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ПРВИ  ОСНОВНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ  

ЗА  ПРЕДСЕДНИКА  СУДА  

МОЛБА  OCYFiEHОГ  ЗА  ОДЛАГАЊЕ  ИЗВРШЕЊА  КАЗНЕ  

Поштовани , 

Молим  Вас  да  ми  одложите  извршење  казне  која  ми  је  
изречена  пресудом  Вишег  суда  у  Београду  К.бр.3693/10. од  
20 ] 22011 године. 

Разлог  што  Вам  тражим  одлагање  је  тај  што  сам  радно  
ангажован  и  то  у  послу  који  не  трпи  одлагање  а  у  случају  
неиспуњења  обавеза  претрпео  бих  ненадокнадиву  штету. 

Молим  Вас  да  ми  извршење  казне  одложите  за  најмање  три  
месеца. 

Осуђеки  
Станкови l=i Александар  

. 
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Република  Србија  
основми  суд  у  БЕОГРАДУ  
извршење  кривичмих  санкција  

Савска  17а  
ИК  број : 1260/13 

БЕОГРАД  
1.7.2013. године  

Тања  Шобат , решавајући  по  

~ул
. 

на  основу  од  ед  и  чл. г  
.7.2013. године  следеће: 

основни  суд  у  БЕОГРАДУ , В.Ф.Председник  суда  

и  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца 	 из  

за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора , 

она  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  1 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

ОДЛА,1гfЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  СТАНКОВИfi АЛЕКСАНДРу  из  
Л, 	 по  правноснажној  пресуди: 

~иши  суд  БЕОГРАД  К-з6э3/1о  од: 20.12.2011. године  

~ 

~ трајању  од  ТРИ  месеца  до  1.16.2013. године. 

. ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУжАН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одлагања , са  овим  
ешењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поправни  

~авод  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
ізречене  правноснажном  пресудом. 

З. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУТјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из
~ 	

да  
плати  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  ре  

Паушал  у  износу  од  16.098,88 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
Таксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

све  с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 под  претњом  принудног  извршења . 

0 БРАЗЛОЖЕЕ6 Е  

ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  
казне  затвора  у  којој  је  навео  
Наведеног 	моли  да  му  се  одложи  
потврду  о  радном  ангажовању  као  

поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
да  је  ангажован  као  тренер  у  ЈСД  Партизан  па  са  
почетак  издражавања  казне  затвора  и  припожио  је  
доказ. 

'Решавају~и 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА,за  одлагање  извршења  казне  
затвора  В.Ф.Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета , навода  у  молби  и  
изведених  доказа  утврдио  да  је  осуђени  у  обавези  да  заврши  започете  послове  те  е  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  из  Чл. 48. ст. 1. тачка  7. 3акона  о  звршењу 	кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора , па  

одлучио  као  у  изреци  овог  решења .  

'i.ingl~ragan Vuitt, Аif'гigh 	re3erved"г. 



~га  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. :93 став  2. .ачка  і  
а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  таксама  Сл. 

јник  РС  бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  мгзл 5у• и  одлуку• 
зносу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  какб  је  наведенn 

изреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  тра}ање  и  сложе:ног:т  ово ~ 

/тступка  као  и  материјалне  прилике  осуђеног . 

В.Ф.Председни:к; суда  
Тања  Шоба~r 

►УКА  0 flPABHOf1 ЛЕКУ:  
тотив 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишеr суда  , еограду  у  
жу  од  три  дана  ло  пријему  преписа  овог  решења. 
in6a се  предаје  овом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати  1510,(~0 динара  на  
ро  рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

~iqht С  dipl.ing. Qraqan Vujitic, А11 rlqAts reserved 
5 гг  
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PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 
ZA PREDSEDNIKA SUDA 

MQLBA OSUDENOG 
ZA ODLAGANJE IZVRSENJA KAZNE 

Postovani, 

Као  sto Vam је  poznato, od1ozeno mi је  izvrsenje kazne zbog 

obaveza i poslova koje sam preuzeo u Sportskom drustvu „Partizan" a 
usled mog izostanka nastupila bi nenadoknadiva steta kako za mene tako 

i za ovo sportsko drustvo. 

Zbog promenjenih okolnosti, тоје  obaveze u klubu su produzene 

za tri meseca. 

Iz tih razloga, molim Vas da mi izvrsenje kazne od1ozite za jos tri 

meseca. 

S posebim postovanjem, 

Osudeni, 
Aleksandar Stankovic 

ПРВИ  ОСНОВНИ  СуД  у  БВОГРу  
ПРимњено  

2  
прилвга  

ПСS СГСМ  1;р f ср1л' 1iJ h1~ '~?~+л-  
Д4ЗFi~З 	2{~_~ ГО%дг1Н0. 

	~- г  ~  

~ TBJ~Nр1нQ мд_   	,`~Чtнsi с'3,  
дин.__ _ 	пчtс~ф tз  г<~иn~r5eнo iэез  прУlМљАм@ ВРедНОС 	(МС1{3ац  !rfi G11.1 	 '~ii{уу  

ААр@СА. 
Савска  1 7а  
Ввоград  

1 
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iубпика  Србија  
овми  суд  у  БЕОГРАДУ  
вршење  кривичних  санкција  
Савска  17а  
број : 1260/13 
БЕОГРАД  

10.2013. године  

і  суд  у  БЕОГРАДУ , В.ФПредседник  с  да  Тања  Шобат, ешавајући  +іо  
зг  СТАНКОВИЋ  АПЕКСАНДРА  од  оца~з  ~ул. 
агање  почетка  издржавања  каз 	затвора , а  основу  о  ред  и  Чл. 5Г  

ршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  2.10.2013. године  сгеде : 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

се  почетак  извршења  казне  исуђеном  СТАНКОВИЋ  АЛFКСАНДРУ  из  

Sпо  правноснажној  пресуди: 

ОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.2011. године  

од  ТРИ  месеца  до  2.1.2014. године. 

N JF ДуЖАН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  орлагања , с:а  с  вим  
и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  0опрг~вни  
емска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  зт s ооа  

iравноснажном  пресудом. 

УЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из 	 ул  .  
ом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења: 

износу  од  11.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 

позивом  на  ИК  број : 1260/13 лод  nретњом  принудног  извршења  

0 6 Р  А  3 Л  0 Ж  Е  Њ  Е  

СТАНКОВИЋ  АПЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издF жr~ва~_ 
атвора  у  кој  ој  је  навео  да  је  ангажован  као  тренер  у  ЈСД  Партиз.:,н  и  да  

ангажовање  од  стране  клуба  потребно  до  краја  децембра  2.013.r оцин= rі.> 
~веденог  моли  да  му  се  одложи  почетак  издражавања  казне  затвора  још  једн nц  
тожио  је  потврду  о  радном  ангажовању  као  доказ. 

іју~и 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА ,за  одлагање  иэвршема  каз  
)а 	В.Ф.Председн.ик  суда  је  по  разматрању  списа  предмета , навада  у  моли  и  
~них  доказа  утврдио  да  је  осуђени  у  обавези  да  заврши  започете  п.~слове  у  
Партизан  те  је  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  из  Чл. 4~. ет . 
7. Закона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  и=и{эма rа•~~а  

htdiP.l3п9 бгаgап VufsElf ALl rlqhtS'Cas~ 	у~ 	 5tr. 



е  одлучио  као  у  изреци  овог  регисэч~r- 

еима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 193 став  2. тацка  І-? 

Нбву  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  3акона  о  судским  таксама  'Сл. 
61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  сдлук v 

0,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 a какb је  наведенс~ 

~шења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  еложеност  овог  
материјалне  прилике  осуђеног . 

8.Ф.Председник  суда  
Танbа  Шсtбат  

10М  ПЕКУ:  
решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  београду  / 

дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
редаје  овом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати  1570,00 динара  г-а  
р. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

pгagan-VujitlЕ  А1Е'rYghts Гeserved 
~гг. 2 



PRV1 OsNovN1 su(> L.? OGRADU 

zn PггEпsгаNlKA ЅtгnA 

MOLBA ( )s i.i F)ENOG 

Z.A ODLAGANJE 11V1:~ГNJА  KA1Nf; 

fc1V£1n1. 

г.lrпт  Vam se sa nadom да  cte inflгtti razumevгlnja za situaciju 

;с  ncllazim. 7ivim L1 porodici u kujoj samo ја  г•adim. Svujinl 

drzavam tri clan;a porodice. Okolikc.> bih U c►vom trenutku stupiO 

~1vапје  kazne, ebгistencija clanova ITtOJe porodiee bi hilu 

А. O njitna nen1a ko da se st1, niti da in1 obezbedi neophodnгl 
7_d"Z.l V С)t. 

г  tih razloga, molim Vas da rni izvrscnje kazne cтdlozite za jcri 5cѕ t. 

, llajvise gOd]nU d1na. 

1ј  V;:un clajenl svoju ree da cu ~с  dclbrovoljno . javiti na izd гzаv гarі jc 
оdітіаh nakon'sto 1т1<.>jim ukпcаnima с>bezhedim kakviг -takvu 

ost. kaku bi n1og1i da opstanu dclk ti,tn1 ја  na i -r.dliлvanju kaine. 

U nadi da cete mi izаci u зusret. ѕ  17uѕebim 1хэ tovаnjeм, 

()sudtynl, 
AltkSan(..klr ЅlL1nkOvi:. 

_.~ ѕ  

\..._._. 



nPBH ()CHOBHkI СУД  У  6ЕогРАЈЈ,у  

Д()ПУНА  М()ЛGЕ  

.г  свИх  навоца  ггз  иоЈг6~.•;. обавег liтпвам  Вас  да  пгнг  је  и  
io rrathe тешкл  наруг _иено, о  чепу  1.3aм  као  <.iоказ  
i ОНгИг-г LигHу  nreДН r_tиiicr.v доr.yме rrrriд r-ijу, те  је  ти  јОцге  
Ог  3601 к()јег  Вас  МолЕ-гМ  лгi М rr одЛо;к tгт  н•звршеЕг~е  каз rге . 

с>штовв ibе.~и, 

С)cуtjt frri. 
c~тaнhов rttt Алсг:егiнд.гр  
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9 

јТЈЕЕ. 

Ріје 	ссно  mогућиост  2•а  
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ттгј  L.а1насија  
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Република  Србија  
Први  осмовни  суд  у  БЕОГРАДУ  
е  за  Чзвршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ИК  број : 1260/13 

БЕОГРАД  
6.3.2014. године  

основни  суд  у  БЕОГРАДУ, В.Ф.Председник  суда  Тања  Шобат , решавајући  по  
i осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца 	из 	—  ул.  

за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора , на  основу  одредби  Чл. 52. 
а  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  6.3.2014. године  следеће: 

Р  ЕШЕЊ Е  

1ДБИЈА  се  молба  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  из 	 ул. 
одлагање  издржавања  казне  затвора  по  правоснажној  пресуди : 

4 суд  БЕОГРАД  к-збэ3/io од: 20.12.2011. године  

OCYTjEHN ЈЕ  ДУЖАН  да  се  наредног  дана  по  пријему  овог  решења , са  овим  
Lењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  попр;авни  
год  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
гечене  правноснажном  пресудом. 

ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из 	 ул. 	 на  
зти  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  ово 	ењ  : 

ттачење  у  износу  од  1188,В8 динара  на  жиро  рачун: 840-264882-55 
ксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1578,88 динара  на  жиро  рачун: 84В-29644845-43 

е  с  позивом  на  ИК  број : 1268/13 tlод  претњом  принудног  извршења . 

ОБРА  ЗЛОЖЕЊ  Е  

СУFјЕНИ 	СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
азне  затвора  у  којој  је  навео  да  му  је  ванбрачна  супруга  трудна , те  да  постоје  
бавезе  које  треба  да  заврши  у  смислу  послова  које  је  преузео  у  Спортском  
руштву  "Партизан", а  услед  његовог  изостанка  би  наступила  ненадокнадива  штета. 
аље 	је  навео  да  му  је  здравствено  стање  тешко  нарушено. Са  наведеног  моли  за  
длагање 	извршења  казне  затвора, а  за  наводе  у  молби  као  доказ  је  доставио  
:звештај  лекара  специјалисте , док  за  друге  наводе  у  молби  доказе  није  доставио . 

а  основу  налаза  и  мишљења  лекара  вештака  утврђено  је  да  не  постоје  медицинске  
ндикације, 	односно  могу$іност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
лана  48 ЗИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документац~ји. 



по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  азн~ 
'Председника  суда  је  по  разматрању  списа  предмета, наведа  у  мо1;б~, 
ишљења  лекара  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  код  осуt,енс :- 
акутне  болести  која  би  била  разпог  за  одлагање  извршења  каз °+е  

f како  је  осуђеном  већ  одлагано  извршење  казне  затвора, а  имајуt;и  у  
~менски  период  који  је  протекао  од  правноснажности  пресуде  односн r.~ 

године  за  који  временски  период  је  могао  да  уреди  своје  пословнг-_ и  
iрилике, те  да  није  доставио  доказе  о  трудно~и  ванбрачне  суnруте, rr.; 
а  се  нису  стекли  законски  разлози  из  Чл. 48. ст. 1. тачка  1, 4. и  7. 
извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  издржавања  ка,- нЕ~ 

а  је  одлучио  као  у  изреци,nвог  решења . 

трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачк  9 
а  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закана  о  судским  таксама  
-' бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одгцку  
д  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  навецено  
и  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложенаст  г:вог  
ао  и  материјалне  прилике  осуђеног . 

В.Ф.Председник  суда  
Тања! Шобат  

! 	i 

1РАВНОМ  ПЕКУ:  
овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Бco ~ar~; 
три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 

е  предаје  овом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати  1570,00 i;инр,~ r,zf 
ун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

5tr. 2 
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PRVI OSNOVNI SUD ц  BEOGRADU 
Odeljenje za izvrsenje krivicnih sankcija 

-PREDSEDNIKU VISEG SUDA ц  BEOGRADU- 
s 

ZALBA 
Na resenje predsednika Prvog osnovnog sudа  u Beogradu Ik.br. 1260r 13 

06.03.2014.godine zbog: 
-bitnih povreda odredaba ZIKS-a 
-pogre"sno i nepotpuno utvrcfienog cinjenicnog stanja 

OBRAZLUZENJE 
Presudom Viseg suda u Beogradu K.br.3693/10 od 20.12.2011.vodine, koja 

је  potvrdena presudom Apelacionog suda u Beogradu, osuden sam na kaznu 
zatvora u trajanju od na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i deset 
meseci, а  koju jos uvek nisarn росео  da izdrzavam. 

Pogresan је  stav prvostepenog suda da se nisu stekli uslovi iz clana 48 
ZIKS-a, da mi se od1ozi pocetak izvrsenja navedene kazne. 

Naime, u molbi za odlaganje pocetka izvrsenja kazne zatvora kao razlog sam 
naveo da ziviin u porodici u kojoj samo ja radim i izdrzavam 3 clana porodice, 
tako da bih atupan~em па  izdrzavanje kazne zatvor а  u ovom trenutku bila pogubna 
po egzistenciju moje porodice. Takode, prvostepeni sud pogresno zakljui;uje da se 
nisu stekli uslovi iz c1ana 48 stav 1 tacka 1 da mi se odlozi izvrsenje tim vise jer је  
doslo do pogorsanja тоје  boLesti, buduci daje akutnog karaktera. 

Stoga smatram, da su ispunjeni svi zakonski uslovi da mi odlozite pocetak 
izvrsenja izrecene kazne za najmanje tri meseca, dok ne uspem da obezbedim 
porodicu па  adekvatan nacin i dovedem svoje zdravstveno staпje do iole 
zadovoljavajuceg nivoa. Te pred1azem da Predsednik Viseg suda u Веоºrad2.{ 
preinaci oza1beno resenje u iz1ozenom smislu. 	 у  

У  О  -{,АдУ  ,~ :L 
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РЕЛУБЛИКА  СРБИТА  
ВИШИ  СУД  УБЕОГРАДУ  
IX Су  бр.108/14 
дана  10.04.2014.гоЛине  
Београд  

ВИШИ  СУД  У  БЕОГРАДУ, и  то  вршилац  функције  председника  суда, 
судија  Александар  Степановић, у  предмету  одлагања  извршења  казне  затвора  
осуђеном  Александру  Станковићу , одлучујући  о  жалби  осуђеног, изј'ављеној  
против  решења  вршиоца  функције  председника  Првог  основног  суда  у  Београду  
ИК.6р.1260/13 од  06.03 .20 1 4.године, дана  1 0.04.20 14.године, донео  је  

РЕШЕЊ  Е  

ОДБИЈА  СЕ  као  неоснована  жалба  осуђеног  Александра  Станковића  
изјављена  против  решења  вршиоца  функције  председника  Првог  основног  суда  у  
Београду  ИК.бр.1260/13 од  06.03.2014.године. 

Образложење  

Решењем  вршиоца  функције  председника  Првог  основног  суда  у  Београду  
ИК.бр.1260/13 од  06.03.2014.године, одбијена  је  као  неоснована  молба  осуђеног  
Александра  Станковића, за  одлагање  издржавања  казне  затвора  по  правноснажној  
пресуди  Вишег  суда  у  Београду  К.бр.3693/10 од  20.12.2011.године . Истим  
решењем, ставом  другим, осуђеном  је  наложено  да  се  наредног  дана, по  пријему; 
решења, са  решењем  и  позивом  који  је  примио  од  стране  суда, јави  у  КПЗ  Сремска  
Митровица  у  Сремској  Митровици  на  издр>кавање  казне  затвора. 

Против  наведеног  решења  >калбу  је  благовремено  изјавио  осуђени, због  
битних  повреда  одредаба  ЗИКС-а  и  погрешно  и  непотпуно  утврђеног  чињеннчног  
стања, са  предлогом  да  се  побијано  решење  преиначи  и  осуђеном  од:гожи  
нзвршење  казне  затвора. 

Испитујући  правилност  побијаног  решења  у  смислу  члана  53 ЗИКС-а, 
` вршилацлац  функције  председника  Вишег  суда  уБеограду   нашао  је  да  је  жалба  
неоснована. 



Наиме, као  неосновани  су  оцењени  наводи  из  жалбе  да  је  здравствено  стање  
осуђеног  такво  да  исти  није  способан  за  издржавање  казне  затвора. Ово  из'разлога  

~ цгго  су  разлози  за  одлагање  извршења  казне  затвора  таксативно  наведени  чланом  
~ 48 став  1 ЗИКС-а, док  се  тачка  1 истог  члана  односи  на  одлагање  казне  само  
~ уколико  се  код  осуђеног  ради  о  акутној  болести  тежег  карактера. Како  из  налаза  и  

~мишљења  сталног  судског  вештака  медицинске  струке  од  06.03?014.године, а  које  
мишљење  је  првостепени  суд  правилно  прихватио  као  стручно  и  непристрасно, 
произилази  да  према  прилQженој  медицинској  документацији, осуђени  не  болује  од  
тешке  акутне  болести, и  како  је  наведено  мишљење  по  оцени  суда  дато  према  
правилима  струке, то  се  у  конкретном  случају  по  оцени  вршиоца  функције  
председника  Вишег  суда  у  Београду  нису  стекли,-. законски  разлози  за  одлагање  
извршења  казне  затвора  осуђеном  из  члана  48 став  1 тачка  1 ЗИКС-а, због  чега  је  
донета  одлука  као  у  изреци  овог  решења. При  том, вршилац  функције  председника  
Вишег  суда  у  Београду  је  имао  у  виду  да  ћe се  осуђеном  пружити  адекватна  
здравствена  заштита  у  установи  за  извршење  казне  затвора  и  да  Tie се  осуђени, 
уколико  лекар  из  завода  нађе  да  је  то  потребно, упутити  у  Специјалну  затворску  
болницу  или  другу  здравствену  установу, а  сходно  његовом  здравственом  стању. 

Надаље, као  неосновани  су  оцењени  и  наводи  из  жалбе  да  осуђеном  треба  
одложити  извршење  казне  затвора  како  би  исти  организовао  своје  пословке  и  
породичне  прилике, а  ово  из  разлога  јер  је  осуђеном  управо  због  организовања  
пословних  и  породичних  прилика  до  сада  два  пута  одлагано  извршење  казне  
затвора  у  трајању  од  по  три  месеца, тако  да  је  осуђени  имао  довољно  времreна: да  
организује  своје  послове, посебно  имајући  у  виду  и  протек  времена  од  
правноснажности  пресуде  којом  је  осуђен  на  казну  затвора  — 06.02.2013.године, 

~дакле  да  је  протекло  више  од  годину  дана  и  да  је  код  истог  постојала  свест  о  
одласку  на  издржавање  .казне  затвора, тако  да  по  оцени  вршиоца  функције  

' председника  Вишег  суда  у  Београду, у  конкретном  случају, нису  испуњени  ни  
законски  разлози  за  одлагање  извршења  казне  затвора  осуђеном  предвиђени  
одредбом  члана  48 став  1 тачка  7 ЗИКС-а, због  чега  је, а  имајући  у  виду  и  да  за  
законске  разлоге  из  члана  48 став  1 тачка  4 ЗИКС-а  - трудноћу  ванбрачне  супруге, 

; нису  достављени  докази, донета  одлука  као  у  изреци  решења. 

Како  су...у  побијаном  решењу  јасно  наведени  разлози  због  којих  је  вршилац  
функције  председника  Првог  основног  суда  у  Београду  донео  одлуку  као  у  
диспозитиву, које  разлоге  у  потпуности  прихвата  вршилац  функције  председнцка  

~ Вишег  суда  у  Београду, те  како  је  наведена  одлука  правилна  и  на  закону  заснов~на, 
то  је  жалба  одбиј  ена  као  неоснована. 

Имајућu у  виду  напред  изнето, вршилац  функције  председника  Вишег  суда  
у  Београду  је, на  основу  одредбе  члана  53 ЗИКС-а  и  члана  7 Судског  пословника, 

к  донео  одлуку  као  у  изреци  решења. 

ВРШИЛАЦ  Ф  УНКЦИЈЕ  ПРЕДСЕДНИК4 
ВИШЕГ  СУДА  У  БЕОГРАДУ  
Судија  Александар  Степандви~ 
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PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 
ZA PREDSEDNIKA SUDA 

MOLBA OS UDENOG 
ZA O.DLAGANJE IZVRSENJA KAZNE 

, f 

Pravnosnaznom presudom Viseg suda u Beogradu K.br.3b93/10 
osuden sam na kaznu zatvora koju jos uvek nisam росео  da izdrzavam. 

Obracam Va1n se sa nadom da cete imati razumevanja za situaciju 

u kojoj se nalazim. 
Razlog zbog trazim odlaganje pocetka izdrzavanja kazne zatvora 

jeste pogorsanje mog zdravstvenog stanja. Naime, u poslednje vreme 
imam tegoba sa mokracnim kanalima zbog pojave eritrocita u mokraci. 

Ovim putem molim za odlaganje pocetka izvrsenja kazne zatvora, 
a dajem Vam svoju rec da си  se dobrovoljno javiti na izdrzavanje kazne, 
odmah nakon sto svoje zdravstveno stanje do iole zadovoljavajuceg 

егl 	nivoa.. 
Prilog: medicinska dokumentacija; 

),qн  

ча 	 U nadi da cete mi izaci u susret, s posebirn postovanjem, 

_- 

OSudenl, 
Aleksandar Stankovic 
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ни  суД  БЕОГРАД  
за  нзврііење  крнвнчкнх  савкі.iија  

ЛСс IЛ% 

• 

снову  приложне  медицинске  докумеитације . --- 
ft 	 :  

Wilinir irјtrмir 
.......................... .... 	2 

( 	 ) Lлг2г-tссеi.727 УЕН(Л  

рдіеГ  LІјС  броЈ   	дам  слцее  

постоје  медицинже  иицикацнјс , односно  могућіост  за  одјјагање  нзврпі. іа  казје  110. 
ову  чл.48 ЗИКС-а. а  према  ГфиЛоженој  медчцинској  документацији . 

• 

гр Д у, 
• . 2 л -т  

СУДСКИ  BELLІTAK 
Др. Вnадаи  Мартовић  
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Република  Србија  
реи  осмовми  суд  у  БЕОГРАДУ  
за  извршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ИК  број: 1260/13 

БЕОГРАД  
6.5.2014. годиме  

~ 

основни  суд  у  БЕОГРАДУ, В.Ф.Председник  суда  Тања  Шобат , решавајући  по  
осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца  . 	из. л. 
а  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора, на  основу  одред  и  Чл. 5 
о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  6.5.2014. године  следеће: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

~

ЈА  се  молба  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  из 	 л  
агање  издржавања  казне  затвора  по  правоснаж  оГпресуди : 

уд  6ЕоrРАд  к-36эз/i0 од: 20.12.2011. године  

КУFјЕНИ  ЈЕ  ДУ,wАН  да  се  наредног  дана  по  nријему  овог  решења , са  овим  
м  и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поnравни  
Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТР08ИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  

не  правноснажном  пресудом. 

4ЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из 	 ул  . 	• 	 а  
овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења: 

~ње  у  износу  од  1180,80 динара  на  жиро  рачун: 840-2648Ј2-55 
а  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845 д43 

позивом  на  ИК  број : 1260/13 под  претњом  принудног  извршења . 

0 6 Р  А  3 Л  0 Ж  Е  Њ  Е  

СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
затвора  у  којој  је  навео  да  му  се  здравствено  стање  погоршало , да  и  
а  мокраћним  каналима  због  појаве  еритроцита  у  мокраћи. Са  наведеног  моли  

,лагање  извршења  казне  затвора , а  за  наводе  у  молби  као  доказ  је  догтавио  
ку  документацију . 

ву  налаза  и  мишљења  лекара  вештака  утврђено  је  да  не  постоје  медицинске  
је, 	односно  могућност  за  • одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
ЗИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документацији . 

ћи 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  казне  
В.Ф. Председника  суда  је  по  разматрању  списа  предмета, навода  у  молби, 



ишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  медицинска  
поднете  као  доказ  у  овом  поступку  не  садржи  показатеље  значајне  
их  путева, то  је  нашао  да  се  нису  стекли  законски  разлози  из  Чл. 
ачка  1. Закона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  
е  затвора, па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења. 

;овима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
:нову  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о'судским  таксама  'Сл. 
61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  

),00 динара  на  жиро  рачун .број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  
иења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
чатеријалне  прилике  осуђеног. 

В.Ф.Предс

~ 

д  ик  суда  

~ч %~ 

4 ЛЕКУ:  
решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
эна  по  пријему  преписа  овог  решења.  
даје  овом  суду  у  два  примерка , уз  доказ  о  уплати  590,00 динара  на  
840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 



Република  Србија  
Први  осмовми  суд  у  БЕОГРАДУ  

ње  за  извршење  кривичних  санкција  
Савска  17а  

ИК  број : 1260/13 
БЕОГРАД  

20.5.2014. године  

основни  суд  у  БЕОГРАДУ, Председник  суда  Тања  Шобат, решава і vћи  помолби  
ног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца  _ из 	 јrл  . 	 , за  

ање 	почетка  издржавања  казне  затвора , на  оснсву  одредби  Чл. 52. 3акона  о  
ењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  20.5.2014. године  следеће: 

Р  ЕШЕ FбЕ  

ОДЛАжЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  CTAHKOBNfi АЛЕКСАНДРУ  из  
по  правноснажној  пресуди : 

СУД  БЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.2011. године  

ајању  од  ТРИ  месеца  до  20.8.2014. године. 

СУЂЕНИ  ЈЕ  ДУЖАН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одлагања , са  овлм  
ем 

	

	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поправни  
Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затво nа  

ене  правноснажном  пресудом. 

АВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из 	 ул . 	 да  
овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења: 

п  у  износу  од  10.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
чење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 под  претњом  принудног  извршења . 

0 Б  Р  А  3 Л  0 Ж  Е  Њ  Е  

НИ 	СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
затвора  у  којој  је  навео  да  је  тешко, акутно  болестан , те  са  наведеНог  
за  одлагање  извршења  казне  затвора, а  за  наводе  у  молби  као  доказ  је  

вио  медицинску  документацију . 

основу  налаза  и  мишљења  лекара  вештака  утврђено  је  да  постоје  медицинске  
ације, 	односно  могућност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  

48 ЗИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  трајању  од  3 
месеца . 

ајући 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  казне  



а  Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета, r3aU ,:.;_:;};;; 
iљења  веш rака  и  
~них  доказа  утврдио  да  је  осуђени  тешко, акутна  оболео, то 	 ц.; с  у  
:текли  законски  разлози  из  Чл. 48. ст. 1. тачка  L. Заксна  о  и~вр,;;ењу  
их_._санкција  за  одлагање  +точетка  издржавања  казне  затвора, па  ј = о ;;yчс, с, 

/ изреци  овог  решења. 

э  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  такс. ама  гј. 

лк  РС  бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
осу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  навгдено  
изреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  vз  г.пожено r.т  овfтг  
пка  као  и  материјалне  прили.јсе  осу~еног. 

. 

Председник  суда  
Тања~, Шрбдт  

i 0 flPABHOfI ЛЕКУ:  
i в 

	

	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Г?сграду  
од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења . 

~ се  предаје  овом  суду  у  два  примерка , уз  цоказ  о  уплати  590,0() цинас:} а  на  
рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 	 ; 	з  

~ ~1t т~:1п~ Огаgагr~lu~'i~i! ~L г̀~ghCs гl2цtrVi 	 5tr, 
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Република  Србија  
осмовни  суд  у  БЕОГРАДУ  
извршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ИК  број : 1260/13 

БЕОГРАД  
9.18.2014. године  

11рви 	основни  суд  у  БЕОГРАДУ, Председник  с  да  Тања  Шобат , решавајући  по  молби  
осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца 	 и  мајке 	из 	 ул.  

за  одлагање  почетка  изджавања  казне  затвора , на  основу  одредби  
лГ  63. 3акона  о  извршењу  кривичних  санкција, донео  је  дана  9.10.2014. године  
следеће: 

Р  ЕШЕЊ  Е  

1. ОДБИЈА  се  молба  осуђеног  CTAHKOBNfi АПЕКСАНДРА  из 	 ул . 
за  одлагање  издржавања  казне  затвора  по  правоснажној  пресуди : 

виши  с.vд  6ЕпгРАд  к-36эз/го  од: 20.12.2011. године  

2. ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУжАН  да  се  наредног  дана  по  пријему  овог  решења , са  овим  
решењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поправни  
завод  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
изречене  правноснажном  пресудом. 

ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  
плати  овом  суду  у  рdку  од  8 дана  од  пријема  

ИЗ  L 	 Ул. 
овог  решења: 

да  

Вештачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
Таксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

, . св 	с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 под  претњом  принурног  извршења . 

О  Б  Р  А  З  Л  0 Ж  E h6 E 

>:4 

OCYFjEHИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
казне  затвора  у  којој  је  навео  да  је  тешко  акутно  болестан , а  за  наводе  у  мопби  
као  доказ  је  доставио  медицинску  документацију . 

На  основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено  
индикације , 	односно  могуt ност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  
члана  59 ЗИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документацији . 

Решавајући  по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  
затвора  Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета , наво,да  у  молби, 
и 	мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  осуђени  није  оболео  од  

је  да  не  постоје  медицинске  
на  основу  

казне  
налаза  
тешке, 

 

5tr. 

 



болести , то  је  нашао  да  се  нису  с.текли  законски  разлози  из  Чл. 59. ст. 
тачка  1. Закона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  
вања  казне  затвора, па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења. 

о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  3акона  о  судским  таксама  'Сл. 

к  РС  бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
су  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  
зреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  rрајање  и  сложенос r овог  
ка  као  и  материјалне  прилиrе  осуђеног . 

Предг~едник  суда  

LI
а

Сј  

Шобат,; 
  

~ ј  
. 	Ј  

) ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  

)д  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
се  предаје  овом  суду  у  два  примерка , уз  доказ  о  уплати  590,00 .динара  на  
зчун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 
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IK- 1260/13 

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 

ZA PREDSEDNIKA VISEG SUDA U BEOGR.ADU 

. 4_ 

Osudenog Stankovic  Aleksandra iz Beograda, na resenje Prvog 
osnovnog suda u Beogradu Ik-1260/13 ос1 09.10.2014.god zbog , 

bitnih povreda odredaba Zakona о  izvrsenju krivicnih sankcija Srbije 
pogresno i nepotpunog utvrctenog cinjenicлog stanja 

OBRAZLOZENJE 

Pobijano resenje kojim mi је  odbijena molba za odlaganje izvr`senja 
kazne zatvora doneta је  uz bitne povrede odredaba ZIKS-a i pogre`sno i 
nepotpuno utvrclenog cinjenicnog stanja. 

C1anom 59. Z1KS-a propisano је  da se moze od1oziti kazna ako је  
osudeni oboleo od teske akutne bolesti. 

Prvostepeni sud nije osporio relavantnu cinjenicu da sam bolestan i 
zbog toga је  odredio vestacenje od strane vestaka medicinske struke. 
Meclutim, ja nikada nisam obavesten о  licnosti tog vestaka te. nisain mogao 
koristiti svoja zakonom predvidena prava u pogledu eventualnog zahteva za 
izuzece postupajuceg vestaka. Osim toga, u obrazlozenju napadnutog resenje 
nigde nije navedeno kada је  izvrseno navedeno vestacenje niti mi је  ono 
uruceno. 

Pruzio sam dokaze da sarn tesko bolestan. Lekari su misijenja da bi 
zatvorski uslovi . zivota па  rnene ostavili nesagledive posledice. Radi se о  
teskoj akutnoj bolesti. 

Sa svega iz1ozenog nesumnjivo proizilazi da је  pobijeno resenje 
doneto па  osnovu pogresno utvrclenog cinjenicnog stanja i uz bitne povrede 
odredaba ZIK-a. 

Stoga predlazem da se pobijano resenje ukine i predinet vrati 
Predsedniku Prvog osnovпog-sпcta--a-ВeQgradu па  ponovno odlucivanje i1i 

~ Sd vojiti iilalba. 
{U: 0 - 1'FEч t;iJjwуцGHU1 ✓' 
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БЛИК.4 ГРБИЈ.4 
!1 CУД  У  БЕОГР,4ЈУ  
р.345/14 

4.1 ј.!ii14.~rNilU l С' 
рад  

В{i1L1U С'уУЈ  У  БЕUГР.4ДУ; u то  г1ре;lседriик  cy:Za. сУдија  г\:rrrcаt1_t:1гэ  
riэвиlэ. Y гrред:иету  oд.rarаtбa изврше thц  казне  загв()рlt еку[јсноN-г  :\,teк~.аr+..i11r• 

)Buhv. илл  чNјVtэи  о ;калби  сэсVђеног. и•;јав.љеној  против  решења  r1pc сe.лНі t і::r 
исlrовноr сіда  У  Београ;lу  4'11;.cip.1260-13 од  09.10.2014 r1э.:lиrrt. 'tart.t 

?O1 4.го; tине. ;lлнеo је  

Р£11ЈЕ  f6 F_' 

О;~јБ1ЈЈ,-1 ГF кttо  tteocfrовіtrtc►  ;hu_rci<t iкіСјенлг  :lлексагlл,р..1 Е,'tatr г:c~r:И lit;.r 
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(2(,O 1 3 о;1 ()9. ј  О.2() 1 4,јодине. 
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r ► f-1.r О:trilгС. u;liirrjеrra јC KLt( ) иеисианс {а  Niu:lciLt сэсуђениг  •\.rc1:. t і:1 

.1ииhіr iLt и;1_raralhe ггзирlцегнс►  к.lзг tе  •загвсlра  по  г rрес v;:1н  ВИппеr cv;т,r v hc г  1. , 
693 () сэд  20.12.20 1 l .ronuі tc. г rравноспаал lој  nаиа  Oб.O2.?O1 i.rО;tИiuc. 1lc trs r 
cNr. U гавиN1 _thі  t 	acvFjeнoм  јс  r-iLиlсlжсни  .1а  се  наре;lног  _tан,1. tru rrpttiL>.г, 

.<1. ULI рсп rсг tiс" и  иОзивол i KOjH је  ггриNiми  on стрLltlе  су.1а. јавw y ftГI"i (1,е  _, г  
)BurtLt С 'рeNrекoј  МигровицИi гтсt изЈ tржіlва tће  казlrс  •sгtтнора. 

l І puruіІ  rrавc;leноr peruc;tr,tt ;ка:rбу  је  tiлal•овремсни  нзј tlвИtсэ  c+cі~llet і rr. 1r 3 UHH \ 
;KIIX ргг t.lига. ca  npe;l:loroлr :ta ue пoоrrјини  pertпlr,e преи r шчИi ► i .tc1 Ni‘ 
И1 1111цС"гQк  {r'3:lpiкt1вa11>Lt кt1'il1C "t;1'rlsullil. 

11pc:1cc;ttlИ tк  13t1uter cі ;tі1 	l~eurpa.lі  Иtсrrlrтіtо  је  гlравИr_ићэсi ;r:r..~i . 
,tt і  с,tИrс.п  ч:r~1ц L►  64 31il.( -~r ( ..(:,і x~,:,c~1i1t г~lасг rик  (~С  број  5;2011,. ,;, ): 
: ta je а<а_rii 1tеоси l~вцltп. 

! 1аиNtс. кпO rteocиОваlrи  су  иг tен.еtlц  нLiво:lИг  нз  жа.iбе  да  је  •з,zравr Е  ве trо  U 1 
tur .гакно  ,ta ncru нгiје  спсэсеэсiаrl за  Иtз,:lржавање  казне  затвора. (.)во  1i; pa і. tоіі  
РaЗao зИi з11 с>.z_-1ar:zrLe иiзкриlеit>а  ксlзне  зLrгкора  таlссативни  наве:tег }rr s:зLt~r г,м  
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PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 
ZA PREDSEDNIKA SUDA 

DOPUNA MOLBE OSUDENOC 
ZA ODLAGANJE IZцf~tSENJA KAZNE 

>vani, 

ПР?И  ОСНО~НЧ  СУД  У  6EOГPqtlY 77л  

21). 05, 2014 
Пр-- 1~1bE~p 

ilogu ovog podneska, dostavljam Vam originalni primerak 
cara specijaliste iz Urgentnog centra, buduci da sam greskom 
m podnesku dostavio kopiju istog. 

(i da cete mi izaci u susret, s posebim postovanjem, 

Osucfieni, 
Aleksandar Stankovic 

-<) 
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ав  1 ЗИКС-а, док  се  тачка  1 истог  члана  односи  на  одлагање  казне  само  . 
iко  се_код  осуђеног  ради  о  акутној  болести  тежег  карактера  или  ако  је  дошло  • 
•атног  погоршања  хроничне  болести, а  нема  услова  за  лечење  у  заводу  или  
ијапној  затворској  болници. Како  из  налаза  и  мишљења  сталног  судског  
tка  медицинске  струке  др  Николе  Атанасијадиса  од  09.10.2014.године, а  које  
,ењеје  првостепени  суд  правилно  прихватио  као  стручно  и  непристрасно, 
илази  да  према  приложеној  медицинској  документацији  за  осуђеног, исти  не  
од  тешке  акутне  болести , и. ако  је  наведено  мишљење  по  оцени  суда  дато  

• правилима  струке, то  се  у  кон=кретном  случају  по  оцени  председника  Вишег  
~ Београду  нису  стекли  законски  разлози  за  одлагање  извршења  казне  затвора  
ом  из  члана  59 став  1 тачка  1 ЗИКС-а, због  чега  је  донета  одлука  као  у  
и  овог  решења. 

Како  су  у  побијаном  решењу  јасно  наведени  разлози  због  којих  је  
:дник  Првог  основног  суда  у  Београду  донео  одлуку  као  у  диспозитиву . које  
•е  у  потпуности  прихвата  и  председник  Вишег  суда  у  Београду. те  како  је  
;на  одлука  правилна  и  на  закону  заснована , то  је  жалба  одбијена  као  
)вана. Такође, председник  Вишег  суда  у  Београду  је  имао  у  виду  и  да  ћe се  
гом  пружити  адекватна  здравствена  заптгита  у  установи  за  извршење  казне  и  
се  осуђени, уколико  лекар  из  завода  нађе  да  је  то  потребно, упути  

~пецијалну  затворску  болницу  или  другу  здравствену  установу, а  сходно  
)м  здравственом  стању. 

Имајући  у  виду  напред  изнето , председник  Вишег  суда  у  Београду  је, на  
одредбе  члана  64 ЗИКС-а  ("Службени  гласник  РС" број  55/2014) и  члана  7 

)г  пословника , донео  одлуку  као  у  изреци  решења. 

ЛРЕДСЕДНИК  
ВИШЕГ  СУДА  УБЕОГРАДУ  
судија  Александпр  Степановић  = ~ `\ 

r 



П !и  гј-ц  3Нј  •1 у  

.. Ј  

PRVI OЅNO\rN1 Ѕ 	U BEOGR:\[)U 

Zд 	 ЅUDД  

МОLLЗД  ОЅЂЕNОG 

ZA ODLAGANJL L7\RЅENJA KAZNE 

POѕtO\ an і. 

Кіо  ѕІo Vаm је  poznato. zсјгаѕ t еііо  Ѕtanі C nu je Іeѕko nаrјјсио . 

dоаdапј  јI) ZdгЈ \ Ѕ tV іііh рі )h1епіа. с1Оѕ l() је  i do znамоg роГапја  
tсІга vја. Lekarі  su мі lјепја  сiа  ѕe radі  o tсS1<ој  akutnoj LоІеѕ t ј  te d л  

1tvогѕk і  LІЅIOVI Zі \ ota о .tаv і  I і  јіеѕа 1есјіvе  poѕ led іce po поје  zdua\ l ј . • 

l z tih razloga, nіol і n Vаs da іі  і z Геnје  kazne odlozі te za joЅ  tri 
а . 
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За  осуіеног  

?В  )СНОВНі  СУ  У  БСГРАДУ  
еnење  3 ИЗ : 	е . Кривmч  иmх  санкца  
број  

ћа  основу  прожене  меДцске  докуентације  

7 	 

у  

редету  IiIК  број  	/2 С  (І  	дајем  следее  

МШЛЕЕ  

гњстоја  iчедvцmисkе 	дкацје, опносно  mогОјАост  за  оДлага bе  
звршења  казне  на  сну  члана  48 3ИYСа, а  гЈреа  nри.nожеисј  
едцнској  доуентај , у  трајау  од 	/ -( )7(/ Ј 	јесеца . 

СУДСВ LL ТАК  

Др  Н 4танасијадис  



Република  Србија  
~1рви  оснсзвни  суд  у  БЕОГРАДУ  

Оде 	ир,дење  кривичних  санкција  
Савска  17а  

~rK број: 1268/13 
SЕОГРАД  
201.4. године  

Г . 	оснг- вr~~ су1, у  БЕОГРАДУ, Председник  с  да  Тања  Шобат, решавајући  по  молби  
г } tor Г  АИК08Иfi АЛЕКСАНДРА  од  оца 	и  мајке~из 	 ул.w 

за  одлагање  почетка  и 	жавања  казне  затвора , на  основу  одредби  
3акrна  п  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  8.12.2014. године  

]. и't'л11,9Жi: " пп~етлк  извршења  казне  осуђеном  CrAHKOf3NЋ  АЛЕКСАНДРУ  из  
ч : 	 гз  правноснажној  пресуди: 

.._U1. ,' :С  3.93/1G д: 20.Z2.2O1i. године  

у  r з~ ; ањч  ос 	імвсеца  де  8.3.2815. године. 

;;';.г,ђlf да  се  наредмоr РАДНОГ  длна  по  истеку  рока  одлаrвња, са  овим  
решеем  и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поправми  
з.:•sо,ц  Сремск  Мнэ"ровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
º 	: :-равно:нажном  пресудом. 

=;:'!ТјЕ; iV4 L'iј4;NKOf3Ић  АдчЕКС/1N1' из  - 	ул  . 	 да  
° h~ '=7fiY у  Рг  ку  од  8 дана  од  приј  ема  овог  решења  : 

:,. 	tiзно:.у  o,q 18. 8В8, Вб  динара  на  жиро  рачун  : 848-29618845-96 
Р 	 v 	! і су  од  1109,00 динара  на  жиро  рачун: 848-264882-55 

hlonov и  пдлуку  у  износу  од  157В,88 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

позив 	на  ИК  bpoj : 126В/1:3 по  претњом  принудног  извршења. 

О  6 Р  А  3 Л  0 Ж  ЕЊ  Е  

ч~tN' 	А'rKе-~Vtn Аl1ЕКСАНцАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почет  ка  издржавања  
,r 	 ;е  навео  да  му  се  здравствено  стање  погnршало , а  за  

мол 	ао  доказ  је  достааио  медицинску  документа LІ,ију. 

~.~.. 	,. 
а =~л,аза  и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постаје  медицинске  

ос~Чэ  мс,гућност  за  одлЭгање  и.звршења  казне  на  основу  члана  59 
: ма  прлложеној  медицинској  док,~иентациј  и, у  трај  ању  од  3( три  ) 

молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЈIЕКСАNДРА, за  одлагање  извршења  казне  



вора  Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета, нааода  у  молби, налаза  
мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  је  осуђени  оболео  од  тешке, 

те  болести, то  је  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  из  Чл. 59. ст. 1. 
1..- З~.кона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  издржавања  

затзэра, па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења. 

о  тошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
-а 	на  о;.нову  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  таксама  'Сл. 
с;ик  РС  бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
;~осу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  

гц 	решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
;rгка  R~пп  и  латеријалне  прилике  осуђеног. 

ник  суда  
обат  /. 

, 

о_ пРавнгзе" лFКY: 
;тле 

	

	овог  решења  може  се  изјавити  жалеа  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
~ ј:-+а  по  пријему  преписа  овог  решења. 

, се 	дје  оаом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати  590,00 динара  на  
r 	р  . 40 - 29644845 - 43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку  . 



PRV[ OЅNOVN[ si , D U BEOGRADU 

ZA PREDЅEDN І KA ЅUDA 

MOLBA OЅUDENOG 

ZA O[)LAGANJE јZRЅЕNЈА  КАZN 

ро.§tоvаni, 

	

Мојјгп  Vaѕ  сја 	zhog zсгаvѕtv пі h ргоbk ма  і  
оdјоztе  і zvrѕenje kazne zајо  tri inеsееа. 

	

poѕebі nі  ро.ѕt 	јг1јег . 

( 	і t. 
\ Іеѕј d.н  
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Република  Србија  
Први  основни  суд  у  БЕОГРАДУ  

ељење  за  извршење  кривичних  санкција  
Савска  17а  

ИК  број : 1260/13 
БЕОГРАД  

9.3.2015. године  

ви 	основни  суд  у  БЕОГРАДУ , Председник  ~ да  Тања  Шобат , решавајући  г7 с: мочб:, 

уђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца 	 и  мајке 	из 	 v:. 

за  одлагање  почетка  издржавања  казне  аrвора , н, огг  гт ': ,з.; г_доИ  
о . закона  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  .дана  9 	 ~~r~чr,~ 

едеће: 

Р  ЕШЕЊЕ  

ОДЛАЖЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  СТАНКОВИЋ  АЛЕКГ_АНДрУ  и= - 
i. 	 по  правноснажној  пресуди: 

4ШИ  СУД  БЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.2011. године  

трајању  од  ТРИ  месеца  до  9.6.2015, године. 

ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУЖАН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  no истеку  рока  одnarar a, с  чвим  
ешењем 	и  позивом  кој  и  је  примио  од  стране  овог  суда  ј  ави  у  Казr~ено  п.©tгравни  
авод  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  и,државаbе 	 лэ;, 
зречене  правносн.ажном  пресудом. 

. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из  -уч  
глати  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења: 

lаушал  у  износу  од  I2.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-296I0845-96 
3ештачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
Гаксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун : 340-23644845-43 

све  с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 пор  претњом  принудноr извршења . 

0 6 РАЗЛОЖЕ FS Е  

ОСУГјЕНИ 	СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  пчч~~ ка  у+ зд;.:жан _тња  
казне  затвора  у  којој  је  навео  да  има  здравствених  проблема  па  га  E а  г;,« н  ,;- мочи  
да 	му  се  одложи  почетак  издржавања  казне  затвора  и  пр4 сЖг-го  ;1 ч  гоеон; 
документацију  као  доказ. 

На 	основу  налаза  и  мишљења  лекара  вештака  утврђено  је  да  nocr~je ме.q ииинс:ке  
инидкиације  односно  могућности  за  одлагање  почетка  издржавања  казне  загвора !-а  
основу 	члана  59 3ИКС - а  у  трајању  од  3 месеца  јер  ег.~iђенл  ;? =егdкс  -,кутно  
болестан  а  на  основу  медицинске  документације  у  предмету . 

Copyright~C?dipl.ing. Dragan Vujitit. А11 rights reserved Ѕ tr. .1 



- --- -- —:—_--'--: — -.-_ 
Решавајући  по  молби  осу~еног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  , за  о ,~ зг  r-~мЕ  .:з  

затвора  Председник  суда  је  по  разматрањ,i списа  предметгl ra 
изведених  доказа  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  и. Чг    
1. 	3акона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  r,очетка  из ~~рж:~зва-~~: кг.зче  
-затвора, _ 	а  на  основу  налза  и  мишљења  вештака  па  је  одлучио 	vl-n і-„ди  оаг  
решења. 	 , 

Одлука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 c:rae t. гачи.а  ч  
ЗКП- а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  3акона  о  судским  тапсаМа  'С!. 
гласник  РС' бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  мелбу  и  одлу~у  
у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  као  је  наведено  
у 	изреци  решења, при  чему  је  tуд  имао  у 	иду  траје  и  сложент  овог  
поступка. као  и  материјалне »прилике  осу~еног. 

Председник  суда  
Тања  Шаhат  

ПОУКА  0 ПРА8НОМ  ЛЕКУ:  
Против 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишеr суда  у  есграду  у  
por~y од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
Жалба  се  предаје  овом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати 	O,00 ;.динар,з  на  
жиро  рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

л - п 'rt 

Copyright(С̀ dipl.ing. Dragan Yuji~iC, A1l rights reserved 
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PRV І  OЅX()VN[ SUD L ВЕОGRА[ 
zA РRFХ)Ѕ DN1КА  ЅUDA 

МОLВА  ОЅU)1NОG 
ZA ODLAGANJE іZVRЅENJA КАZNF 

PoЅ )vat іі . 

Kao Ѕto Vam je 	pozrіato iz ѕpіѕa mоg ргеdгііа. /tјјј \ ј  f 

starіje mi je се kо  пагu еПо. Oѕim dоѕасIа nјіh zdrаvstдсnih јІ  јгі.ј. 
dо lо  je i do znatnog pogorѕanja rnog zdravlja. Lekar і  su мјјјепјі  .і  
radі  o tе kој  akutnoj boleѕtі  te da bi zatvorѕk і  LіЅlovi '.ј vоL7 ѕ t і \.h 

јіе:d 	роѕеdісе  ро  мојс  zdга  јје. 

z tih razlog.a. nіolі m Vaѕ  da mi і z ГеПје  kaznc dјј  ; 
nieѕeca. 

S'poѕebііі nі  роѕіоvапјеіт . 

АIсk јіј .н  



Република  Србија  
основни  суд  у  БЕОГРАДУ  
извршење  кривичних  санкција . 

Савска  17а  
ИК  број : 1260/1з  

БЕОГРАД  
9.7.2015. године  

основни  суд  у  БЕОГРАДУ , Председник  суда  Тања  Шобат, решавајуи  
Ј г  СТАНКОВИ F, АЛЕКСАНДРА  од  оиа 	и  мајке  _ из  

за  одлагање  почетк:а  изд 	ања  казне  затвора , на  основу  
о . 	акона  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  9.7.2G15 
е: 

по  г,аг ~б v 

.i,~ _ 
oдрe,v~F:~. 

:1.tFt 

~ДЛАЖЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  CTAHK08Nfi АЛЕКСА NДРУ  по  правног_нажној  прег:удn: 

УД  БЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.2011. гадине  

iјању  од  ТРИ  месеца  до  9.10.2015. године. 

.:УЂЕНN ЈЕ  ДУЖАН  да  се  наредноr РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  oд.naraњa  
м 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казменv onprзв r,s" 

Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИиИ  на  издржавање 	 ;-:т ~ ог ., 
~не  правноснажном  пресудом. 

4ВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУТјЕНИ  СТАНКО£Иfi АЛЕКСАНДАР  и _г  
овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења . 

уг  ~- 

л  у  износу  од  12.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
чење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун : 840296485- 43 

с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 по,q лретњом  поинудног  извршења . 

0 6 РА  3 ЛОЖЕ h6 Е  

:нИ 	СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  пичетк,т  и  дгнања  
затвора  у  кој  ој  је  навео  да  трпи  велике  болове  услед  повре.де  nF•;: а , 

и 	ходање  доста  отежано . Са  наведеног  моли  за  одлагање  изнрш  ња  к..:зз.-ге  
гра, а  за  наводе  у  молби  као  доказ  је  доставио  медицинс.ку  докуме r. г  аг ~и  

основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постоје  дци-;,:: ке  
сације , 	односно  могућност  за  одлаагње  извршења  казне  затвора  а  ог:нову  
зΡ 	59 3ИКС - а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  гг:г i ању  од  2 
? месеца. 

3ght~C`dipt.ing . Oragan Vuji~1E, Allrights reserved 

Први  
за  



по  молби  осуt1еног  СТАНК0ВИi•; AII6KCANДFA, за  оцлаг;зње  чг   

зедседник  суда  је  по  разматрању  г_пиг.а  прецмеТа , наво,ца  у  м^rби,  

ња  вештака  и  изведених  доказа  угврдио  да  је  ог_уђени  оrолег.а  од  

-лести,, 	то  је  нашао  да  су  се  сгекли  законски  разлози  из  Чл. 	9, г -г . 1. 
. Закона  о  извршењу  криЕlичних  санкциј  а  за  одлагање  поче r кз  и  зджа Е  ._,њ,:1 

вора, па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења . 

трошковима  поступка  засноеана  је  на  одредбама  чл. 261 с r ав  2. тачка  а  
на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  тзксама  Cч. 

РС  бр. 61/05, те  је  осу~ени  у  обавеэи  да  плати  Таксу  за  молбу  и  oЛr!уку  
од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  Нцечо  
ци  решења , при  чему  је :. суд  имао  у  виду  трајање  и  слож,енос; 
као  и  материјалне  прилике  оtуђеног . 

ј 	 ~л  

Предг:едні,к  суда  
Тања  lUo6a г  

ЛРАВНОМ  ЛЕКУ:  
овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  г_уда  у  Е;к:сгЕ;и •.r ,,! 

t три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења , 
је  предаје  овом  суду  у  два  примерка , уз  доказ  о  упла rи  59000 цин  рз  нз  
~ун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку .  

right C dipl.ing. Dragan Vujicic. А . rights reserved 



 

= 

 

ІK-J 260/1 З  

PRVI OЅNOVNI SUD U BEOGRADU 
ZA PREDЅEDNІKA ЅUDA 

MOLBA OЅUDENOG 
ZA ODLAGANJE ІZVRЅENJA KAZNE 

Ргаупоѕnа nом  preѕudom Vikg ѕuda u Beogradu К.bг.3693/1() 
oѕuden ѕam na kaznu zatvora kојuјо§ uvek nіѕam роео  da јzdгауам . 

Оbгаам  Vam ѕe ѕa nadom da ееtе  іmatі  razumevanja za ѕіtuac іjІі  
u kojoj ѕe nalazіm. Raziog zbog trdZirn odlaganje роеtkа  іzdгаапја  
kazne zatvora jeѕte іzuzetno роgогаnје  mog јnае  1оеg zdravѕtvenog 
ѕtanja, kao §tоје  vіdljіvo iz ѕpіѕa mog predmeta. 

Оујм  putem јо§ jednom rnolіm za odlaganje роеtkа  іzvгепја  
kazne zatvora, kako bih ѕvoje zdravѕtveno ѕtanje ѕredіo i zatіm ѕe javіo 
na јzdгаvапја  kazne. 

U nadі  da ееtе  mi ј zај  u ѕuѕret, s'poѕebnіm ро tоvаnјем. 

Oѕudenі. 
Alekѕandar ЅtаnКоvј  

г  

ПРИ  ОСНОНИ  суД  У  БЕОГРу  

6
рлен 	.. • . поштфі  (ОбИЧј fО  - епОм ) н 	 , 	 • - 	• ине  

прило -а  рха. 
Г1р v поіпс .і  гу-. ј  на  рецsпрс  бр  
дsиn 	2(L_. гоДL не. 
Гно 	 ДЖету  ' -гехса  
	 Д,лЧ 	 4 О 	Лјјс  3 з  

R Гі  ( оц  и  cQ) 
? 

Адса: - 	 7 
Сољсха  17а 
	 гmце.  

Вед  



NКV[ ()SNOVN1 Ѕ[ !D 1; 13f•:()(YRЛDI.' 

i':1 1'[Z1 I)S1:1)N1К,l tit 19.\ 

(цOPUNA iv1(.)[_.Е31 t)Ѕl tE)1~.NОG 

/Л  OUL:1GЛN.1 F: IZVRtiENJЛ  KAINE 
f.. 

РO51U ц111. 
r1Ilзgu ovog podni'~1:;.1. CIoSlLtvljilnl Vf1111 дok.1! 7.i1 111t1Jt 11LtVс }.jt LI 
h()dn(> Podnetclj molhi za odlаganje i (() и vidu naktza Iеk.!ru 
: ijalistc Vojnumeclicinskc аkа bmijc. 

Orim putem _ји> jednunl nlulim zii iзL11aL=anje piзcetl:а  irvrѕcnj;►  
ne zatvilra, kako hih sГије  rdr.!У.t~en(у  stLtnjt rediо  i iL!cim ~е  ј.п  
irdria~аnjа  kuinC. 

U nadi da eete mi irа~i и  susrеt. ~' pc;:cbnim pustuvanjcm. 

1 ,̀11t1t'{11. 

_11eka tuldk!r Ѕl.!n1_u\ . 
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Република  Србија  
основни  суд  у  БЕОГРАДУ  
извршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ИК  број : 1260/1-3 

БЕОГРАД  
12.10.2015. године  

Први 	основни  суд  у  БЕОГРАДУ , Председник  суда  Тања  

осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца 	 и  мајке  
за  одлагање  почетка  издржавања  казне  

л 	Закона  о  извршењу  кривичних  санкција, донео  

следеће: 

Шобат , решав  tући  по  молби  
из 	 ул  ~ 

атвора , на  основу  одредби  
је  дана  12.10.2015. године  

Р  ЕШЕ F6 Е  

1. 	ОДЛАЖЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  CTAHKOBNfi АЛЕКСА#9ДРУ  из  

ул, 	 о  правноснажној  пресуди : 

:1ши  суд  6ЕоГРАд  К-3693/10 од: 20.12.2011. године  

у  трајању  од  ДВА  месеца  до  12.12.2015. године. 

?. ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУ,wАН  да  се  наредноr РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одпаrања, са  овим  
~шењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  пгэправни  

~авод  Сремска  Митровица  у  CPENCKOJ МИТРОВNЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
лзречене  правноснажном  пресудом . 

3. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИfi АЛЕКСАНДАР  из 	 ул  .- 	да  
iлати  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења : 

Паушал  у  износу  од  12.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
Вештачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
Таксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

све  с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 под  претњом  принудиоr иавршења . 

0 6 Р  А  3 Л  0 Ж  Е  Њ  Е  

ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
казне 	затвора  у  којој  је  навео  да  му  се  здравствено  стање  погоршало . ба  
наведеног 	моли  за  одлагање  извршења  казне  затвора , а  за  наводе  у  молби  као  
доказ  је  доставио  медицинску  документацију . 

На  основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постоје  медицинске  
индикације , 	односно  могућност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
члана 	59 3ИКС - а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  трајању  од  2 
(два) месеца. 



Решавај  ући 	по  молби  ocyf?еног  СТ~11-1КОВИЋ  АЛ6КСАНДРА, за  иЦ)   
затвора  Председник  суда. је  по  разматрању  списа  предмета , ;,.:воа:, - r-~~,г: г;у  	а  а :. 

мишљења  вештака  и  изгзедених  доказа  уi врдио  да  ј rг  ~:~с~, Е;ен~+ :::,~з,~,.: г, :._г  тек:-, 
акутне  болести  , 	то  ј  е  нашао  да  су  се  стекли  законг_ки  разлози 	а;і 	. с: т . 1.. 
тачка 	1. 3акона  о  извршењу  кривичних  с,анкција  за  одлагање  :~:з ~;:~. г":: г==ажавања  
казне  затвора , па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења .. 

Одлука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 2f1 тз  2. т ~7чк.а  1} 
3КП -а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судскпм  -гаfr<~ма  'Сл , 
гпасник  РС' бр. 61/05, те  је  осуl^ени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  мiэлбу  k сдгуку  
у  износу  од  1570,00 динара  на  жирс  рачун  број  840-29644845-43 гз  каксј  је- ;аве.ценг+ 
у 	изреци  решења  , 	при. , чему  је  суд  имао  у  виду  трај  ање  и  сrгсэ:*f нr,c г  одег  
поступка  као  и  материјалн  прилике  осуђеног . 

t 	 ~ 	, 

Председник. суда  
Тања  Шобат  

ЛОУКА  0 ЛРА8НОМ  ЛЕКУ:  
Против 	овог  решења  може  се  изјавити  жanfia Председнику  f3ишег  г..ј1га  у  6Ссгрг,ду  
року  од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
Жалба  се  предаје  овом  суду  у  д. ва  примерка , уз  доказ  о  уплати  59G,0c синара  на  
жир~ рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

Ј  
Ј  

— — — — 
Copyright С  д1р1 1пд . Dragan VujifiE, AU rlghts гeserved 
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те 	 иидхкацmје, односно  могуиост  за  одлагање  
ззења  кане 	осисгRу  чтааиа  59 зікс  	tiр. ма  приложеној  

? тац 	у  трјау  од 	 месеца . f 



Република  Србија  
Први  основни  суд  у  БЕОГРАДУ  

дељење  за  извршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ИК  број : 1260/13 

БЕОГРАД  
14.12.2015. године  

lрви 	основни  суд  у  БЕОГРАДу , Председник  суда  Тања  Шобат, решавајући  по  молби  

осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца  : и  мајке~из 	 ул.~ 
, за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора, на  основу  одред  и  

Ч7ГГ  63. 3Rона  о  извршењу  кривичних  санкција, донео  је  дана  14.12.2015. године  

следеће: 

Р Е  Ш  Е  F6 Е  

1. ОДЛАЈМ(Е  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  CTANKOBИFi АЛЕКСАНДРУ  из  

ул. 	 по  правноснажној  пресуди: 

ВИШИ  СУД  БЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.I2.2011. године  

у  трајању  од  ДВА  месеца  до  14.2.2016. године. 

2. ОСУђЕНИ  ЈЕ  ДУА(АН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одлаrања, са  овим  
решењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнемо  поправни  
завод  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
изречене  правноснажном  пресудом. 

3. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУђЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из ул, 	 а  
плати  овом  суцу  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решеіат  

Паушал  у  износу  од  12.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
Таксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

све  с  позивом  на  ИК  број : 1260/13 под  претњом  принудноr извршења . 

0 6 РА  ЗЛОЖЕ fb Е  

ОСУђЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
казне 	затвора  у  којој  је  навео  да  му  се  погоршало  здравствено  стање, да  у  
скорије  време  доживљава  кризе  свести  током  интезивног  физичког  напора, те  да  му  
је  заказана  хоспитализација  за  16.12.2015. године. Са  наведеног  моли  за  
одлагање 	извршења  казне  затвора, а  за  наводе  у  молби  као  доказ  је  доставио  
медицинску  документацију . 

На 	основу  налаза - и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постоје  медицинске  
индикације, 	односно  могућност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
члана 	59 ЗИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  трајању  од  2 
(два) месеца. 

1. sng Dragan VujiciE, A1.1 rдghts'[esвrved.' 



~шавају t и 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  казне  
iтвора  Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета, навода  у  молби, налаза  

мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  је  осуђени  об'о.леоод  тешке, 
утне  болести , то  је  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  из  Чл. 59. ст. 1. 
~чка 	1. 3акона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  издржавања  
Lзне  затвора , па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења. 

!лука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
:П-а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  таксама  'Сл. 
асник  РС  бр. 61/05, те  ј'е< осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  ,број  840-29644845-43 а  Како  је  наведено  

изреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
;ступка  као  и  материјалне  прилике  осуђеног . 

Председник  суда  
ња  Шобат  

►УКА  0 RPABHOM ЛЕКу:  
~отив 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
Іку  од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
in6a се  предаје  овом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати  590,00 динара  на  
ipo рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

opцгight C dipl.ing. Dragan Vuј .i~it; All rights reseгved '~►  f.~Sk" "+ ''~е41 ~'~;~~~д`'=в~ 
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PRVI OSNOVNI BUD U BEOGRADU 
ZA PREDSEDNIKA SUDA 

; MOLBA OSUDENOG 
ZA ODLAGANJE IZVR~ENJA KAZNE 

Po~tovani, 

Као  sto Vam је  poznato, zdravstveno stanje mi је  te~ko naruSeno. 
Osim dosada~njih zdravstvenih problema, doS10 је  i do znatnog porsanja 
mog zdravlja. Lekari su misljenja da se radi o teSkoj akutnoj bolesti te da 
bi zatvorski uslovi zivota ostavili nesagledive posledice po moje zdravlje. 

Iz tih razloga, molim Vas da mi izvrsenje kazne odlo~ite za јо  tri 
meseca. 

S posebim postovanjem, 

Osudeni, 
Aleksandar Stankovic 

ц' ; 	- { i''::oi }:: ~ц"•:п. гчi -ј  ; .~~.:°.i ч~~~ 	h 	 ~ 
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PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 
ZA PREDSEDNIKA SUDA 

DOPUNA MOLBE OSUDENOG 
ZA O ~DLAGANJE IZVRSENJA KAZNE 

Po~tovani, 

postupajuci ро  Vasem nalogu, u prilogu ovog podneska, 
dostavljam Vam dokaz za moje navode iz prethodno podnete molbe о  
pogorsanju zdravstvenog stanja. Naime, iz dokumentacije se jasno vidi da 
те  ocekuje hospitalno 1eCenje uz odgovarajucu terapiju zbog 
kardiovaskularnih problema. 

Ovim putem jos jednom molim za odlaganje poCetka izdr~avanja 
kazne zatvora na koju sam osuden da bih sredio svoje zdravstveno stanje. 

U nadi da cete mi izaci u susret, s posebnim poStovanjem, 

Osucleni. 
Aleksandar Stankovi 
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Република  Србија  
Први  основни  суд  у  БЕОГРАДУ  

~ење  за  извршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ИК  број : 1260/13 

БЕОГРАД  
15.2.2016. године  

л 	основни  суд  у  БЕОГРАДУ, Председник  с  да  Тања  Шобат, решавају іи  по  молби  

	

еног  СТАНКОВИfi АПЕКСАНДРА  од  оца 	 и  мајке 	- из  	ул.~ 

	

за  одлагање  почетка  и 	жавања  казне  затвора , на  основу  о.дредби  

. Закона  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  15.2.2016. године  

де1 е: 

Р  ЕШЕ Fб  Е  

ОДЛАЖЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРУ  из  .~ 
по  правноснажној  пресуди : 

1И  СУД  БЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.2011. године  

трајању  од  ДВА  месеца  до  15.4.2016. године . 

ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУЖАН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одлагања , са  овим  
~ењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поправни  
од  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  

~ечене  правноснажном  пресудом. 

ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАl~КОВИfi АЛЕКСАНДАР  из 	 ул .Ј 	 да  
зти  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења: 

ушал  у  износу  од  13.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
дтачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
ксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  I570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

е  с  позивом  на  ИК  број : I260/13 под  претњом  принудног  извршења . 

0 БРА 3 ЛОЖЕЊ  Е  

УFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
зне 	затвора  у  којој  је  навео  да  му  је  здравствено  стање  тешко. Са  наведеног  

~ли 	за  одлагање  извршења  казне  затвора , а  за  наводе  у  молби  као  диказ  је  
~ ставио  медицинску  документацију . 

основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постоје  медицинске  
{дикације , 	односно  могу1іност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
~ана 	59 3ИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  rрајању  од  2 
~ва) месеца . 

Cppyгight 2 ддр1:'.Спд r`•Urвgan .Vuј ciE;'Atl r1gFi1 
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~ешавајуіи 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  казне  
:атвора  Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета, навода  у  молби, налаза  
i 	мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  је  осуђени  оболео  од  тешке, 
ікутне  болести, то  је  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  из  Чл:.59. ст. 1. 
ачка 	1. 3акона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  издржавања  
:азне  затвора, па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења. 

►длука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
;КП-а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  3акона  о  судским  таксама  'Сл. 
ласник  РС  бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  

изреци  решења, при  цему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
iоступка  као  и  материјалне  прилике  о1с  уђеног. 

> 

Предсеник  суда  
ањ~ Шf6 т  

10УКА  0 ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
lротив 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
~оку  од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
;алба  се  предаје  овом  суду  у  два  примерка, уз  доказ  о  уплати  590,00 динара  на  
иро  рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

r' 
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PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU 
ZA PREDSEDNIKA SUDA 

DOPUNA MOLBE OSUDENOG 
ZA ODLAGANJE IZVRSENJA KAZNE 

Po~tovani, 

u prilogu ovog podneska, dostavljam Vam dokaz za navode iz 
prethodno podnete Vam molbe za odlaganje i to u vidu izvesiaja lekara 
specijaliste sa Vojnomedicinske akademije. 

Ovim putem jos jednom molim za odlaganje kazne na koju 5ат  
osuden za najmanje 3 meseca kako bih popravio svoje zdravstveno sranje 
koje је  trenutno jako 1ose. 

U nadi da cete mi izaci u susret, s posebim postovanjem, 

 

Osudeni, 
Aleksandar Stankovic 

.~~ 

-~3 



- РВ1Л  СЭСНОВНИ  суД  У  ЂЕОГРАДУ  
дељење  за  извр  ење  криаичних  санкција  
•К.бро! ~~3_~_~._У- 
~eorрад __-- іf --у  

г° 4 G 

{а  основу  приложенг  медицинске  документац wје  

а  осу f~еног  

 

У  пред:чеry ИК  bpoj  

 

,tдајем  следе t е  

 

мишљЕЊЕ  

Постоје  медицинске  индикације , односно  могуt ност  за  оддлагање  
и3врtиења  казне  на  основу  члана  48 ЗИКС- , а

____ 
n ема  приложеној  

rме,дицинској  документац wји  у  трајању  од 	~_   месеца . 

у  Београду  
'ig 

СУ  С 	ВЕ  -~ Af{ 
~ (,~"~  

,[јр  8да а  н  Nlарковић  

 



 

Први  
?Одељење  за  

Република  Србија  
основни  суд  у  БЕОГРАДУ  
извршење  кривичних  санкција  

Савска  17а  
ик  број : 1260/13 

БЕОГРАД  
18.4.2016. године  

СТАНКОВИfi АЛЕКСАНДРА  од  оца 	и  мај  ке  
за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора , на  основу  

акона  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  18.4.2016. 

Р  Е  Ш  Е  Fб  Е  

i 1. 	ОДЛАIКЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  CTAHKOBNfi АЛЕКС'АNДРУ  из  
ул. 	 о  правноснажној  пресуди : 

; ВИШИ  суд  БЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.2011. године  

у  трајању  од  ДВА  месеца  до  18.6.2016. године. 

2. ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУIХАН  да  се  наредног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одлаган,а , са  овим  
решењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  попраени  
завод  Сремска  Митровица  у  CPENCKOJ МИТРОВИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
изречене  правноснажном  гресудом. 

З. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из 	. ул  . 	 да  
плати  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења : 

Паушал  у  износу  од  10.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
Вештачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
Таксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун : 840-•29644845-43 

све  с  позивом  на  иК  број : 1260/13 под  претњом  принудног  извршења . 

0 6 РА  ЗЛОЖЕЊ  Е  

ОСУFјЕНи 	СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
казне 	затвора  у  којој  је  навео  да  му  се  здравствено  стање  погоршано . Са  
наведеног 	моли  за  одлагање  извршења  казне  затвора , а  за  наводе  у  молби  као  
доказ  је  доставио  медицинску  документацију . 

На  основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постоје  медицинске  
индикације , 	односно  могу$ ност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
члана 	59 3икС - а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  трајању  од  2 
(два) месеца. 

Први  основни  суд  у  БЕОГРАДУ , В.Ф.Председник  с  да  Наталија  Бобот, решавајуи  по  

молби  осуђеног  3 	 Л. 

д•еі.~ •л  . 
године  следее: 



Решавајући 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА , за  одлагање  извршења  казне  
~затвора 	В.Ф.Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета , навода  у  молби , 

'налаза 	и  мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  се  од  осуђеног  ради  о  
>акутној , хиперекстензивној  повреди  врата, без  прелома  - истегнуће  лигамената  
вратне  кичме , бол  и  слабост  леве  руке, те  да  је  исти  оболео  од  тешке , акутне  
болести , то  је  нашао  да  су  се  стекли  законски  разлози  из  Чл. 59. ст. 1. тачка  1. 

f Закона  о  извршењу  кривичних  санкција  за  одлагање  почетка  издржавања  казне  
hатвора, па  је  одлучио  као  у  изреци  овог  решења. 

Одлука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 

f3
КП - а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  таксама  'Сл. 

; гласник  РС' бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  
у 	изреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
поступка  као  и  материјалне  прилике  осуђено ~. 

f 	г  

~ 	 В.Ф.Председник  суда  
Ната'`  

! 	 ~~  
1 	 t 

ПОУКА  0 ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
~ Против 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
f року  од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
~ Жалба  се  предаје  овом  суду  у  два  примерка , уз  доказ  о  уплати  590,00 динара  на  
жиро  рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

А(t C1qFit# ГesErVed м~{~.;  

   

   



     

PRV1 OSNOVNI SUD U BEOGRADU 

ZA PREDSEDNIKA SUDA 

1 К~1260/13 

 

MOLBA OSUDENOG 

ZA ODLAGANJE 1ZVRENJA KAZNE 

Pravnosnaznom presudom Viseg suda u Beogradu K.br.3693/10 

osuden sam na kaznu zatvora koju jos uvek nisam росео  da izdrzavam. 

Ovim putem, obracam Vam se sa molbom za odlaganje pocetka 

ц~ 	 izdrzavanja kazne zatvora, a u da cete imati razumevanja za situaciju u 

kojoj se nalazim. Razlog zbog trazim odlaganje jeste pogorsanje mog 

inace loseg zdravstvenog stanja, kao sto је  vidljivo iz spisa mog 

predmeta. 0 napred navedenom dostavicu potrebnu medicinsku 

dokumentaciju jer mi је  trenutno potrebna radi brojinih ispitivanja i 

pregleda. 

Ovim putem jos jednom molim za odlaganje pocetka izvrsenja 

kazne zatvora, kako bih svoje zdravstveno stanje sredio i zatim se javic 

na izdrzavanja kazne. 

U nadi da cete mi izaci u susret, s posebnim postovanjem, 

Osudeni, 

Aleksandar Stankovic 

l 	/~ 

/l 1Т  ~' ~~~ ~ ~  

* 	 С..~'~ 
, А~, .<5!t 	1 ; 

:.9^.. ... 	. 

.јU " 

* ., :~ _ ~iCi ~f!et•{bW:чF+f?; 

    

{ 



осиовии  суД  У  БЕОГРАДУ  
Јење  за  изврLіЈење  кривичНих  санкција  
рој 	(5.--с/Vэ   

•град 	. 	24  

а  осноВу  при  nожене  медицинске  документације  

3а осуt еног 	 / 

У предмету  ИК  број  

 

Дајем  следеће  

 

МИШ )ЂЕЊЕ  

остоје  медицинске  индикације , односно  могућност  за  одлагање  
звршења  казне  на  основу  члана  48 ЗИКС-а, а  црема  приложеној  
едицинској  документацији  у  трајању  од  	/ 	месеца . 

•/ / 	- / 

е  о  г  р  а  д  у , СУДСИ  BELUTAK 

др  ВлаКан  Ikјlаркоеић  
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Република  Србија  
Први  осмовми  суд  у  БЕОГРАДУ  

Одељење  за  извршење  кривичних  санкција  
Савска  17а  

ИК  број : 1260/13 
БЕОГРАД  

20.6.2016. године  

Први  основни  суд  у  БЕОГРАДУ , В.Ф.Председник  с  а  Наталија  Бобот , решавајући  по  

молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА  од  оца 	 и  мајке  _из  r ул. 
за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора , на  основу  

одред  и 	Чл. 63. Закона  о  извршењу  кривичних  санкција , донео  је  дана  20.6.2016. 
године  следеће: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

1. ОДЛАаКЕ  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  СТАНКОВИfi АЛЕКСАНДРУ  из  

ул, 	 ј 1о  правноснажној  пресуди: 

виши  суд  6ЕоГРАд  К-з69з/1о  од: го. гг.гогl. године  

у  трајању  од  ТРИ  месеца  до  20.9.2016. године. 

2. оСУЂЕНИ  ЈЕ  ДуЖi4Н  да  се  нареqног  РАДНОГ  дана  по  истеку  рока  одлагања , са  овим  
решењем 	и  позивом  који  је  примио  од  стране  овог  суда  јави  у  Казнено  поправни  
завод  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТР08ИЦИ  на  издржавање  казне  затвора  
изречене  правноснажном  пресудом. 

. ОБАВЕЗуЈЕ  СЕ  ОСУFјЕНИ  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  из 	 ул , 	 да  
плати  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  решења : 

'lаушал  у  износу  од  12.000,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29610845-96 
Вештачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-264802-55 
Таксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун: 840-29644845-43 

:ве  с  позивом  на  ИК  број ; 1260/13 под  претњом  принудног  извршења . 

0 БРА  ЗЛОЖЕ F6 Е  

ОСУТјЕНИ 	СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  поднео  је  молбу  за  одлагање  почетка  издржавања  
казне 	затвора  у  којој  је  навео  да  му  се  здравствено  стање  погоршало . Са  
наведеног 	моли  за  одлагање  извршења  казне  затвора , а  за  наводе  у  молби  као  
доказ  је  доставио  Налаз  лекара  специјалисте  Војномедицинске  академије. 

На  основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено  је  да  постоје  медицинске  индикације , 	односно  могућност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  члана 	59 ЗИКС -а, а  према  приложеној  медицинској  документацији , у  трајању  од  3 
(три) месеца. 

Copyri;гjfit '~ dtipi r-~iiтagaп  циј  i~iE , A1ti ~3gб~s~>;re 
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Решавајући 	по  молби  осуђеног  СТАНКОВИЋ  А5IЕКСАНДРА, за  одлагање  извршења  казне  

затвора 	В.Ф.Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета , навода  у  молби , 

налаза 	и 	мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  код  осуђеног  стање  

акутне  повреде  лигамената  вратне  кичме  још  уsек  траје, rq је  нашао  да  су  се  
стекли 	законски  разлози  из  Чл. 59. ст. 1. тачка  1. 3акона  о  извршењу  кривичних  
санкција 	за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора , па  је  одлучио  као  у  
изреци  овог  решења. 

Одлука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 26I став  2. тачка  9 
3КП - а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  таксама  'Сл. 
гласник  РС' бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  
у 	изреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
поступка  као  и  материјалне  прилике  осуђеног . 

В.Ф.Председник  суда  
Ната

ј
ија  Бобот  

, 

ЛОУКА  0 ПРАВНОМ  ЛЕКУ;  
Против 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
року  од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења . 
Жалба  се  предаје  овом  суду  у  два  примерка , уз  доказ  о  уплати  590;00 динара  на  
жиро  рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку. 

РУгI hf 	i~ 1д  ~~д  ап  Vh  ~, 	 гiy~ts rEseгved^ r:з>,.~% 
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PRV1 OSNOVNI SUD U BEOGRADU 

ZA PREDSEDNIKA SUDA 

MOLBA OSUflENOG 

ZA ODLAGANJE 1ZVRENJA KAZNE 

1 К-1260/13 
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0 7. 	09, 	2016 

nРигиљЕно  

Pravnosnaznom presudom Viseg suda u Beogradu K.br.3693/10 

osuden sam na kaznu zatvora koju jos uvek nisam росео  da izdrzavam. 

Ovim putem, obracam Vam se sa molbom za odlaganje pocetka 

izdrzavanja kazne zatvora, a u da cete imati razumevanja •za situaciju u 

kojoj se nalazim. Razlog zbog trazim odlaganje jeste pogorsanje mog 

inace loseg zdravstvenog stanja, kao sto је  vidljivo iz spisa mog 

predmeta. Ovog puta ocekuje те  hospitalizacija nakon toga i operativno 

lecenje.0 napred navedenom dostavljam Vam potrebnu medicinsku 

dokumentaciju. 

Ovim putem jos jednom molim za odlaganje pocetka izvrsenja 

kazne zatvora, kako bih svoje zdravstveno stanje sredio i zatim se javio 

na izdrzavanja kazne. 

U nadi da~cete mi izaci u susret, s posebnim postovanjem, 

Osudeni, 

Aleksandar 5tankovic 

Г  1С?'v~.~.,j1 •1л • .,  
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ВИ  ОС  ОНІ L(1 (.УД  у  БГРДДУ  
ејене  за  и  ре*- І  кВичнИх  санкца  

(,бро; /2 %Y:~ . 

оград  

а  осову  ириnожеие  медицинске  документације  

V Јd 	>і - еног  

предметV ИК  грој 42.66/6 дајем  следее  

МИШЈb ЕЊЕ  

остоје  медицинске  индикације , односно  могуност  за  одлагање  
звршења  ка.зне  на  основу  члана  59 ЗИІ .9 , а  гіреіа  приложеној  
іеДицинској  Документацији , у  трајању  од 	244 ( 

месеца . 

У  Београју  СУДС 1 LГДК  

цр  Нио  Атанасијадис  



Репубnика  Србија  
Први  основни  суд  у  6ЕUГРАДУ  

гљење  за  извршење  кривичних  санкција  
Бул.3орана  Fјинђиа1U4,Н.6Е0ГРАД  

ИК  број  : 12bEi/i3 
бЕUГРАД  

21.9.2016. године  

ви  основни  суд  у  БЕОГ!'АДУ, В.Ф.Председник  с  а  Натали;а  6ofio т , решавају i.и  по  
г би  осvћеног  CTANKOBИFi АЛЕКСАНДРА  од  оца 	и  мајке и 

 
з 	 аг. 
~ ' затвора , на  основу  

је  дана  21.9.2. 

Р  Е  Ш  F Њ  F 

ОДЛАN(Е  се  почетак  извршења  казне  осуђеном  CTANKOBИfi АЛбКCAН,tlРУ  из  
по  правноснажној  пресуди: 

7И  СУД  6ЕОГРАД  К-3693/10 од: 20.12.20.11. године  

трајању  од  ТРИ  месеца  до  21.12.2016. године. 

ОСУЂЕНИ  ЈЕ  ДУЖАН  ;qa се  наредноr РАдНОГ  дана  по  wcreny рока  одпаrама, са  евим  
іењем 	и  позивом  који  је  примиа  од  стране  овог  суеа  јави  у  3(азнено  пrзправнsг  
од  Сремска  Митровица  у  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  на  издржавањ= казне  затвора  

~ечене  правноснажном  пресудом. 

06ABE3YJF СЕ  ОСУђЕНИ  СТАНК08Иfi АЛЕКСАНДАР  из 	 п 	 а 
зти  овом  суду  у  року  од  8 дана  од  пријема  овог  

vwan у  износу  од  15.000.D0 динара  на  жиро  рачун: 840-Z96.Э084:5-3n 
Lтачење  у  износу  од  1100,00 динара  на  жиро  рачун: 840-.264802-i~ 
ксу  за  молбу  и  одлуку  у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачуе: 840-29644s445-t3 

е  с  позивом  на  ИК  број  : 1260/13 под  претглом  прин.удног  из оите°wa 

О  b P A 3 А' () Ж  E h6 Е  

УFјЕНИ 	СТАНКОВИi; АЛЕКСАНДАР  подено  је  молбу  за  одлагање  п:,четк.а  иsдржазањ; 
~зне 	затвора  у  којој 	је  наеео  да  му  се  здравствено  стањЕ- norap;t:aгіo. Са  
iведеног  моли  за  одлагање  
:вршења 	казне  затвора  , а  за  наводе  у  молби  као  даказ  цост.звиа  налаз  пекара  
iецијалисте  са  Вајномедицинске  академије. 

і 	основу  налаза  и  мишљења  вештака  утврђено " је  да  лacrcje медицинске  
rдикације, 	односно  могућност  за  одлагање  извршења  казне  затвора  на  основу  
iана 	59 ЗИКС - а, а  према  приложеној  медицинскај  дакументацији  , у  трајању  од  3 

бp~t~i~ht E-;dipl.tЛg: Огауаг  Vu}iCit, A{1 riyhгs reserveci 

за  одлагање  почетка  изд.ржавања  каз  
~едби 	Чл. 63. 3акана  о  извршењу  кривичних  санкција, данеа  
дине  следеће: 



/три/ месеца. 

Решавају~и 	по  молби  осуt еног  СТАНКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА , за  одлагање  извршења  казне  
затвора 	В.Ф. Председник  суда  је  по  разматрању  списа  предмета , навода  у  молби, 
налаза 	и 	мишљења  вештака  и  изведених  доказа  утврдио  да  код  осуђеног  стање  
акутне  повреде  лигамената  вратне  кичме  још  увек  траје, то  је  нашао  да  cy се  
стекли 	законски  разлози  из  Чл  59.ст.l.тачка  1 Закона  о  извршењу  кривичних  
санкција 	за  одлагање  почетка  издржавања  казне  затвора  , па  је  оцлучио  као  у  
изреци  овог  решења. 

Одлука  о  трошковима  поступка  заснована  је  на  одредбама  чл. 261 став  2. тачка  9 
ЗКП-а  и  на  основу  Тар. бр. 41. таксене  тарифе  Закона  о  судским  таксама  'Cn. 
гласник  РС  бр. 61/05, те  је  осуђени  у  обавези  да  плати  Таксу  за  молбу  и  одлуку  
у  износу  од  1570,00 динара  на  жиро  рачун  број  840-29644845-43 а  како  је  наведено  
у 	изреци  решења, при  чему  је  суд  имао  у  виду  трајање  и  сложеност  овог  
поступка  као  и  материјалне  прилике  осуђеног . 

В.Ф.Преседникуда  
Н  	Бо~ 
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ПОУКА  0 ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
Против 	овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Председнику  Вишег  суда  у  Београду  у  
року  од  три  дана  по  пријему  преписа  овог  решења. 
Жалба  се  предаје  овом  суду  у  два  примерка , уз  доказ  о  уппати  590,00 динара  на  
жиро  рачун  бр. 840-29644845-43 на  име  таксе  за  жалбу  и  одлуку . 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65

