
Образац 4.  
УПИСНИК ЗА ПРЕДМЕТЕ ИЗВРШЕЊА ЗА НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ КОМУНАЛНИХ И 

СЛИЧНИХ УСЛУГА  
   

Редни 
број  

Датум 
пријема  

Извршитељ  

Лично име и пребивалиште, односно 
назив и седиште странака  

Одлуке извршитеља  

Закључак о 
извршењу  

Одбијен предлог 
за извршење  

Делимично одбијен 
предлог за извршење  

Одбачен предлог 
за извршење  

Повучен предлог 
за извршење  

Остало  Иницијални 
акт  

Извршни поверилац  Извршни дужник  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

           

           

           

           

           

                                 

  



Дан изјављивања 
приговора  

Одлука суда по приговору  

Извршног 
дужника  

Извршног 
повериоца  

Решење о                          

      

усвајању 
приговора 

и 
стављању 
ван снаге 
решења о 
извршењу 
у целини  

усвајању 
приговора 

и 
стављању 
ван снаге 
решења о 
извршењу 
делимично  

одбачају 
приговора као 

неблаговременог, 
недозвољеног 
или непотпуног  

одбијању 
приговора  

Приговор 
на 

решење о 
одбијању 
приговора  

Број 
парничног 
предмета, 
односно 
назив и 
седиште 

надлежног 
суда коме 
је предмет 
уступљен 

након 
приговора  

Одбачај 
приговора као 

неблаговременог, 
недозвољеног 
или непотпуног  

Усвајање 
приговора, 
укидање 

решења о 
извршењу 
и обустава 
извршења 
у целини  

Делимично 
усвајање 

приговора, 
укидање 

решења о 
извршењу и 

обустава 
извршења  

Укидање 
решења 

и 
враћање 

на 
поновни 
поступак  

Одбијање 
приговора 

као 
неоснованог  

Преиначење 
решења  

Дан достављања 
суду нацрта одлуке о 

приговору  

   

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

                                          

              

              

              

              

   
  



Предузете извршне радње  

Пленидба акција, удела или хартије од 
вредности  

Процена акција, удела или хартије од вредности  Продаја акција, удела или хартије од вредности  Остало  

26  27  28  29  

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  Износ намирења и обезбеђења  Окончање поступка  Одлагање, прекид и застој  

Наплаћени износ 
дуга  

Износ 
намирења  

Лица која су 
намирена  

Затражени износ обезбеђења  
Уплаћени износ обезбеђења и 

датум наплате  
Намирење  Обустава  Одлагање  Прекид  Застој  

30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

                              

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   



Приговор трећег лица  
Решење по приговору  

Приговор трећег лица на решење о приговору  Одлука о приговору  
Одбачен  Упућен на парницу  

40  41  42  43  44  

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   



Награда и накнада трошкова  Кретање предмета  Примедбе  

Коначни износ награде извршитеља  Накнада трошкова извршитеља  
      

   
У суду  Ван суда  

45  46  47  48  49  
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