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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНИ СУД КИКИНДА 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

Број: I-3 Ии.  416/2017 

Дана: 11.09.2018. 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 

 

 

 

  

 Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици 

Беседеш, у правној ствари извршног повериоца, Кузманов Милана ЈМБГ 

0407971842515 из Новог Кнежевца, ул. Вука Караџића бр. 11, чији је старатељ Љубица 

Јолић дипломирана социјална радница у Центру за социјални рад са домским 

одељењем Нови Кнежевац и извршног дужника, Републике Србије – Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Центра за социјални рад са 

домским одељењем Нови Кнежевац, ул. Светог Саве бр. 1, МБ: 08787891, ПИБ: 

10279223, рачун бр. 840-1620-21, чији је пуномоћник Бошко Станимиров, адвокат у 

Новом Кнежевцу, ради противизвршења, дана 11.09.2018. године, донео је следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 Поставља се извршном повериоцу, Кузманов Милану, привремени заступник у 

овом поступку, у личности адвоката Јована Мишчевића из Новог Кнежевца.  

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Дана 28.08.2017. године извршни поверилац, Милан  Кузманов, поднео је суду, 

путем свог пуномоћника Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, предлог за 

извршење на основу извршне исправе, против извршног дужника,  Републике Србије – 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Центра за социјални 

рад са домским одељењем Нови Кнежевац, ради исплате укупно 1.669.936,00 динара са 

припадајућом законском затезном каматом, након чега је Основни суд Кикинда, Судска 

јединица у Новом Кнежевцу, донео решење о извршењу дана 31.08.2017. године, под 

посл. бр. I-3 И.И.  360/17, а затим и допунско решење, под посл. бр. I-3 И.И.  360/2017, 

дана 22.09.2017. године.  

 

 Решењем Вишег суда у Зрењанину, посл. бр. 2Гж. И. 289/17 од 11.10.2017. 

године, преиначено је напред наведено решење о извршењу, укинуте спроведене радње 

и обустављен поступак. 
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 У међувремену, суду је дана 28.09.2017. године поднет предлог Центра за 

социјални рад са домским одељењем Нови Кнежевац, као предлагача, за лишење 

пословне способности, извршног повериоца, Кузманов Милана, као противника 

предлагача. У предлогу је наведено да је  извршни поверилац, Милан  Кузманов, рођен 

дана 04.07.1971. године у Ђали, од оца, Кузманов Милорада и мајке, Кузманов Монике, 

рођ. Грбавац, да је исти одрасло лице, које је корисник породичног смештаја код 

Смиље Шумановац, сада Варга, почев од 26.11.2007. године, а на основу решења  

Центра за социјални рад са домским одељењем Нови Кнежевац, као предлагача, 

донетим под посл. бр. 56116-2-192/2007.  

 

 Решењем Основног суда Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, посл. бр. 

I-3 Р2. 11/2018 од 16.04.2018. године, извршни поверилац, Милан Кузманов,              

лишен је у потпуности пословне способности. 

 

 Дана 06.11.2017. године, Центар за социјални рад са домским одељењем Нови 

Кнежевац, поднео је суд предлог за противизвршење, који се води у овом суду под 

посл. бр. I-3 И.И. 416/17.   

   

  Предлог за противизвршење суду је дана 16.11.2017. године поднела и 

Република Србија, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  

који се води у овом суду под посл. бр. I-3 И.И. 426/17.  

  

 Решењем Центра за социјални рад са домским одељењем Нови Кнежевац, бр. 

57020-2-584/2018 од 05.07.2018. године, које је постало правоснажно даном доношења, 

одлучено је да ће дужност старатеља над извршним повериоцем, Кузманов Миланом, 

обављати орган старатељства непосредно, односно Љубица Јолић дипломирана 

социјална радница – руководилац домског одељења у својству стручњака испред органа 

старатељства у Центру за социјални рад са домским одељењем Нови Кнежевац. У 

истом је наведено да се извршни поверилац, Милан Кузманов, налази на смештају у 

другој породици, односно код Шумановац Смиље из Новог Кнежевца, ул. Вука 

Караџића бр. 11, са перспективом примене другог облика заштите у односу на истог. 

 

 Према одредби чл. 81. ст. 1, 2, 4 и 5 Закона о парничном поступку (Службени 

гласник РС бр. 72/2011), ако се у току поступка пред првостепеним судом покаже да би 

редован поступак око постављања законског заступника туженом трајао дуго, па би 

због тога могле да настану штетне последице за једну или обе странке, суд ће туженом 

да постави привременог заступника по редоследу са списка адвоката који суду 

доставља надлежна адвокатска комора. Списак се објављује на интернет страници и 

огласној табли надлежне адвокатске коморе и суда. Приликом постављања 

привременог заступника, суд је дужан да поштује редослед са списка. 

 Под условом из става 1. овог члана суд ће да постави туженом привременог 

заступника и у случају да постоје супротни интереси туженог и његовог законског 

заступника. 

 Суд одлучује решењем о постављању привременог заступника, које без 

одлагања доставља органу старатељства последњег пребивалишта или боравишта 

туженог, а странкама чим је то могуће. 

 Против решења из става 4. овога члана није дозвољена жалба. 
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 Према одредби чл. 135. Породичног закона (Службени гласник РС бр. 18/2005, 

72/2011), старатељ је дужан да се савесно стара о штићенику. 

 Старање о штићенику обухвата: старање о личности, заступање, прибављање 

средстава за издржавање те управљање и располагање имовином штићеника. 

  

 Старатељ је дужан да заступа штићеника. 

 Штићеник има једнаку пословну способност као дете под родитељским 

старањем. 

 Старатељ заступа штићеника једнако као што родитељ заступа дете. 

 Старатељ може само уз претходну сагласност органа старатељства: да одлучи о 

школовању штићеника; да одлучи о предузимању медицинског захвата над 

штићеником; да дâ сагласност за предузимање правних послова штићеника старијег од 

14 година; да предузима правне послове којима управља и располаже приходом који је 

стекао штићеник млађи од 15 година. - Члан 137. истог закона. 

 Према чл. 138. истог закона, старатељ је дужан да предузима све потребне мере 

како би прибавио средства за издржавање штићеника. 

 Средства за издржавање штићеника прибављају се из: штићеникових прихода; 

средстава добијених од лица која су по закону дужна да издржавају штићеника;  

штићеникове имовине; средстава социјалне заштите; других извора. 

 Члан 139. наведеног закона гласи: 

 „Старатељ је дужан да управља имовином штићеника коју овај није стекао 

радом. 

 Старатељ је самосталан у обављању послова редовног управљања имовином 

штићеника. 

 Старатељ може само уз претходну сагласност органа старатељства обављати 

послове који прелазе оквир редовног управљања имовином штићеника.“ 

 

 Према чл. 140. истог закона, старатељ располаже имовином штићеника коју овај 

није стекао радом. 

 Располагање имовином штићеника старатељ може предузимати само уз 

претходну сагласност органа старатељства. 

 Главницу имовине штићеника старатељ може употребити само за његово 

издржавање или када то захтева неки други важан интерес штићеника. 

 Приходи од имовине штићеника могу се употребити и за подмирење оправданих 

трошкова учињених током обављања послова старатељства односно за плаћање награде 

старатељу, а на основу одлуке органа старатељства. 

 У складу са чл. 141 Породичног закона, старатељ одговара за штету коју 

проузрокује штићенику током обављања послова старатељства, осим ако не докаже да 

је штета настала без његове кривице. 
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 Кривица старатеља постоји када је штету проузроковао намерно или грубом 

непажњом. 

 За штету из става 1 овог члана солидарно одговара и орган старатељства. 

 Према чл. 142. цитираног закона, старатељ је дужан да органу старатељства 

подноси извештаје и полаже рачуне о свом раду почетком сваке календарске године за 

претходну годину (редовни извештај), када орган старатељства то затражи (ванредни 

извештај), односно након престанка старатељства (завршни извештај). 

 Старатељ је дужан да редовни извештај поднесе до краја месеца фебруара за 

претходну годину, а ванредни односно завршни извештај у року од 15 дана од дана 

када то затражи орган старатељства. 

 Извештај старатеља треба да садржи податке о личности штићеника, о условима 

смештаја, здрављу, васпитавању и образовању, као и о свему другом што је од значаја 

за личност штићеника. 

 Извештај треба да садржи и податке о управљању и располагању штићениковом 

имовином те штићениковим приходима и расходима у протеклом периоду, као и 

коначно стање његове имовине. 

 Начин подношења извештаја и полагања рачуна прописује министар надлежан 

за породичну заштиту. 

 

 Имајући у виду све напред наведено, те чињеницу да је очигледно да у овом 

случају постоје супротни интереси извршног повериоца, Кузманов Милана и његовог 

законског заступника, суд је, у складу са цитираним одредбама закона одлучио као у 

изреци.                                 

                                                                                                                СУДИЈА                                                                                                              

Против овог решења жалба                                                    Славица Беседеш с.р. 

није дозвољена          
                                                                                                                    ЗТО: 

                                                                                                             Ердељи Ливија 

 

Дна:  

1. адв. Јовану Мишчевићу са предлогом извршног поверица, Кузманов  Милана, 

решењем овог суда  о извршењу, посл. бр. I-3 И.И.  360/17 од 31.08.2017. године, 

допунског решења посл. бр. I-3 И.И.  360/2017 од 22.09.2017. године, решења 

Вишег суда у Зрењанину бр. 2Гж. И. 289/17 од 11.10.2017. године, решењем 

Основног суда Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, посл. бр. I-3 Р2. 

11/2018 од 16.04.2018. године, службеном белешком са стр. 43 списа I-3 И.И. 

360/17, свим поднесцима  адвоката Радовановић Бранимира из Новог Сада 

2. адв. Б. Станимирову 

3. Сл. Гласник РС 

4. огласна табла суда  

5. интернет страница суда 

6. извршном повериоцу, Кузманов  Милану 

7. старатељу, Љубици Јолић у ЦЗСР Н. Кнежевац 

8. ев. 10 дана 
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