Република Србија
ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
1 П 19/15 (2014)
Дана 22.2.2016. године
Пожаревац

Виши суд у Пожаревцу, судија М. А., у правној ствари тужиоца Ј. М. из Б.,
против тужене Р. С., ради накнаде штете, вредност предмета спора 5.000.000,00 динара,
поступајући по службеној дужности ради наплате судске таксе, донео је дана 22.2.2016.
године,
РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ
ДОЗВОЉАВА СЕ извршење против тужиоца – извршног дужника Ј. М. из Б. и
истоме СЕ НАЛАЖЕ да у року од 5 радних дана од пријема овога решења на жиро
рачун број 840-29601845-33 са позивом на број одобрења 9752080 судске таксе Вишег
суда у П., ул. Ј. Ш. бр. 4., МБ 17773011 ПИБ 106399633, плати судску таксу за тужбу
у износу од 97.500,00 динара, за пресуду у износу од 97.500,00 динара, за жалбу од
17.11.2015. године 97.500,00 динара, укупно 292.500,00 динара, увећан за 50% на
име казнене таксе, као и износ од 1.170,00 динара за три опомене за плаћање судске
таксе, под претњом принудног извршења.
Уколико извршни дужник у остављеном року не плати износ наведен у ставу 1.
изреке овога решења, тај новчани износ наплатиће се принудним путем од стране
извршитеља именованог за подручје Основног суда у П. и Привредног суда у П.,
увећан за трошкове принудног извршења.
Ово решење о извршењу доставити извршитељу именованом за подручје
Основног суда у П. и Привредног суда у П., уз забележбу у спису Вишег суда у П. 1П
19/15 (2014) о овом достављању.

О б р а з л о ж е њ е
Пред Вишим судом у П. текао је поступак по тужби тужи оца Ј. М. из Б., против
тужене Р. С., а ради накнаде штете у предмету под бројем 1 П 19/15 (2014).
Првостепени поступак окончан је пресудом овога суда 1 П 19/15 (2014) од
15.10.2015. године. На ову одлуку тужени је изјавио жалбу о којој другостепена
пресуда није донета.

1 П 19/15 (2014)
Тужени није платио судску таксу за жалбу и пресуду у износу од по 97.500,00
динара и судску таксу за жалбу на ту пресуду у износу од 97.500,00 динара, што укупно
чини 292.500,00 динара, а сви ови поднесци подлежу плаћању судске таксе. Осим
овога, извршни дужник, односно тужени није платио износ од по 390,00 динара за три
опомене за плаћање судске таксе, све сходно Таксеној тарифи услед чега је и донето
решење о извршењу.
Тужени живи и ради у Б., њега у поступку није заступао ниједан пуномоћник, а
опомене за плаћање судске таксе примио је 6.1.2016. године.
Пошто тужени није измирио своје обавезе на плаћање судске таксе за наведене
поднеске и за опомене за плаћање судске таксе овај суд је сходно одредби члана 40.
став 1. Закона о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97,
34/2001, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14 и 106/15), одлучио као у
изреци овога решења.
Суд је такође на основу одредбе члана 40. став 1. Закона о судским таксама
примерак решења о извршењу доставио управи Вишег суда у Пожаревцу уз
истовремену забележбу те доставе у парничном спису.
СУДИЈА,
М. А.

ПРАВНА ПОУКА: Против овога решења извршни дужник може изјавити жалба
у року од 8 дана Вишем суду у П.. Жалба не задржава извршење решења.

Сагласност овог преписа са изворником потврђује:
Управитељ – шеф одсека судске писарнице
_____________________________________
НОТ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ
Стари Корзо 36, спрат 3
12000 Пожаревац
Број предмета: И.ИТ.-4/2016
Дана: 15.03.2016. године
Извршитељ М. Н. у извршном поступку, извршног повериоца Р.С., Виши суд у
П., Ј. Ш. бр. 4, П., против извршног дужника М. Ј., Б., на основу Решења Вишег суда у П.
1 П.19/15 од 22.02.2016. године доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
I НАЛАЖЕ СЕ извршном дужнику М. Ј., Б., да извршном повериоцу Р. С., Виши
суд у П., П., исплати:
- износ од 292.500,00 динара, на име судских такси,
- износ од 146.250,00 динара, на име казнене таксе,
- износ од 1.170,00 динара, на име опомена од стране Суда,
- трошкове настале пред извршитељем у износу од 13.642,84 динара са ПДВ-ом,
- на име награде за успешност спровођења поступка износ од 26.395,10 динара са
ПДВ-ом, под условом да извршни дужник измири обавезу у року од 8 дана од достављања
закључка, у противном награда ће се одредити у пуном износу од 52.790,40 динара,
- и то у року од 8 дана од дана пријема овог закључка уплатом на наменски
рачун извршитеља бр. 160-415848-49 са позивом на број предмета И.ИТ-4/2016, који се
води код B. I. А.Д. Б.
II Уколико извршни дужник у остављеном року не намири новчано потраживање
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИЗВРШЕЊЕ НА ЦЕЛОКУПНОЈ ИМОВИНИ извршног дужника и
намирењем извршног повериоца до висине његовог потраживања.
Образложење
Извршни поверилац Р. С., Виши суд у П. је дана 11.03.2016. године доставио
извршитељу Решење Вишег суда у П. 1 П.19/15 од 22.02.2016. године којим је извршни
дужник обавезан на плаћање судских такси, у складу са чланом 40. Закона о судским
таксама.
Извршитељ је одлучујући о поднетом Решењу, сходно овлашћењима из члана 20.
ЗИО, одредио извршење на целокупној имовини извршног дужника.
Одлучујући о трошковима извршног поступка извршитељ је на основу члана 34.
ЗИО, као и у складу са члановима 7., 8. и 10. Правилника о тарифи о наградама и
накнадама трошкова за рад извршитеља такође одредио на име: припреме и вођења
предмета износ од 10.319,04 динара (8.599,20 динара + 360,00 динара ПДВ 20%);
достављања писмена које се врши потом износ од 1.080,00 динара (3 пута по 300,00
динара – 180,00 динара ПДВ 20%); на име састава образложеног закључка износ од
2.063,80 динара са ПДВ-ом, награде за успешност спровођења поступка износ од 26.395,20

динара (21.996,00 динара + 4.399,20 динара ПДВ 20%), у складу са чланом 10.
Правилника.
Утврђени износ награде за успешност спровођења извршења умањен је за износ од
50% од тарифе, сагласно одредби члана 10. став 5. Правилника, под условом да извршни
дужник измири обавезу одмах по достављању закључка, пре предузимања прве радње
извршења. У противном, награда ће се одредити у пуном износу, а сагласно одредби члана
10. став 1. Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља,
увећана за трошкове предузетих радњи извршитеља.
Поука о правном леку:
Против овог закључка није дозвољен приговор, у
складу са чл. 39. ст. 7. ЗИО.

ИЗВРШИТЕЉ
_______________________
М.Н.
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