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ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ, судија Јелица П. Милановић, одлучујући о приговору 

ради убрзања поступка подносиоца извршног повериоца Владимира Лазовића из Београда, 

општина Врачар, ул. Јована Рајића 005е, чији је пуномоћник адвокат Ивица Павловић из Блаца, 

на основу чл.10, чл.11 и чл.4 Закона о заштити права на суђење у разумном року, донео је дана 

13.12.2019. године следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

УСВАЈА СЕ приговор ради убрзања поступка подносиоца извршног повериоца Владимира 

Лазовића из Београда, поднет преко пуномоћника адвоката је Ивице Павловића из Блаца и 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у извршном предмету И.и. 612/2019, повређено право на суђење у разумном 

року извршног повериоца. 

НАЛАЖЕ СЕ извршном судији да предузме процесне радње које делотворно убрзавају 

поступак извршења и то у року од 15 дана, а најкасније у року од 4 месеца, од дана доношења 

овог решења. 

Трошкови овог поступка падају на терет буџетских средстава суда у износу од 6.000,00 

дин. који ће се исплатити у року од 60 дана од правноснажности овог решења. 

Образложењ е 

Овом суду је поднет приговор ради убрзања поступка од стране подносиоца, извршног 

повериоца Владимира Лазовића из Београда поднет преко пуномоћника адвоката Ивице 

Павловића из Блаца. У приговору је наведено да је пред Основним судом у Куршумлији у току 

поступак извршења у предмету И.и. бр. 612/19 подносиоца приговора/извршног повериоца 

Владимира Лазовића из Београда против извршног дужника Републике Србије чији је заступник 

Државно правобранилаштво ради исплате 6.000,оо динара на име трошкова поступка у решењу 

Основног суда у Куршумлији Р4В. бр. 1/19 од 26.02.2019. године. Наводи се да је против овог 

решења уложена жалба Вишем суду у Прокупљу и да је исти одбио жалбу решењем Ржг. бр. 40/19 

од 13.08.2019. године и потврдио побијано решење Основног суда у Куршумлији. Истиче се да је 

решење Вишег суда у Прокупљу Ргж. бр. 40/19 од 13.08.2019. пуномоћник предлагача примио 

20.08.2019. године и да је решење постало истог дана правоснажно а извршно након протека рока 

од 60 дана. Наводи се да према чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије свако има права на независан, 

непристрасан и законом установљен суд , правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи 

о његовим правима и обавезама.Наводи се да је у овом случају рок од 18 дана неразуман рок коме 

је апсолутно допринео Основни суд у Куршумлији из разлога што: је првостепени суд повредио 

начело хитности и рокова из чл. 15 ст. 1.,2.,3. и 4. Закона о извршењу и обезбеђењу, што без 

процесно оправданог разлога поступајући судија није у року од 8 дана одлучио о предлогу за 



извршење на основу извршне исправе а на основу чл. 15. Закона о извршењу и обезбеђењу, што 

без процесно оправданог разлога судија није у року од 5 дана од доношења одлуке исту отправио 

надлежном Јавном извршитељу ради спровођења извршења а све у складу са чл.15. ст. 4. Закона 

о извршењу и обезбеђењу. Наводи се да је овде реч о једноставном поступку и да нема спорних 

правних питања, као ида при одлучивању.о овом приговору суд треба да узме у обзир чл. 17 ст. 1 

и 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, чл. 15 Закона о извршењу и обезбеђењу, као и чл. 4., 10. и 

11. Закона о заштити права на суђење у разумном року. 

Судија Јелица Милановић је, као поступајући судија у предметима за преиспитивање 

приговора и одлучивање по приговору за заштиту права на суђење у разумном року, упутила 

приговор на изјашњење извршном судији Данијели Јовић да, на основу чл. 9 Закона о заштити 

права на суђење у разумном року, да своје изјашњење о развоју поступка у времену, разлоге 

непоступања до давања извештаја са предлогом рока у коме поступак може да се оконча. 

Судија Данијела Јовић је у свом изјашњењу од 04.12.2019. године навела да је као поступајући 

судија редовним распоредом послова предмет И.и. бр. 612/19 задужила дана 04.11.2019. године и 

да је поступајући по наведеном предлогу за извршење, решење о извршењу одобрила 08.11.2019. 

године. Истакла је да из наведених разлога наводи изнети у приговору предлагача нису тачни. 

Поступајући судија по приговору ради убрзања поступка извршио је увид у предмет И.и. бр. 

612/19 и утврдио да је извршни судија донео решење којим се одобрава предлог за извршење 

извршног повериоца као и да је увидом у повратницу утврдио да је исто решење послато дана 

25.11.2019. године , а да је јавни извршитељ исто примио дана 27.11.2019. године. Узимајући у 

обзир да је предлог поднет дана 04.11.2019.године, решење је донето у законском року од 8 дана 

и то дана 08.11.2019. године али је послато јавном извршитељу тек 25.11. 2019. године а суд је 

имао рок од 5 дана да исто пошаље јавном извршитељу односно није исто послао у законом 

предвиђеном року, па је суд повредио чл. 15 ст. 4 Закона о извршењу и обезбеђењу. 

На основу свега наведеног поступајући судија је нашао да је приговор за заштиту суђења у 

разумном року основан и одлуку донео као у изреци решења. 

ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ, Р.4 И.бр. 56/2019, дана 13.12.2019. године 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против овог решења може се изјавити од 8 дана од дана пријема писаног отправка Вишем суду у 

Прокупљу, а преко овог суда. 


