
На основу члана 330. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 99/11 
– др. закон), 

Министар правде доноси 

  
ПРАВИЛНИК 

о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља 
"Службени гласник РС", бр. 50 од 18. маја 2012, 4 од 22. јануара 2016. 

  

Члан 1. 

Овим правилником прописује се Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља. 

Члан 2. 

Трошкови поступка настали пред извршитељем обрачунавају се и наплаћују према тарифи прописаној 
овим правилником. 

Обавеза предујмљивања трошкова из става 1. овог члана настаје за извршног повериоца подношењем 
предлога за извршење. 

Трошкови из става 1. овог члана чине трошкове извршног поступка и накнађују се у складу са Законом о 
извршењу и обезбеђењу. 

Члан 3. 

Награда за рад извршитеља састоји се од износа који представља награду за припремање и вођење 
предмета, награду за појединачно предузете радње и награду за успешност спровођења извршења. 

Висина награде одређује се бројем бодова за поједине радње у зависности од вредности предмета 
извршења или тачно одређеним бројем бодова за одређене радње. 

Вредност бода износи 120 динара. 

Висина награде за рад извршитеља у предметима у којима се може утврдити вредност потраживања (у 
даљем тексту: процењиви предмети), одређује се у зависности од: 

1) вредности главног потраживања које се принудно извршава; 

2) времена потребног за припрему и обављање службене радње; 

3) паушалног износа за поједине радње одређене овим правилником; 

4) наплаћеног износа потраживања које се принудно наплаћује. 

Основица за обрачун висине награде из става 4. тач. 1) и 2) овог члана је вредност главног потраживања, 
а основица за обрачун висине награде из става 4. тачка 4) овог члана је наплаћени износ потраживања. 

Висина награде за рад извршитеља из става 4. тачка 3) овог члана обрачунава се без обзира на вредност 
главног потраживања. 

Члан 4. 



Извршитељ одлучује образложеним закључком о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за 
једну или више радњи које ће бити предузете. 

Извршитељ ће обуставити извршење ако извршни поверилац не достави доказ да је извршио уплату 
предујма, у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу. 

Члан 5. 

Награда за појединачно предузете радње, награда за успешно спровођење извршења и накнада трошкова 
наплаћују се и у случају да извршни дужник, по пријему закључка извршитеља, изврши обавезу у року за 
добровољно извршење. 

Ако извршни дужник добровољно изврши обавезу пре достављања закључка о спровођењу извршења, не 
наплаћује се накнада за успешно спровођење извршења. 

Члан 6. 

Када извршитељ предузима одређену радњу преко извршитеља са другог подручја, награду за рад и 
накнаду трошкова предујмљује извршни поверилац, а извршитељ уплаћује предујам на рачун извршитеља са 
другог подручја. 

Члан 7. 

Зa припрeмaњe и вoђeњe прeдмeтa, дoнoшeњe зaкључкa зa извршeњe у пoступку зa нaмирeњe 
пoтрaживaњa пo oснoву кoмунaлних и сличних услугa и зa дoнoшeњe зaкључкa o прeдлoгу зa 
спрoвoђeњe извршeњa у прoцeњивим прeдмeтимa, извршитeљу припaдa нaгрaдa прeмa врeднoсти 
глaвнoг пoтрaживaњa:* 

– до 100 бодова вредности – 15 бодова;* 

– преко 100 бодова до 250 бодова вредности – 20 бодова, увећано за 3% вредности главног 
потраживања које прелази износ од 100 бодова;* 

– прeкo 250 дo 1.000 бoдoвa врeднoсти – 25 бoдoвa, увeћaнo зa 2% врeднoсти глaвнoг 
пoтрaживaњa кoje прeлaзи изнoс oд 250 бoдoвa;* 

– прeкo 1.000 дo 5.000 бoдoвa врeднoсти – 45 бoдoвa, увeћaнo зa 1% врeднoсти глaвнoг 
пoтрaживaњa кoje прeлaзи изнoс oд 1.000 бoдoвa;* 

– прeкo 5.000 дo 20.000 бoдoвa врeднoсти – 95 бoдoвa, увeћaнo зa 0,5% врeднoсти глaвнoг 
пoтрaживaњa кoje прeлaзи изнoс oд 5.000 бoдoвa;* 

– прeкo 20.000 дo 100.000 бoдoвa врeднoсти – 195 бoдoвa, увeћaнo зa 0,2% врeднoсти глaвнoг 
пoтрaживaњa кoje прeлaзи изнoс oд 20.000 бoдoвa;* 

– прeкo 100.000 врeднoсти бoдoвa – 395 бoдoвa, увeћaнo зa 0,1% врeднoсти глaвнoг 
пoтрaживaњa кoje прeлaзи изнoс oд 100.000 бoдoвa.* 

За припремање и вођење предмета и доношење закључка о предлогу за спровођење извршења у 
предметима у којима се не може утврдити вредност главног потраживања, извршитељу припада награда у износу 
од 95 бодова. 

За разматрање судских списа и списа других државних органа, извршитељу припада награда у 
висини од 10 бодова.* 

За теренску проверу имовине извршног дужника или теренску проверу података о адреси извршног 
дужника, извршитељу припада награда у висини од 30%* награде из ст. 1. и 2. овог члана. 



За састављање образложених поднесака који се упућују извршном повериоцу, извршном дужнику или 
трећим лицима, као и других поднесака, извршитељу припада награда у висини од 20% награде из ст. 1. и 2. 
овог члана. 

За присуство јавној продаји и предузимање радње спровођења извршења изван канцеларије, извршитељу 
припада награда у висини од30%* награде из ст. 1. и 2. овог члана за сваки започети сат предузимања радње. 
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Члан 8. 

Извршитељу припада паушална награда за следеће радње: 

– за састављање захтева државном органу за прибављање података о имовини извршног дужника – 
највише до 30* бодова; 

– за састављање захтева државном органу за прибављање података о идентитету и адреси извршног 
дужника – највише до 30* бодова; 

– за прибављање извода из јавног регистра, уверења или преписа од суда или другог државног органа – 
15 бодова; 

– за доставу писмена извршном повериоцу, извршном дужнику или трећим лицима – 2,5 бодова по 
пошиљци када се достава врши поштом, односно 7,5 бодова по пошиљци када доставу врши извршитељ, осим 
ако се достава врши приликом предузимања радње спровођења извршења; 

– за надзор над оброчним извршењем обавезе по овлашћењу извршног повериоца – 10 бодова за сваки 
оброчни период; 

– за издавање потврда и уверења у вези са предметима у којима извршитељ поступа – 5 бодова по 
захтеву; 

– за фотокопирање списа – 0,2 бода по једној страници фотокопије.* 

Приликом одређивања награде из става 1. ал. прва и друга овог члана, извршитељ је дужан да води 
рачуна о вредности главног потраживања које се намирује. 

Извршитељ нема право на награду из става 1. алинеја прва овог члана када у име извршног повериоца 
подноси суду предлог за прибављање изјаве о имовини. 

За радње прописане ставом 1. овог члана, извршитељ не наплаћује награду из члана 7. овог правилника. 
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Члан 9. 

Када у извршењу учествује више извршних поверилаца или више извршних дужника, извршитељу припада 
право на увећање награде у висини од 30%* за сваку следећу странку, а највише до 250%* награде за 
вредност највећег главног потраживања. 

За предузете радње изван радног времена, извршитељ има право на увећање награде у висини од 50% 
износа награде за предузету радњу. 

За чување ствари које су предмет извршења, извршитељ има право на награду: 



– ако ствари не доносе приход – 25 бодова месечно; 

– ако ствари доносе приход – 20% бруто прихода за цео период чувања, али не мање од 25 бодова 
месечно. 
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Члан 10. 

Нaгрaдa зa успeшнoст спрoвoђeњa извршeњa, кoja пo oкoнчaњу извршeњa припaдa 
извршитeљу, у прoцeњивим прeдмeтимa oдрeђуje сe у слeдeћим изнoсимa:* 

– до 100 бодова вредности нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 15 бодова;* 

– преко 100 до 250 бодова вредности нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 20 бодова, увећано за 
7% вредности наплаћеног износа потраживања које прелази износ од 100 бодова;* 

– прeкo 250 дo 1.000 бoдoвa врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 25 бoдoвa, увeћaнo зa 
6% врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa кojи прeлaзи изнoс oд 250 бoдoвa;* 

– прeкo 1.000 дo 5.000 бoдoвa врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 85 бoдoвa, увeћaнo 
зa 5% врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa кojи прeлaзи изнoс oд 1.000 бoдoвa;* 

– прeкo 5.000 дo 20.000 бoдoвa врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 335 бoдoвa, 
увeћaнo зa 4% врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa кojи прeлaзи изнoс oд 5.000 бoдoвa;* 

– прeкo 20.000 дo 100.000 бoдoвa врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 1135 бoдoвa, 
увeћaнo зa 2% врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa кojи прeлaзи изнoс oд 20.000 бoдoвa;* 

– прeкo 100.000 бoдoвa врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa – 3135 бoдoвa, увeћaнo зa 
1% врeднoсти нaплaћeнoг изнoсa пoтрaживaњa кojи прeлaзи изнoс oд 100.000 бoдoвa.* 

Наплаћени износ потраживања из става 1. овог члана је наплаћени износ потраживања умањен за 
трошкове поступка пред извршитељем који су до тада настали. 

Успешним спровођењем извршења у предметима у којима се вредност извршене обавезе не може утврдити, 
сматра се извршење обавезе из извршне исправе од стране извршног дужника. 

Награда за успешно спровођење извршења у случају из става 3. овог члана износи 335 бодова. 

Награда за успешност спровођења извршења умањује се: 

– за 50%, када је обавеза извршена одмах по достављању закључка о извршењу или закључка о 
спровођењу извршења, пре предузимања прве радње извршења; 

– за 25%, када је извршење спроведено преносом новчаних средстава са рачуна извршног дужника или са 
рачуна дужника извршног дужника, под условом да претходно није безуспешно покушан други начин извршења. 
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Члан 11. 

Накнада трошкова извршитеља насталих у вези са спровођењем извршних радњи обрачунава се на основу 
стварних трошкова који су били потребни за предузимање радњи спровођења извршења. 



Члан 12. 

Ако службену радњу треба предузети изван канцеларије извршитеља, извршитељу припада накнада за 
одсуствовање из канцеларије у вредности од 10 бодова за сваки започети сат одсуствовања, а највише до осам 
сати дневно. 

За рад ван места седишта канцеларије извршитеља, извршитељу припада накнада за превоз, и то: 

– за превоз у међумесном саобраћају, у висини цене јавног превоза; 

– за превоз у месном саобраћају, у висини трошкова такси превоза; 

– за употребу сопственог аутомобила, у висини до 30% од трошкова цене најквалитетнијег бензина по 
пређеном километру. 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

  
 


