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РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

 

     Гж.бр.5391/2020 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА –  судија појединац Станић Драгана,  у правној 

ствари извршног повериоца О... К… чији је пуномоћник Ш... С..., адв. из Липљана, против 

извршног дужника Косовска агенција за приватизацију са седиштем у Приштини,  ради 

изрицања новчане казне због неспровођења налога извршног органа против Општине 

Грачаница-Директората за имовину и катастар, одлучујући о жалби поднетој од стране 

приватног извршитеља  F… H… изјављеној против решења Основног суда у Приштини-

Огранак у Грачаници ПППИ.бр.12/20 од 02.09.2020.године, дана  24.12.2020. године,  донео 

је  

 

Р Е  Ш Е Њ Е 

 

 OДБИЈА СЕ као неоснована жалба  приватног извршитеља  F… H… из Приштине  

и  ПОТВРЂУЈЕ  решење  Основног суда у Приштини-Огранак у Грачаници 

ПППИ.бр.12/20 од 02.09.2020.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Првостепеним решењем   одбијен је као неоснован предлог приватног извршитеља  

(F…. H… из Приштине за изрицање новчане казне против правног лица Општине 
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Грачаница-Директората за имовину и катастар и одговорног лица у правном лицу-

директора С… З… због неспровођења налога извршног органа И. бр.772/2019 од 

06.12.2019.године. 

 Против наведеног  решења приватни извршитељ  је благовремено изјавио жалбу због 

кршења одредаба Закона о извршном поступку и због кршења материјалног закона-члан.15 

Закона о извршном поступку. 

Одговор на жалбу је поднет. 

Испитујући побијано решење у смислу чл.194. Закона о парничном поступку, а у 

вези са чл.208. истог закона , и у вези са чл.17. Закона о извршном поступку  другостепени  

суд налази да је  

Жалба неоснована. 

 Одредбом чл.195. ст.2.  Закона о парничном поступку прописано је да другостепени 

суд није везан предлогом из жалбе како треба да одлучи. 

 Приликом доношења првостепеног решења нису учињене битне повреде одредаба 

парничног поступка 182. ст 2. тачка б) г)  ј )  к ) и  м ) Закона о парничном поступку на које 

суд пази по службеној дужности сходно одредби чл. 194.истог закона. 

 Првостепени суд је донео правилну одлуку када је одбио предлог приватног 

извршитеља да изрекне новчану казну против правног лица општине Грачаница Директора 

за катастар и геодезију и директора општинске катастарске канцеларије З… С…, због 

непоступања по закључку приватног извршитеља. На основу увида у списе предмета 

утврђено је да решење   Основног суда у Приштини-Огранак у Липљану  ППП 174/19 ОД 

02.12.2019.год којим је одбијен приговор извршног дужника,није постало правоснажно и 

извршно, обзиром да је на исто поднета жалба од стране извршног дужника,и да 

другостепени суд тек треба одлучи о основаности жалбе. Првостепени суд је правилно 

проценио да у наведеном случају нема места примени чл.48 Закона о извршном поступку 

који предвиђа да се се решење о извршењу или налог може извршити и пре него што постане 

правоснажно.Нису испуњени услови за спровођење извршења, па исто тако нису испуњени 

услови за новчано кажњавање Општине Грачаница-Директората за катастар, због чега је 

првостепени суд одбио предлог приватног извршитеља као неоснован. Чланом 74. Закона о 

извршном поступку изричито је прописано када наступа правоснажност и извршност 

решења у извршном поступку. 
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 На основу изнетог a применом чл.209. ст. 1. тач. б) Закона о парничном поступку  а 

у вези чл.17. Закона о извршном поступку, одлучено је као у изреци. 

 

    

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА 

Гж.бр. 5391/2020, дана  24.12.2020.год 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                              С У Д И Ј А , 

                             Драгана Станић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


