ЗАКЉУЧАК
О УСТУПАЊУ ИЗВРШНИХ ПРЕДМЕТА ЈАВНИМ ИЗВРШИТЕЉИМА
ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА О ИЗВРШЕЊУ СУДОВА КОЈИ СУ
ПРЕСТАЛИ СА РАДОМ
Извршни предмети који се налазе у судовима, а које треба уступити јавним
извршитељима, у смислу члана 166. став 1. и 2. Закона о изменама и допунама
Закона о извршењу и обезбеђењу (Службени гласник РС" 54/2019), после
01.01.2020. године, председници судова уступају јавним извршитељима који имају
седиште на подручју судова основаних по Закону о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштава (“Службени гласник РС” 101/2013), који су преузели
извршне предмете од судова основаних по ранијим организационим прописима
који су престали са радом – а који су донели решење о извршењу у тим извршним
предметима.
Образложење
Одредбом члана 166. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и
обезбеђењу (Службени гласник РС" 54/2019), прописано је да ће се извршни поступци
у којима извршење или обезбеђење спроводи суд, а за чије спровођење је по одредбама
овог закона искључиво надлежан јавни извршитељ, наставити пред јавним
извршитељем.
Према ставу 2. истог члана, јавног извршитеља који ће спроводити извршење
одређује председник суда тако што решење о извршењу са списима предмета доставља
јавном извршитељу чије се седиште налази на подручју суда који је донео решење
о извршењу, а ако више јавних извршитеља има седиште на подручју тог суда решења
о извршењу и списи предмета достављају се равномерно према редоследу по коме су
јавни извршитељи уписани у именик јавних извршитеља и њихових заменика.
(цитиране одредбе примењују се од 01.01.2020. године)
Имајући у виду да се предмети уступају јавним извршитељима према седишту
суда који је донео решење о извршењу, а да судови који су донели решење о
извршењу више не постоје, Грађанско одељење Врховног касационог суда је усвојило
закључак, чији је саставни део преглед организације судова почев од 1.1.2014. године и
преузимања надлежности од основних и привредних судова, односно општинских и
трговинских судова по ранијим прописма.
(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној
24.12.2019. године)

