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Република Србија ВИШИ 
СУД У ЗРЕЊАНИНУ   
Дана: 31.10.2018. године 
З р е њ а н и н  

 

 

Виши суд у Зрењанину, у другостепеном грађанском већу састављеном од 
судија овог суда , као председника већа,  и , као чланова већа, у правној ствари 
извршног повериоца ОСНОВНА ШКОЛА , против извршног дужника из 
Зрењанина, ул. , одлучујући о жалби извршног дужника против решења о 
извршењу Основног суда у Зрењанину број  од 09.05.2018. године, у нејавној 
седници већа одржаној дана 31-10.2018.. године, донео је следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

: 

 

ЖАЛБУ ОДБИЈА, решење о извршењу Основног суда у Зрењанину број 
09.05.2018. године ПОТВРЂУЈЕ.  

О б р а з л о ж е њ е  

Ожалбеним решењем првостепеног суда усвојен је предлог за извршење 
на основу предлога извршног повериоца, који је саставни део овог решења и 
одређени су трошкови извршног повериоца у износу од 8.533,00 динара на терет 
извршног дужника, те је одређено да ће извршење спровести јавни извршитељ. 

Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавио извршни дужник 
због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 члан 8 и 
члана 374 став 2 члан 9. 

Испитавши побијано решење у границама жалбених разлога, као и по 
службеној дужности, овај суд налази да је исто донето правилном применом 
законских одредби. 

Према стању у списима предмета извршни поверилац Основна школа  је, 
путем свог пуномоћника, поднела предлог 



 

Извршни дужник у жалби оспорава првостепено решење уз 
истицање битне повреде одредаба ЗПП-а, која се, према наводима 
жалбе, састоји у погрешној примени одредаба закона о употреби језика и 
писма. Како је предлог за извршење, који је првобитно достављен 
поступајућем првостепеном суду на латиничном писму, саставни део 
решења о извршењу, те како је суд у обавези да као службено писмо 
користи ћирилично писмо, наведена грешка првостепеног суда 
исправљена је у поступку одлучивања по жалби извршног дужника, тако 
што је предлог за извршење идентичне садржине као и првобитно 
поднет, суду накнадно достављен на ћириличном писму, те је заједно са 
ожалбеним решењем о извршењу достављен и извршном дужнику. 

Приликом предузимања процесних радњи само је суд обавезан 
да користи језик и писмо у службеној употреби (српски језик и ћирилично 
писмо), док је странкама у поступку остављено право да се служе својим 
језиком и писмом. Закон о парничном поступку у члану 98 став 2 јасно 
наводи које елементе мора да садржи поднесак да би се сматрао 
уредним, док Закон о извршењу и обезбеђењу у члану 59 прописује 
услове које предлог за извршење на основу извршне исправе мора 
испунити да би се по њему могло поступати.  

 
При том, достава писмена, односно предлога за извршење, 

сачињеног на ћириличном писму није обавезан елемент који 
спречава суд да по поднеску поступа, а с обзиром да је према 
члану 6 ЗПП-а у парничном поступку у употреби српски језик и 
ћирилично писмо, а да се други језици и писма службено 
употребљавају у скпаду са законом.  

 
Из наведеног произлази да предлог за извршење писан 

латиничним писмом, као и приложена пуномоћ сачињена 
латиничним писмом, не чини исти неразумљивим и не спречава 
суд да по предлогу поступа, уколико он садржи све остале 
елементе прописане наведеним одредбама Закона о парничном 
поступку и Закона о извршењу и обезбеђењу. Такође члан 21 Устава 
Републике Србије прописује да је забрањена свака дискриминација 
непосредно или посредно, било по ком основу, а нарочито по основу 
језика, културе и слично.  

 
Поред тога, Закон о службеној употреби језика и писма даје 

за право тужиоцу да користи латинично писмо, а што је опште 
позната околност, док је у члану 98 став 1 ЗПП-а прописано да се 
тужба, противтужба, одговор на тужбу и правни лекови подносе у 
писменом облику, али није изричито прописано да то буде ћириличним 
писмом, што важи и за пуномоћ издату у писменој форми. 
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По налажењу овог суда, у конкретном случају предлог за 
извршење садржи све елементе који су прописани у члану 59 ЗИО и 
члану 98 ЗПП-а, па су неосновани наводи жалбе извршног дужника 
којима се истиче да је предлог за извршење неуредан и да се по њему 
није могло поступати, као и писмена пуномоћ која је уз исти 
достављена. Како се у жалби извршног дужника образлаже супротан 
правни став извршног дужника који се односи на правилну примену 
наведених законских одредби и одредби Устава Републике Србије о 
правилној примени језика и писма у судским поступцима, иста је као 
неоснована одбијена. 

Одлука као у изреци донета је применом одредбе члана 79 став 
1 Закона о извршењу и обезбеђењу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


