем 
из вр ши те љу (из кру га ме сно над ле жних из вр ши те ља) ће под не ти 
пред лог за из вр ше ње. Од су ство тих кри те ри ју ма је до ве ло до то-
га да по је ди не из вр ши тељ ске кан це ла ри је из ме ђу се бе де ле ско ро 
све ко му нал не пред ме те, што је ство ри ло јаз уну тар из вр ши тељ ске 
про фе си је и по ја ча ло за ла га ња за уво ђе њем ја сних кри те ри ју ма за 
рас по де лу ових пред ме та. То је усло ви ло из ме не За ко на о из вр ше-
њу и обез бе ђе њу ко ји ма је уве ден прин цип рав но мер не рас по де ле.

Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2013, стр. 827−831, Ран ко Ке ча, Гра ђан ско про це сно пра во, При руч ник за по-
ла га ње пра во суд ног ис пи та, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2014, стр. 605−608, Гор да на 
Стан ко вић, Вла ди мир Бо ра ни ја ше вић, Из вр шно про це сно пра во, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2012, стр. 241−247.

5) За кон о из ме ни и до пу ни За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу − ЗИД ЗИО 2014, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 139/2014.

6) Вид. Jos Uit de ha ag et al, Све о бу хват на ана ли за си сте ма из вр ше ња у Ср би ји, GIZ, Бе о-
град, 2014, стр.140−141.
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2. ШТА ЗНА ЧИ РАВ НО МЕР НА РАСПОДЕЛА 
КО МУ НАЛ НИХ ПРЕД МЕ ТА

Од ред ба ма ЗИД ЗИО 2014, уве де на је рав но мер на рас по де-
ла ко му нал них пред ме та. У обра зло же њу за кон ског пред ло га на-
ве де но је ка ко је ва же ћа за кон ска од ред ба по ко јој се пред лог за 
из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не 
и слич не услу ге под но сио из вр ши те љу пре ма се ди шту из вр шног 
по ве ри о ца иза зва ла ве ли ке про бле ме и зло у по тре бе у прак си јер су 
из вр шни по ве ри о ци у овим пред ме ти ма (ве ли ка ко му нал на пред-
у зе ћа) са ма би ра ла ко јем ће од ме сно над ле жних из вр ши те ља да 
под не су пред лог за из вр ше ње, што је до ве ло да то га да по је ди ни 
из вр ши те љи има ју ја ко ве ли ки број ко му нал них пред ме та, а дру ги 
за не мар љи во ма ли. Осим то га, пре ма ми шље њу пред ла га ча, по сто-
је ће ре ше ње, од но сно ве зи ва ње ме сне над ле жно сти из вр ши те ља за 
се ди ште из вр шног по ве ри о ца ни је би ло пра вич но ни ако се узме у 
об зир ре ги о нал ни кри те ри јум, јер нај ве ћи број јав них ко му нал них 
и дру гих пред у зе ћа ко ја пру жа ју ко му нал не и слич не услу ге има 
се ди ште у Бе о гра ду, док из вр шни ду жни ци има ју пре би ва ли шта и 
се ди шта на те ри то ри ји це ле Ср би је, па су, услед то га, би ли фа во-
ри зо ва ни из вр ши те љи ко ји се на ла зе у Бе о гра ду у од но су на из вр-
ши те ље из уну тра шњо сти.

Због на ве де них не до ста та ка ва же ћег за кон ског ре ше ња, 
пред ло же но је нај пре ве зи ва ње ме сне над ле жно сти за се ди ште или 
пре би ва ли ште из вр шног ду жни ка, што је у скла ду са оп штим пра-
ви ли ма о од ре ђи ва њу ме сне над ле жно сти у из вр шном по ступ ку. 
Дру га зна чај на но ви на је сте у то ме што је из вр шни по ве ри лац пре 
под но ше ња пред ло га за из вр ше ње ду жан да под не се зах тев за од-
ре ђи ва ње над ле жног из вр ши те ља Ко мо ри из вр ши те ља. Ко мо ра из-
вр ши те ља је ду жна да у ро ку од пет рад них да на од ре ди над ле жног 
из вр ши те ља, во де ћи ра чу на о рав но мер ној рас по де ли ко му нал них 
пред ме та и да о то ме оба ве сти из вр шног по ве ри о ца. Ко мо ра из вр-
ши те ља је до би ла у за да так да, уз прет ход ну при ба вље ну са гла-
сност Ми ни стар ства прав де, до не се под за кон ски акт ко јим ће бли-
же уре ди ти на ве де на пи та ња. На кон усва ја ња на ве де них из ме на, 
чл. 252 ЗИО ко јим је уре ђе но под но ше ње пред ло га за из вр ше ње на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве за на пла ту по тра жи ва ња за из вр ше не 
ко му нал не и слич не услу ге је до био дру га чи ју са др жи ну. Из вр шни 
по ве ри лац ду жан је да пре под но ше ња пред ло га за из вр ше ње на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве ра ди оства ре ња нов ча ног по тра жи-
ва ња по осно ву из вр ше них ко му нал них и слич них услу га зах те ва 
од Ко мо ре да од ре ди из вр ши те ља ко ме ће би ти под нет пред лог за 
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из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве (чл. 252, ст. 1. ЗИО). Ко-
мо ра је ду жна, да на зах тев из вр шног по ве ри о ца од го во ри у ро ку 
од пет да на од да на при је ма зах те ва, во де ћи ра чу на да се из вр ши-
те љи од ре ђу ју рав но мер но, пре ма азбуч ном ре ду њи хо вог упи са у 
Име ник из вр ши те ља, као и да је за по сту па ње по пред ло гу за из вр-
ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве из ста ва 1. овог чла на над-
ле жан ис кљу чи во из вр ши тељ на чи јем под руч ју из вр шни ду жник 
има пре би ва ли ште, бо ра ви ште или се ди ште (чл. 252, ст. 2. ЗИО). 
Ако Ко мо ра не од го во ри на зах тев из вр шног по ве ри о ца у ро ку од 
пет да на од да на при је ма зах те ва, из вр шни по ве ри лац од ре ђу је из-
вр ши те ља на чи јем под руч ју из вр шни ду жник има пре би ва ли ште, 
бо ра ви ште или се ди ште (чл. 252, ст. 3. ЗИО). Из вр ши тељ је ду жан 
да за кључ ком од ба ци пред лог за из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не 
ис пра ве из ста ва 1. овог чла на ако му из вр шни по ве ри лац уз пред-
лог за из вр ше ње не до ста ви од го вор Ко мо ре из ко га про из и ла зи да 
је за из вр ши те ља од ре ђен из вр ши тељ ко ме је пред лог под не сен, 
од но сно ако му не до ста ви до каз да Ко мо ра ни је од го во ри ла у про-
пи са ном ро ку, као и ако из вр шни по ве ри лац не до ста ви из вр ши те-
љу пи сме ни до каз да је пре под но ше ња пред ло га за из вр ше ње упу-
тио из вр шном ду жни ку опо ме ну да ис пу ни оба ве зу, пре по ру че ном 
по шиљ ком, на адре су из вр шног ду жни ка из чла на 29. овог за ко на 
(чл. 252, ст. 4 ЗИО). Оп шти акт ко јим се бли же уре ђу ју са др жи на и 
на чин под но ше ња зах те ва из вр шног по ве ри о ца Ко мо ри, са др жи на 
од го во ра Ко мо ре и на чин до ста вља ња од го во ра Ко мо ре из вр шном 
по ве ри о цу до но си Ко мо ра, по при ба вље ној са гла сно сти ми ни стра 
(чл. 252, ст. 5. ЗИО).

Скуп шти на Ко мо ре из вр ши те ља је 26.12.2014. го ди не до не-
ла Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну под но ше ња зах те ва из вр шног 
по ве ри о ца Ко мо ри из вр ши те ља за од ре ђи ва ње над ле жног из вр-
ши те ља, са др жи ни од го во ра Ко мо ре из вр ши те ља и на чи ну до ста-
вља ња од го во ра Ко мо ре из вр ши те ља из вр шном по ве ри о цу (да ље: 
Пра вил ник). Пре под но ше ња пред ло га за из вр ше ње над ле жном 
из вр ши те љу, из вр шни по ве ри лац је у оба ве зи да Ко мо ри из вр ши-
те ља упу ти зах тев за од ре ђи ва ње из вр ши те ља ко ме ће би ти под нет 
пред лог за из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве (чл. 3, ст. 1 
Пра вил ни ка). Зах тев из ста ва 1. овог чла на се под но си у елек трон-
ској фор ми, у .xls фор ма ту на обра сцу 1 ко ји је од штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део (чл. 3, ст. 2. Пра вил ни ка). 
Обра зац 1 у оп штем де лу са др жи по дат ке по ве ри о ца и то: пун на-
зив, се ди ште, МБР, ПИБ (огра нак, по слов на је ди ни ца) као и уку-
пан број пред ло га за из вр ше ње по пред мет ном зах те ву (чл. 3, ст. 3. 
Пра вил ни ка). Обра зац 1 у по себ ном де лу са др жи: ре фе рент ни број, 
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да тум, ви си ну по тра жи ва ња, име, од но сно на зив ду жни ка, адре су, 
по штан ски број, ме сто, оп шти ну, на зна ку да ли се ра ди о прав ном 
ли цу, од но сно пред у зет ни ку или фи зич ком ли цу, као и МБР и ПИБ 
прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка (чл. 3, ст. 4. Пра вил ни ка).

Ко мо ра из вр ши те ља је ду жна да од го во ри на зах тев из вр-
шног по ве ри о ца у скла ду са За ко ном о из вр ше њу и обез бе ђе њу 
(чл. 4, ст. 1. Пра вил ни ка). Уко ли ко је број пред ло га за из вр ше ње 
на ве де них у зах те ву из вр шног по ве ри о ца ма њи од бро ја из вр ши-
те ља над ле жних за по сту па ње, од ре ђи ва ње из вр ши те ља по пр вом 
сле де ћем зах те ву из вр шног по ве ри о ца за по че ће од пр вог на ред ног 
из вр ши те ља упи са ног у Име ник из вр ши те ља по сле из вр ши те ља 
ко ји је по след њи од ре ђен (чл. 4, ст. 2. Пра вил ни ка). На кон од ре-
ђи ва ња из вр ши те ља, Ко мо ра из вр ши те ља ће о то ме оба ве сти ти 
из вр шног по ве ри о ца елек трон ским пу тем на обра сцу 2 ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део (чл. 5, ст. 
1. Пра вил ни ка). Обра зац са др жи све по дат ке из обра сца 1, као и 
ре ги стра ци о ни број пред ме та у Ко мо ри из вр ши те ља, име и пре зи-
ме из вр ши те ља, број ле ги ти ма ци је из вр ши те ља и да тум од ре ђи ва-
ња из вр ши те ља као и уку пан број пред ме та из вр шног по ве ри о ца 
за ко ји је од ре ђен (чл. 5, ст. 2. Пра вил ни ка). Ко мо ра из вр ши те ља 
обра зац 2 из ста ва 1. овог чла на до ста вља и из вр ши те љи ма ко ји 
су од ре ђе ни да по сту па ју по пред ло зи ма за из вр ше ње (чл. 5, ст. 3. 
Пра вил ни ка). На ин тер нет стра ни ци Ко мо ре из вр ши те ља, сви из-
вр ши те љи има ће при ступ по себ ном одељ ку где ће мо ћи да из вр ше 
увид у сва ки зах тев по ве ри о ца, као и од го вор Ко мо ре из вр ши те ља 
(чл. 5, ст. 4. Пра вил ни ка). У ро ку од три да на од да на при је ма пред-
ло га за из вр ше ње, од но сно у ро ку од осам да на од да на при је ма 
оба ве ште ња из чла на 5. овог Пра вил ни ка, из вр ши тељ оба ве шта ва 
Ко мо ру из вр ши те ља о при мље ним пред ло зи ма, од но сно о пред-
ло зи ма ко ји ни су под не ти, и то елек трон ским пу тем на обра сцу 3 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са ста ви део (чл. 
6, ст. 1. Пра вил ни ка). Из вр ши тељ ко ји је од ре ђен за по сту па ње, а 
ни је при мио пред ло ге за из вр ше ње, при ли ком пр вог на ред ног по-
ступ ка од ре ђи ва ња из вр ши те ља има ће пред ност, на тај на чин што 
ће пр во ње му би ти до де љен онај број пред ло га за из вр ше ње ко ји 
у прет ход ној рас по де ли ни је при мио, на кон че га ће се при сту пи ти 
од ре ђи ва њу из вр ши те ља по азбуч ном ре ду, у скла ду са За ко ном о 
из вр ше њу и обез бе ђе њу и чл. 4. овог Пра вил ни ка (чл. 6, ст. 4. Пра-
вил ни ка).

По сло ве по сту па ња по зах те ви ма из вр шних по ве ри ла ца и 
по сло ве пра ће ња од ре ђи ва ња из вр ши те ља оба вља струч на слу жба 
Ко мо ре из вр ши те ља, у скла ду са оп штим ак ти ма Ко мо ре из вр ши-
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те ља (чл. 7, ст 1. Пра вил ни ка). За уред но и ре дов но по сту па ње по 
зах те ви ма из вр шних по ве ри ла ца, као и за пра ће ње по ступ ка од ре-
ђи ва ња из вр ши те ља од го вор ни су пред сед ник Ко мо ре из вр ши те ља 
и Из вр шни од бор Ко мо ре из вр ши те ља (чл. 7, ст. 5. Пра вил ни ка).

3. РАВ НО МЕР НА РАС ПО ДЕ ЛА  
КАО ВИД ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПРА ВА  

ИЗ ВР ШНИХ ПО ВЕ РИ ЛА ЦА

Нај пре се по ста вља пи та ње шта се под ра зу ме ва под ко му-
нал ним и слич ним услу га ма? На пр вом ме сту тре ба кон сул то ва-
ти За кон о ко му нал ним де лат но сти ма.7) Ко му нал не де лат но сти у 
сми слу овог за ко на су де лат но сти пру жа ња ко му нал них услу га од 
зна ча ја за оства ре ње жи вот них по тре ба фи зич ких и прав них ли ца 
код ко јих је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жна да ство ри усло ве 
за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег ква ли те та, оби ма, до ступ но сти и кон-
ти ну и те та, као и над зор над њи хо вим вр ше њем (чл. 2, ст 1. ЗКД). 
Ко му нал не де лат но сти су де лат но сти од оп штег ин те ре са (чл. 2, 
ст. 2. ЗКД). Ко му нал не де лат но сти су: 1) снаб де ва ње во дом за пи-
ће; 2) пре чи шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да; 
3) про из вод ња и ди стри бу ци ја то плот не енер ги је; 4) упра вља ње 
ко му нал ним от па дом; 5) град ски и при град ски пре воз пут ни ка; 
6) упра вља ње гро бљи ма и по греб не услу ге; 7) упра вља ње јав ним 
пар ки ра ли шти ма; 8) обез бе ђи ва ње јав ног осве тље ња; 9) упра вља-
ње пи ја ца ма; 10) одр жа ва ње ули ца и пу те ва; 11) одр жа ва ње чи сто-
ће на по вр ши на ма јав не на ме не; 12) одр жа ва ње јав них зе ле них по-
вр ши на; 13) дим ни чар ске услу ге; 14) де лат ност зо о хи ги је не. (чл. 
2, ст. 3. ЗКД). Ко му нал не де лат но сти из ста ва 3. тач. 1) до 4) овог 
чла на су де лат но сти од оп штег еко ном ског ин те ре са у сми слу про-
пи са о за шти ти по тро ша ча (чл. 2. ст 4. ЗКД). Скуп шти на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо же као ко му нал не од ре ди ти и дру ге де лат-
но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти усло ве њи хо вог оба вља-
ња, у скла ду са ста вом 1. овог чла на (чл. 2, ст 5. ЗКД).

„Слич не ко му нал не услу ге, би ле би оне ко је се у скла ду са 
ко му нал ним де лат но сти ма, вр ше у оп штем ин те ре су, тј. ин те ре су 
ши ре дру штве не за јед ни це, а ко ја се нај че шће по кла па са те ри то-
ри јом ло кал не са мо у пра ве (град, оп шти на). У том сми слу услу ге 
ис по ру ке елек трич не енер ги је, јав ног пре во за, те те ле фон ске услу-

7) За кон о ко му нал ним де лат но сти ма – ЗКД, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 88/11.
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ге спа да ју у ко му нал не услу ге, од но сно услу ге слич не ко му нал ним 
услу га ма“.8)

У обра зло же њу за кон ског пред ло га је на ве де но да се као 
пру жа о ци ко му нал них и слич них услу га ја вља ју јав на ко му нал на 
пред у зе ћа, од но сно да су јав на ко му нал на пред у зе ћа из вр шни по-
ве ри о ци у овом по себ ном из вр шном по ступ ку. Ме ђу тим, да би се 
пре ци зно од ре ди ло ко све има свој ство из вр шног по ве ри о ца нео-
п ход но је кон сул то ва ти за кон ске од ред бе. Ко му нал ну де лат ност 
мо гу оба вља ти јав но пред у зе ће, при вред но дру штво, пред у зет ник 
или дру ги при вред ни су бјект (чл. 5, ст. 1. ЗКД). Огра ни че ње по-
сто ји са мо код од ре ђе них ко му нал них де лат но сти. Ко му нал ну де-
лат ност из чл. 2, ст. 3, т. 1, ко му нал ну де лат ност из т. 5 у де лу ко ји 
об у хва та оба вља ње јав ног ли ниј ског пре во за пут ни ка тро леј бу си-
ма и ко му нал ну де лат ност из т. 6 у де лу ко ји об у хва та одр жа ва ње 
гро бља и обје ка та ко ји се на ла зе у скло пу гро бља (мр твач ни ца, ка-
пе ла и кре ма то ри јум), са хра њи ва ње и одр жа ва ње па сив них гро бља 
и спо мен обе леж ја мо гу оба вља ти ис кљу чи во јав на пред у зе ћа или 
при вред на дру штва у ко ји ма је ве ћин ски вла сник од нај ма ње 51% 
Ре пу бли ка Ср би ја или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (чл. 5, ст. 2. 
ЗКД). Услов да из вр шни по ве ри лац пру жа лац ко му нал них услу га 
бу де пред у зе ће у јав ној сво ји ни по сто ји са мо код ко му нал них де-
лат но сти на ве де них у чл. 5, ст. 2. ЗКД. Вр ши о ци свих дру гих ко-
му нал них услу га мо гу би ти и при ват на пред у зе ћа и пред у зет ни ци.

Ка да се са гле да ју на ве де не за кон ске од ред бе, про пи си ва ње 
рав но мер не рас по де ле у из вр шним пред ме ти ма за на пла ту ко му-
нал них и слич них услу га до би ја са свим дру гу ди мен зи ју. Оправ да-
но је на сто ја ње за ко но дав ца да спре чи зло у по тре бе у ко му нал ним 
пред у зе ћи ма у јав ној сво ји ни ти ме што се оне мо гу ћа ва ју до го во ри 
из ме ђу ди рек то ра јав них ко му нал них пред у зе ћа и по је ди них из вр-
ши те ља и ти ме вр ши кон тро ла рас по ла га ња сред стви ма у јав ној 
сво ји ни. По ста вља се пи та ње да ли се ти исти ар гу мен ти мо гу при-
ме ни ти код ко му нал них пред у зе ћа у при ват ној сво ји ни и пред у зет-
ни ка. Да ли се мо же пред у зет ни ку ко је оба вља де лат ност чи шће ња 
стам бе не згра де на те ри то ри ји гра да Бе о гра да на мет ну ти оба ве за 
да пред ло ге за из вр ше ње под но си пре ко Ко мо ре из вр ши те ља, а све 
у ци љу да би сва ки од ме сно над ле жних из вр ши те ља (из вр ши те-
ља на чи јем под руч ју из вр шни ду жник има пре би ва ли ште или се-
ди ште) до био исти број пред ме та. Код јав них пред у зе ћа пру жа ла-
ца ко му нал них услу га, та кво огра ни че ње је у функ ци ји су зби ја ња 
зло у по тре ба сред ста ва у јав ној сво ји ни, код при ват них пред у зе ћа 

8) При вред ни апе ла ци о ни суд, Два де се то са ве то ва ње су ди ја при вред них су до ва Ре пу бли ке 
Ср би је, Зла ти бор 2012, Из вр ше ње и обез бе ђе ње, пи та ње 136, стр. 186.
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и пред у зет ни ка та кво огра ни че ње не ма сво је оправ да ње. При ват-
но пред у зе ће, од но сно пред у зет ник ко ји оба вља ко му нал ну де лат-
ност ка да под но си пред лог за из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не 
ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге би ра из вр ши те-
ља ру ко во де ћи се јед ним је ди ним кри те ри ју мом, а то је успе шност 
из вр ши те ља у бр зи ни на пла те на ве де них по тра жи ва ња. За кон ска 
оба ве за ко ја је на мет ну та при ват ним пред у зе ћи ма и пред у зет ни-
ци ма ко ја оба вља ју ко му нал не де лат но сти да све из вр шне пред ме-
те пре ко Ко мо ре из вр ши те ља рав но мер но де ле свим (и успе шним 
и не у спе шним) из вр ши те љи ма са мо ће иза зва ти сни жа ва ње сто пе 
на пла те на ве де них по тра жи ва ња и ти ме се не га тив но од ра зи ти на 
по сло ва ње при ват них пред у зе ћа и пред у зет ни ка пру жа ла ца ко му-
нал них услу га.

Са ма за шти та сред ста ва у јав ној сво ји ни је из ве де на на не-
до сле дан на чин и за сно ва на је на пар ци јал ном при сту пу. Ако је 
на ме ра за ко но дав ца би ла да се спре чи да јав на ко му нал на пред-
у зе ћа рас по де љу ју пред ме те од ре ђе ним из вр ши те љи ма, без прет-
ход но утвр ђе них ја сних кри те ри ју ма, он да се по ста вља пи та ње 
за што рав но мер на рас по де ла и ди стри бу ци ја пред ме та пре ко Ко-
мо ре из вр ши те ља ни је уве де на за све из вр шне пред ме те у ко ји ма 
се као из вр шни по ве ри о ци ја вља ју јав на пред у зе ћа, уме сто са мо 
за ко му нал не пред ме те. Зло у по тре бе јав них пред у зе ћа и њи хо вих 
сред ста ва пу тем до го во ра са од ре ђе ним из вр ши те љи ма су мо гу ће 
не са мо код ко му нал них пред ме та у ко ји ма се по сту пак по кре ће на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве за пру же не ко му нал не и слич не услу-
ге, већ и код дру гих из вр шних пред ме та где се као из вр шни по-
ве ри о ци по ја вљу ју јав на пред у зе ћа са мо се њи хо ва по тра жи ва ња 
до ка зу ју из вр шним ис пра ва ма или ве ро до стој ним ис пра ва ма ко је 
се не од но се на ко му нал не и слич не услу ге. Оба ве за рав но мер не 
рас по де ле пред ме та пре ко Ко мо ре из вр ши те ља се на те си ту а ци је 
не при ме њу је, па су зло у по тре бе мо гу ће ка да је реч о ди стри бу ци ји 
из вр шних пред ме та где се јав на пред у зе ћа по ја вљу ју као из вр шни 
по ве ри о ци из из вр шних ис пра ва или из ве ро до стој них ис пра ва ко је 
се не од но се на ко му нал не и слич не услу ге.

По ступ ком за на пла ту ових по тра жи ва ња су об у хва ће не не 
са мо ко му нал не не го и слич не услу ге. Ту спа да ју и услу ге фик сне, 
мо бил не те ле фо ни је, ка блов ске те ле ви зи је, ин тер не та, и сл. чи ји су 
пру жа о ци све че шће при ват на пред у зе ћа. Услов за оба вља ње ових 
услу га ни је да се пру жа лац услу ге на ла зи у јав ној сво ји ни. Ако се 
огра ни че ње у ви ду прин ци па рав но мер не рас по де ле и под но ше ња 
пред ло га за из вр ше ње пре ко Ко мо ре из вр ши те ља на ме ће при ват-
ним пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма, по ста вља се пи та ње ко ји је 



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 167-185.

176

циљ та квог огра ни че ња, од но сно шта се тим огра ни че њем же ли 
по сти ћи. Из обра зло же ња за кон ских из ме на ко ји ма је уве де на рав-
но мер на рас по де ла пред ме та пре ко Ко мо ре из вр ши те ља, мо же се 
за кљу чи ти да је за ко но да вац имао на уму рав но ме ран раз вој свих 
из вр ши тељ ских кан це ла ри ја. То би зна чи ло да је др жа ва пре у зе ла 
на се бе оба ве зу да се ста ра, да сви из вр ши те љи ко ји ина че по слу-
ју као пред у зет ни ци или ор тач ка дру штва, има ју при бли жно исте 
при хо де. При ват на пред у зе ћа ко ја пру жа ју ко му нал не и слич не 
услу ге тре ба да пред ло ге за из вр ше ње под но се и оним из вр ши те-
љи ма у чи ју су се не у спе шност и не е фи ка сност уве ри ли, а ка ко би 
омо гу ћи ли њи хо во не сме та но по сло ва ње. На тај на чин се пра во на 
имо ви ну из вр шног по ве ри о ца из чл. 1. Про то ко ла I уз Европ ску 
кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, од но-
сно чл. 58. Уста ва Ср би је под вр га ва јед ном огра ни че њу ко је је сте 
за сно ва но на за ко ну, али се по ста вља пи та ње да ли је циљ ко ји 
се же ли по сти ћи ле ги ти ман, од но сно у оп штем ин те ре су, и да ли 
на ве де но огра ни че ње мо же да за до во љи тест про пор ци о нал но сти 
ко ји зах те ва Европ ски суд за људ ска пра ва у сво јој прак си.9)

4. УТИ ЦАЈ РАВ НО МЕР НЕ РАС ПО ДЕ ЛЕ  
НА РАЗ ВОЈ ИЗ ВР ШИ ТЕЉ СКЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ

Као је дан од раз ло га за про пи си ва ње рав но мер не рас по де ле 
на ве де но је да су не ке из вр ши тељ ске кан це ла ри је до би ја ле ско ро 
све пред ме те за ре а ли за ци ју ко му нал них и слич них услу га, док су 
дру ге оста ле ус кра ће не за по сту па ње по овом сред ству из вр ше ња. 
Сто га је за ко но да вац на шао за сход но да ин тер ве ни ше и от кло ни 
уоче не не пра вил но сти.

Већ смо на по ме ну ли да из вр ши тељ оба вља де лат ност као 
пред у зет ник или као ор так у ор тач ком дру штву. Он ни је др жав ни 
слу жбе ник. Он по сту па по пред ло гу за из вр ше ње за ре а ли за ци ју 
по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге и спро во-
ди из вр ше ње на осно ву из вр шне и ве ро до стој не ис пра ве и у то ме 
кон ку ри ше дру гим име но ва ним из вр ши те љи ма. За кон ске из ме не 
ко ји ма је уве де на рав но мер на рас по де ла ове чи ње ни це пре ви ђа ју.

Ни је оба ве за др жа ве да раз ви ја из вр ши тељ ску про фе си ју ти-
ме што ће при мо ра ва ти пру жа о це ко му нал них и слич них услу га да 
пред ме те рав но мер но де ле свим ме сно над ле жним из вр ши те љи ма. 
Из вр ши те љи тре ба да се из бо ре за сво је по зи ци је у кон ку рен ци-
ји са дру гим из вр ши те љи ма. Под руч је бор бе ни су са мо из вр шни 

9) Вид. Дра го љуб По по вић, Европ ско пра во људ ских пра ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2012, стр. 410-412.
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пред ме ти за ре а ли за ци ју по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и 
слич не услу ге. По сто је и дру га сред ства из вр ше ња (осим из вр ше-
ња од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма и вра ћа ње рад ни ка на 
рад) у ко ји ма над ле жност из вр ши те ља за по сту па ње за ви си ис-
кљу чи во од во ље из вр шног по ве ри о ца, а из вр шни по ве ри лац ће 
се при ли ком из бо ра из вр ши те ља ру ко во ди ти пр вен стве но ње го вом 
успе шно шћу у ре а ли за ци ји по тра жи ва ња.10)

Усва ја ње прин ци па рав но мер не рас по де ле код ко му нал них 
пред ме та је по гре шно за то што из вр ши тељ ску про фе си ју ве зу је 
ис кљу чи во за на пла ту ко му нал них по тра жи ва ња. То ће де сти му-
ла тив но де ло ва ти на по сло ва ње из вр ши тељ ских кан це ла ри ја. Са да 
сва ка из вр ши тељ ска кан це ла ри ја зна да јој сле ду је од ре ђе ни број 
ко му нал них пред ме та без об зи ра на то ко ли ко је успе шна у ре а ли-
за ци ји. Све на ве де но ће не га тив но ути ца ти на раз вој кон ку рен ци је 
уну тар из вр ши тељ ске про фе си је, јер при лив пред ме та не ће за ви-
си ти од бр зи не и сто пе на пла те по тра жи ва ња.

Под се ћа мо да из вр шни по ве ри лац при ли ком под но ше ња 
пред ло га за из вр ше ње тре ба да пред уј ми тро шко ве по ступ ка. Из-
вр шни по ве ри лац је ду жан да пред уј ми тро шко ве по ступ ка у скла-
ду са за ко ном и про пи сом ко ји уре ђу је тро шко ве по ступ ка. До каз 
о упла ће ном пред уј му из вр шни по ве ри лац је ду жан да до ста ви 
уз пред лог за из вр ше ње. Суд, од но сно из вр ши тељ ће об у ста ви ти 
из вр ше ње ако из вр шни по ве ри лац не до ста ви до каз о упла ће ном 
пред уј му, осим ако је по за ко ну осло бо ђен или га је суд осло бо дио 
тро шко ва по ступ ка (чл. 34, ст. 1. ЗИО).

За при пре ма ње и во ђе ње пред ме та, до но ше ње за кључ ка за 
из вр ше ње у по ступ ку за на ми ре ње по тра жи ва ња по осно ву ко му-
нал них и слич них услу га и за до но ше ње за кључ ка о пред ло гу за 
спро во ђе ње из вр ше ња у про це њи вим пред ме ти ма, из вр ши те љу 
при па да на гра да пре ма вред но сти глав ног по тра жи ва ња: 1) до 250 
бо до ва вред но сти – 25 бо до ва; 2) пре ко 250 до 1.000 бо до ва вред-
но сти – 25 бо до ва, уве ћа но за 2% вред но сти; 3)  глав ног по тра-
жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 250 бо до ва; 4) пре ко 1.000 до 5.000 
бо до ва вред но сти – 45 бо до ва, уве ћа но за 1% вред но сти; 5) глав ног 
по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 1.000 бо до ва; 6) пре ко 5.000 до 
20.000 бо до ва вред но сти – 95 бо до ва, уве ћа но за 0,5% вред но сти 
глав ног по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 5.000 бо до ва; 7) пре-
ко 20.000 до 100.000 бо до ва вред но сти – 195 бо до ва, уве ћа но за 
0,2% вред но сти глав ног по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 20.000 
бо до ва; 8) пре ко 100.000 вред но сти бо до ва – 395 бо до ва, уве ћа-

10) Вид. Jos Uit de ha ag, Ci vil En for ce ment in the We stern Bal kans, Bal kans En for ce ment Re form 
Pro ject, Ти ра на, 2011, стр.24−25.
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но за 0,1% вред но сти глав ног по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 
100.000 бо до ва (чл. 7, ст. 1. Пра вил ни ка о та ри фи, на гра да ма и на-
кна да ма тро шко ва за рад из вр ши те ља).

Узи ма ју ћи у об зир за кон ске од ред бе и од ред бе Пра вил ни ка о 
та ри фи, на гра да ма и на кна да ма тро шко ва за рад из вр ши те ља, при-
ме на прин ци па рав но мер не рас по де ле ће до ве сти до то га да из вр-
ши те љи узму пред у јам од из вр шног по ве ри о ца, а он да не по сту-
па ју по пред ме ти ма, јер зна ју да им у сва ком слу ча ју сле ду је исти 
број ко му нал них пред ме та не за ви сно од то га ко ли ко се ан га жу ју у 
на пла ти по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге.11) 
Ти ме ће се из вр ши те љи за пра во из јед на чи ти са суд ским из вр ши-
те љи ма ко ји су пла ће ни у фик сном из но су, а не у за ви сно сти од 
сто пе ре а ли за ци је по тра жи ва ња и ко ји су сто га не мо ти ви са ни да 
се ан га жу ју у спро во ђе њу из вр ше ња. Упра во та кав по ло жај суд-
ских из вр ши те ља је и био раз лог за уво ђе ње при ват них из вр ши те-
ља ор га ни зо ва них као пред у зет ни ка и ор тач ких дру шта ва чи је ће 
по сло ва ње за ви си ти од то га ко ли ко успе шно спро во де из вр ше ње. 
Прин цип рав но мер не рас по де ле ће у том сми слу угро зи ти раз вој 
из вр ши тељ ске про фе си је и кон ку рен ци ју из ме ђу из вр ши тељ ских 
кан це ла ри ја.

Зна ју ћи да им у сва ком слу ча ју сле ду је од ре ђе ни број ко му-
нал них пред ме та, из вр ши те љи не ће би ти под стак ну ти да се ан-
га жу ју у дру гим пред ме ти ма, пре све га код из вр ше ња на осно ву 
из вр шне ис пра ве. Ве зи ва ње из вр ши тељ ске про фе си је са мо за ко-
му нал не пред ме те чи је ре ша ва ње не укљу чу је раз ма тра ње сло же-
них чи ње нич них и прав них пи та ња не ће до при не ти струч ном уса-
вр ша ва њу из вр ши те ља.

 
5. УСПЕ ШНОСТ У НА ПЛА ТИ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА  
НА КОН УВО ЂЕ ЊА РАВ НО МЕР НЕ РАС ПО ДЕ ЛЕ

По себ но пи та ње пред ста вља ути цај уво ђе ња рав но мер не 
рас по де ле ко му нал них пред ме та на успе шност у ре а ли за ци ји ко-
му нал них и слич них по тра жи ва ња. „Те ле ком Ср би ја“ је је дан од 
нај ве ћих из вр шних по ве ри ла ца ка да је реч о овим пред ме ти ма. По-

11)  Дру га чи је ства ри сто је ка да је реч о јав ним бе ле жни ци ма − пра во суд ној про фе си ји ко ја 
је не дав но уве де на у наш прав ни си стем. У слу ча ју да јав ни бе ле жник ра ди на ште ту 
стра на ка, не по треб но оду го вла чи по сту пак или по сто је дру ги оправ да ни раз ло зи суд 
мо же јав ном бе ле жни ку од у зе ти по ве ре ни пред мет. Ви ше о од но су су да и јав ног бе-
ле жни ка вид. Де јан Ђур ђе вић, Јав но бе ле жнич ка де лат ност, До си је сту дио, Бе о град, 
2014, стр. 33−36.
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да ци ко ји су до ста вље ни за по тре бе овог ра да се од но се на пе ри од 
01.09.2013 − 31.12.2013. го ди не, пре ма ста њу на дан 01.09.2104. го-
ди не и на кон уво ђе ња рав но мер не рас по де ле, тј. пе ри од 01.01.2015 
− 30.04.2105. го ди не, а пре ма ста њу на дан 02.11.2015. го ди не. По-
да ци су по себ но при ку пља ни за при ват не и по слов не ко ри сни ке.

Сто па на пла те се по сма тра по себ но за глав ни дуг, пр ви тро-
шак, ка ма ту и уку пан из нос. Ка да је реч о при ват ним ко ри сни ци ма, 
пре уво ђе ња рав но мер не рас по де ле сто па на пла те глав ног ду га из-
но си ла је 23,32%, пр вог тро шка 34,56%, ка ма те 39,31%, а укуп но 
гле да но сто па на пла те је би ла 25,73%. На кон уво ђе ња рав но мер не 
рас по де ле, гле да но за пе ри од од пр ва че ти ри ме се ца 2015. го ди-
не сто па на пла те глав ног ду га из но си ла је 15,68%, пр вог тро шка 
28,01%, ка ма те 29,82%, а укуп но гле да но сто па на пла те је из но си-
ла 17,86%. То зна чи да је, ка да је реч о на пла ти по тра жи ва ња пре ма 
при ват ним ко ри сни ци ма, уво ђе ње рав но мер не рас по де ле ути ца ло 
на сма ње ње укуп не сто пе на пла те за 8%.

Исти тренд се при ме ћу је и ка да је реч о на пла ти по тра жи ва ња 
пре ма по слов ним ко ри сни ци ма. То ком истог ре фе рент ног пе ри о да 
01.09.2013 − 31.12.2013. го ди не, пре ма ста њу на дан 01.09.2014. 
го ди не сто па на пла те глав ног ду га из но си ла је 22,81%, пр вог тро-
шка 47,63%, ка ма те 28,66%, укуп но гле да но сто па на пла те из но си-
ла је 26,04%. То ком пр ва че ти ри ме се ца 2015. го ди не, пре ма ста њу 
на дан 02.11.2015. го ди не, сто па на пла те глав ног ду га из но си ла је 
20,17%, пр вог тро шка 33,68%, ка ма те 25,92%, укуп но гле да но сто-
па на пла те у ре фе рент ном пе ри о ду из но си ла је 21,17%. То зна чи да 
је, ка да је реч о на пла ти по тра жи ва ња пре ма по слов ним ко ри сни-
ци ма, сто па на пла те, на кон уво ђе ња рав но мер не рас по де ле па ла за 
5%.

По ред очи глед ног па да на пла те при ме ћу је се и уку пан раст 
тро шко ва по ступ ка пред из вр ши те љи ма, јер се из вр ши те љи за-
кључ ци ма обра ћа ју из вр шном по ве ри о цу тра же ћи на док на ду тро-
шко ва за пред у зе те по је ди не рад ње у по ступ ку, а ра ди се о тро-
шко ви ма чи ја на док на да пре уво ђе ња рав но мер не рас по де ле ни је 
тра же на. Све ово чи ни по сту пак ре а ли за ци је ко му нал них и слич-
них по тра жи ва ња не е фи ка сним, а услу ге из вр ши те ља не сра змер но 
ску пим у од но су на ре зул тат са мог по ступ ка.
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6. ИЗ И ГРА ВА ЊЕ ПРИН ЦИ ПА  
РАВ НО МЕР НЕ РАС ПО ДЕ ЛЕ

Већ је на по ме ну то да је уво ђе ње рав но мер не рас по де ле из-
вр шних пред ме та ко ји се од но се на по тра жи ва ња за из вр ше не ко-
му нал не и слич не услу ге за сно ва но на не до след ном и пар ци јал ном 
при сту пу. За шти ту имо ви не јав них пред у зе ћа је тре ба ло спро ве сти 
у свим из вр шним пред ме ти ма, да кле не са мо у оним где се свој-
ство из вр шног по ве ри о ца за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге 
до ка зу је ве ро до стој ном ис пра вом, већ и у оним где се по тра жи ва-
ња јав них пред у зе ћа до ка зу ју из вр шним ис пра ва ма. И у из вр шним 
пред ме ти ма у ко ји ма је по тра жи ва ње по ве ри о ца утвр ђе но из вр-
шном ис пра вом по сто ји бо ја зан од зло у по тре бе при ли ком из бо ра 
из вр ши те ља од стра не јав ног пред у зе ћа.

За ко но да вац пи та ње рас по де ле из вр шних пред ме та где су 
јав на пред у зе ћа из вр шни по ве ри о ци из из вр шних ис пра ва ни је 
уре дио и ти ме је отво рио про стор за зло у по тре бе. На осно ву ве ро-
до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге мо же се 
по кре ну ти не са мо из вр шни по сту пак на осно ву из вр шне ис пра ве, 
не го и пар нич ни по сту пак за из да ва ње плат ног на ло га у скла ду са 
од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку.12) Пред ност има из вр ше-
ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве.

Ако се ту жбе ни зах тев од но си на до спе ло по тра жи ва ње у 
нов цу, а то се по тра жи ва ње до ка зу је ве ро до стој ном ис пра вом при-
ло же ном ту жби у из вор ни ку или ове ре ном пре пи су, суд ће, под 
усло вом да је при ло жен и до каз о уру че ној опо ме ни за пла ћа ње 
до спе лог по тра жи ва ња, да из да на лог ту же ном да ис пу ни ту жбе ни 
зах тев (плат ни на лог). Као ве ро до стој не ис пра ве сма тра ју се на ро-
чи то: 1) јав не ис пра ве; 2) при ват не ис пра ве на ко ји ма је пот пис об-
ве зни ка ове рио ор ган над ле жан за ове ра ва ње; 3) ме ни це и че ко ви 
са про те стом и по врат ним ра чу ном ако су они по треб ни за за сни ва-
ње зах те ва; 4) из во ди из ове ре них по слов них књи га; 5) фак ту ре; 6) 
ис пра ве ко је по по себ ним про пи си ма има ју зна чај јав них ис пра ва 
(чл. 455, ст. 2. ЗПП). Плат ни на лог из да ће суд иако ту жи лац у ту-
жби ни је пред ло жио из да ва ње плат ног на ло га, а ис пу ње ни су сви 
усло ви за из да ва ње плат ног на ло га (чл. 455, ст. 3. ЗПП). Ако на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве мо же да се тра жи из вр ше ње у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је из вр ше ње и обез бе ђе ње, суд ће да из да 
плат ни на лог са мо ако ту жи лац учи ни ве ро ват ним по сто ја ње прав-
ног ин те ре са за из да ва ње плат ног на ло га. Ако ту жи лац не учи ни 

12) За кон о пар нич ном по ступ ку − ЗПП, Слу жбе ни гла сник РС, бр.72/2011, 49/2013−од лу ка 
УС, 74/2013, од лу ка УС, 55/2014.
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ве ро ват ним по сто ја ње прав ног ин те ре са за из да ва ње плат ног на-
ло га, суд ће ту жбу да од ба ци (чл. 455, ст. 4. ЗПП).

Јав но ко му нал но пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво или 
пред у зет ник ко је вр ши ко му нал не услу ге и има свој ство из вр шног 
по ве ри о ца у овом по ступ ку, мо же, на осно ву ве ро до стој не ис пра ве 
(из во да из по слов них књи га за пру же не ко му нал не и слич не услу-
ге) да под не се пред лог за из вр ше ње из вр ши те љу ко јег од ре ди Ко-
мо ра из вр ши те ља, али мо же и да под не се ту жбу пар нич ном су ду са 
пред ло гом за из да ва ње плат ног на ло га. Да би пар нич ни суд из дао 
плат ни на лог јав но ко му нал но пред у зе ће од но си дру ги пру жа лац 
ко му нал них услу га тре ба да до ка же по сто ја ње по себ ног прав ног 
ин те ре са за из да ва ње плат ног на ло га. Тај прав ни ин те рес се мо-
же са сто ја ти у то ме што из вр шни ду жник не ма имо ви ну ко ја мо же 
би ти пред мет из вр ше ња, па би у слу ча ју да се под не се пред лог за 
из вр ше ње до шло до об у ста ве из вр ше ња (чл. 76, ст. 1, т. 6 ЗИО). У 
слу ча ју да не ма имо ви не из вр шног ду жни ка ко ја мо же би ти пред-
мет из вр ше ња из вр шни по ве ри лац има ин те рес да пар нич ни суд 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за пру же не ко му нал не и слич не 
услу ге из да плат ни на лог ко ји ће на кон што по ста не прав но сна жан 
и из вр шан би ти из вр шна ис пра ва. На осно ву те из вр шне ис пра-
ве из вр шни по ве ри лац мо же под не ти пред лог за из вр ше ње на кон 
што са зна да је из вр шни ду жник сте као имо ви ну ко ја мо же би ти 
пред мет из вр ше ња. Да ља по сле ди ца је сте то да јав но ко му нал но 
пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво или пред у зет ник ко је пру-
жа ко му нал не услу ге при ли ком под но ше ња пред ло га за из вр ше ње 
на осно ву из вр шне ис пра ве не ће мо ра ти да се обра ћа Ко мо ри из вр-
ши те ља са зах те вом за од ре ђи ва ње над ле жног из вр ши те ља. То је 
на чин за из и гра ва ње прин ци па рав но мер не рас по де ле.

На кон што је на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за пру же не 
ко му нал не и слич не услу ге пар нич ни суд из дао прав но сна жан и 
из вр шан плат ни на лог про тив из вр шног ду жни ка, из вр шни по ве-
ри лац је сте као из вр шну ис пра ву, па се из вр шни по сту пак по кре ће 
у скла ду са оп штим за кон ским од ред ба ма ко ји ма се уре ђу је из вр-
ше ње на осно ву из вр шне ис пра ве. При ли ком под но ше ња пред ло га 
за из вр ше ње на осно ву из вр шне ис пра ве не при ме њу ју се за кон ске 
од ред бе о рав но мер ној рас по де ли пред ме та пре ко Ко мо ре из вр ши-
те ља.
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7. ЗА КЉУ ЧАК

Уво ђе ње прин ци па рав но мер не рас по де ле ко му нал них пред-
ме та је про бле ма тич но из ви ше аспе ка та. За ко но да вац је на сто јао 
да спре чи зло у по тре бу сред ста ва јав них ко му нал них пред у зе ћа, 
па је про пи сао да се пред ме ти за на пла ту ко му нал них и слич них 
услу га рав но мер но рас по де љу ју пре ко Ко мо ре из вр ши те ља. При 
то ме, ис пу ште не су из ви да ре ле вант не за кон ске од ред бе пре ма ко-
ји ма пру жа о ци ко му нал них и слич них услу га мо гу би ти и при ват на 
пред у зе ћа и пред у зет ни ци. Њи ма за ко но да вац ни је смео да на мет-
не оба ве зу из бо ра из вр ши те ља пре ко Ко мо ре, јер се ар гу мент спре-
ча ва ња зло у по тре ба јав них сред ста ва ов де не мо же при ме ни ти. С 
дру ге стра не, по ста вља се пи та ње ко ли ко је би ла искре на на ме ра 
за ко но дав ца да спре чи зло у по тре бу сред ста ва јав них ко му нал них 
пред у зе ћа. Да је то би ла на ме ра, за ко но да вац је мо рао да прин-
цип рав но мер не рас по де ле спро ве де до след но у свим из вр шним 
пред ме ти ма (да кле и на осно ву из вр шне и на осно ву ве ро до стој не 
ис пра ве) где се као из вр шни по ве ри о ци ја вља ју јав на пред у зе ћа 
или јав на пред у зе ћа уоп ште. Та кав при ступ за ко но да вац ни је имао. 
Упра во због то га се прин цип рав но мер не рас по де ле ла ко мо же из-
и гра ти. Уме сто под но ше ња пред ло га за из вр ше ње на осно ву ве ро-
до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге, јав но ко-
му нал но пред у зе ће мо же под не ти ту жбу са пред ло гом за из да ва ње 
плат ног на ло га, ис хо до ва ти прав но сна жан и из вр шан плат ни на лог 
ко ји је из вр шна ис пра ва, а он да под не ти пред лог за из вр ше ње на 
осно ву из вр шне ис пра ве, за о би ла зе ћи ти ме и Ко мо ру из вр ши те ља 
и прин цип рав но мер не рас по де ле. Ути цај рав но мер не рас по де ле 
ко му нал них пред ме та на раз вој из вр ши тељ ске про фе си је је ра за ра-
ју ћи. Си гур ни да ће не за ви сно од то га ко ли ко су успе шни у на пла-
ти ових по тра жи ва ња из вр ши те љи увек има ти пра во на од ре ђе ни 
број пред ме та, би ће не за ин те ре со ва ни да се ан га жу ју у њи хо вој 
на пла ти. Ис тра жи ва ња ко ја су спро ве ла по је ди на пред у зе ћа пру жа-
о ци ко му нал них и слич них услу га, по ка за ла су, да су на кон уво ђе-
ња прин ци па рав но мер не рас по де ле из вр ши те љи по ста ли спо ри ји 
у на пла ти по тра жи ва ња, а њи хо ве услу ге ску пље.
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Ni ko la Bo di ro ga

ON EQU AL DI STRI BU TION OF UTI LITY  
CA SES BET WE EN EN FOR CE MENT AGENTS

Re su me
The en for ce ment agents be ca me ope ra ti o nal on Ju ne 01, 2012. 

They ha ve been de le ga ted sig ni fi cant po wers in en for ce ment pro ce du re. 
Among en for ce ment ca ses wit hin en for ce ment co urts the lar gest per-
cent we re tho se re la ted to the col lec tion of cla ims for uti li ti es and si mi-
lar ser vi ces. The in ten tion of le gi sla tor was that all the se ca ses sho uld 
be tran sfer red to en for ce ment agents. The en for ce ment agents be ca me 
ex clu si vely com pe tent for both or de ring and ca rrying out the en for ce-
ment for col lec tion of cla ims for uti li ti es and si mi lar ser vi ces. The se ca-
ses be ca me the main so ur ce of in co me for en for ce ment agents. Du ring 
first 2,5 years the en for ce ment cre di tors (com pa ni es pro vi ding uti li ti es 
and si mi lar ser vi ces) we re free to cho o se en for ce ments agents that wo-
uld be com pe tent for col lec tion of the ir cla ims.

In De cem ber 2014, Ser bian Par li a ment pas sed the Amend ments 
to the Law on En for ce ment and Se cu rity that ha ve chan ged the way of 
di stri bu tion of uti lity ca ses bet we en en for ce ment agents. The en for ce-
ment cre di tors in the se ca ses now ha ve to send the mo tion to the Cham-
ber of En for ce ment Agents and the Cham ber of En for ce ment Agents 
has com pe ten ce to di stri bu te uti lity ca ses bet we en en for ce ment agents 
equ ally among tho se en for ce ment agents that ha ve ter ri to rial ju ris dic-
tion over en for ce ment deb tor. The main goal for the se chan ges was to 
se cu re fa ir and equ al re gi o nal di stri bu tion of uti lity ca ses bet we en all 
en for ce ment agents and to pre vent abu ses wit hin pu blic com pa ni es pro-
vi ding uti li ti es and si mi lar ser vi ces.

The main fo cus of this pa per was the tac kle the ru les on equ al 
di stri bu tion of uti lity ca ses from se ve ral aspects. First of all, the le gi sla-
tor fa i led to ta ke in to ac co unt the re le vant pro vi si ons of Law on uti lity 
ser vi ces. Ac cor ding to the pro vi si ons of this Law uti lity ser vi ces can be 
pro vi ded not only pu blic com pa ni es, but al so by pri va te com pa ni es and 
en tre pre ne urs. In this way the prin ci ple of equ al di stri bu tion of uti lity 
ca ses for ces the pri va te com pa ni es and ot her pri va tely ow ned pro vi ders 
of uti li ti es to di stri bu te the ir ca ses to all en for ce ment agents equ ally, not 
ta king in to ac co unt the suc cess ra te of in di vi dual en for ce ment agents. 
The le gi sla tor can not put such li mi ta ti ons on pri va tely ow ned com pa ni-
es in or der to se cu re the equ al de ve lop ment of all en for ce ment agents. 
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If the prin ci ple of equ al di stri bu tion sho uld pro tect pu blic pro perty than 
this prin ci ple sho uld apply to all en for ce ment ca ses (not just uti lity ca-
ses) whe re pu blic com pa ni es ha ve the po si tion of en for ce ment cre di tor. 
The prin ci ple of equ al di stri bu tion do esn’t apply to ot her en for ce ment 
ca ses ba sed on en for ce ment ti tles and aut hen tic do cu ments and abu ses 
can still hap pen in the se ca ses. Furt her mo re, the pro vi si ons of equ al 
di stri bu tion of uti lity ca ses will ha ve ne ga ti ve im pact on pro fes si o nal 
de ve lop ment of en for ce ment agents. They now know that they ha ve the 
right to cer tain num ber of uti lity ca ses, re gar dless of the ir suc cess in 
col lec tion of cla ims. Ac cor ding to the sur vey con duc ted by so me com-
pa ni es pro vi ding uti li ti es and si mi lar ser vi ces, the ser vi ces of en for ce-
ment agents be ca me slo wer and much ex pen si ve, af ter the prin ci ple of 
equ al di stri bu tion has en te red in to for ce.
Key words: en for ce ment agents, cla ims for uti li ti es and si mi lar ser vi ces, equ al 

di stri bu tion, com pe ti tion, ef fi ci ency

* Овај рад је примљен 23. но вем бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
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