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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 Р4 И.бр. 26/14 
 Дана 03.09.2014 године 
 К р а љ е в о 
 
 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ као првостепени, судија Радојка Бажалац, у 
ванпарничном поступку за заштиту права на суђење у разумном року 
подносиоца Љиљане Димитријевић из Баљевца на Ибру, улица Душана 
Јеумовића 2/4, коју заступа пуномоћник по пуномоћју Милоје Цветић, адвокат из 
Рашке, на основу чл. 8А-8Б Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ број 
11608… 101/13) донео је дана 03.09.2014. године 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I. УСВАЈА СЕ захтев подносиоца Љиљане Димитријевић из Баљевца на 
Ибру, за заштиту права на суђење у разумном року и утврђује се да је у 
поступку који се води  пред сада основним судом у Рашки под бројем И.1473/11 
подносиоцу захтева повређено право на суђење у разумном року, зајемчено чл. 
32 ст. 1 Устава Републике Србије. 
 
 II. НАЛАЖЕ СЕ  Основном суду у Рашки да предузме све неопходне мере 
како би се поступак из става I овог решења окончао, у року од 6 месеци, по 
правноснажности овог решења. 
 
 III. Одлуку по правноснажности објавити на интернет страници Вишег 
суда у Краљеву http//www.kv.vi.sud.rs. 
 
 IV. ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев подносиоца  којим је тражио да се 
утврди право подносиоца на накнаду штете  на име исплате разлике између 
исплаћене и припадајуће зараде за период од 1.1.2004. године до 31.08.2008. 
године у укупном износу 649,836,00 динара са законском затезном каматом на 
главни дуг, почев од 29.2.2004. године за сваку појединачну рату па до исплате 
као и трошкове поступка у износу од 62.200,00 динара са законском затезном 
каматом почев од 10.04.2008. године, и трошкове поступка у износу од 
77.672,00 динара са законском затезном каматом почев од 3.11.2008. године па 
до исплате као и трошкове извршења од 45.083,00 динара са законском 
затезном каматом почев од 26.5.2011. године до исплате а на терет буџетских 
средстава за део Министарства правде. 
 
 V. Виши суд у Краљеву се оглашава апсолутно ненадлежним за 
поступање у делу захтева подносиоца  којим је тражила да се утврди да јој је 
повређено право на мирно уживање имовине зајемчено чл. 58 ст. 1 Устава 
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Републике Србије и у том делу се укидају све спроведене радње и одбацује 
захтев. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Љиљана Димитријевић из Баљевца на Ибру је поднела 26.03.2014. 
године преко свог пуномоћника Уставном суду републике Србије Уставну жалбу 
због повреде права на суђење у разумном року зајемчено чл. 32 Устава 
Републике Србије, повреде права на мирно уживање имовине зајемчене чл. 58 
ст. 1 Устава Републике Србије, у извршном поступку који се раније водио код 
Основног суда Краљево, Судска јединица Рашка, а сада код Основног суда у 
Рашки под бројем IIИ. 1473/11. Уставни суд Србије  је 23.5.2014. године 
предмет Уж. Бр. 2693/14 уступио на надлежност Апелационом суду у 
Крагујевцу, а Апелациони суд у Крагујевцу се решењем Р4-Г-537/14 од 
11.8.2004. године огласио стварно ненадлежним за поступање и предмет 
уступио Вишем суду у Краљеву као стварно надлежном суду на даљи поступак. 
Предмет је у Вишем суду у Краљеву заведен под бројем Р4 И 26/14 дана 
21.08.2014. године. 
 
 У уставној жалби поред осталог Љиљана Димитријевић навела да је била 
у радном односу код друштвеног предузећа Компанија „Интернационал ЦГ“ ДП 
Београд у реструктуирању све до дана 31.05.2009. године када је дошло до 
приватизације поменутог извршног дужника, тачније када је извршена 
приватизација друштвеног предузећа „Интернационал ЦГ“  Копаоник, на 
Копаонику, од тада подносилац уставне жалбе не може да наплати своја 
потраживања на основу правноснажних и извршних пресуда Општинског суда у 
Рашки П1. 96/07 од 10.04.2008. године и П1 268/08 од 3.11.2008. године. На 
основу наведених извршних пресуда поднела је дана 31.05.2011. године 
тадашњем Основном суду Краљево, Судска  јединица Рашка, предлог за 
извршење против наведеног послодавца  и предложила да суд решење 
спроведе пленидбом новчаних средстава са жиро рачуна извршног дужника. На 
основу поднетог предлога донето је решење о извршењу И. бр. 1473/11 од 
26.05.2011. године, којим је усвојен предлог за извршење и одређени су 
трошкови извршења у износу од 45.083,00 динара. Наведено решење је 
достављено Народној банци Србије и извршном дужнику. Извршном дужнику је 
достављено 31.05.2011. године, а закључак о принудној наплати је достављен 
Народној банци Србије-одељење принудне наплате Крагујевац дана 1.6.2011. 
године. Међутим, подносилац до дана подношења уставне жалбе суду, није 
успео да наплати своје потраживање. Предложила је да суд утврди да су јој у 
поступку који се води пред Основним судом у Рашки у наведеном извршном 
предмету повређена Уставом зајемнична права и то право на суђење у 
разумном року и имовину зајемчена одредбама чл. 32 ст. 1 и чл. 58  Устава 
Републике Србије, да јој се утврди право на накнаду нематеријалне штете у 
износу од 5.000 еура, да јој се исплати накнада штете на име разлике између 
исплаћене и припадајуће зараде за период од 1.1.2004. године до 31.08.2008. 
године у укупном износу од 649.836,00 динара са законском затезном каматом 
на главни дуг почев од 29.02.2004. године на сваку појединачну рату па до 
исплате као и трошкове поступка у износу од 62.200,00 динара са законском 
затезном каматом почев од 10.04.2008. године и трошкове поступка у износу од 
77.672,00 динара са законском затезном каматом почев од 3.11.2008. године па 
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до исплате, као и трошкове извршења од 45.083,00 динара са законском 
затезном каматом почев од 26.05.2011. године, као и трошкови поступка пред 
Уставним судом у износу од 82.000,00 динара. 
  
 Сагласно чл. 170 Устава Републике Србије, уставна жалба се може 
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или 
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или 
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене уставом, ако су 
исцрпљене или нису предвиђене друга правна средства за њихову заштиту. 
 
 Одредбом чл. 82 ст. 2 Закона о Уставном суду ( „Сл гласник РС“ бр. 
109/07, 99/11 и 18/13) прописано је да  се уставна жалба може изјавити ако нису 
исцрпљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено 
право на суђење у разумном року.  
 

Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о уређењу 
судова ( „Сл. гласник РС“ бр. 101/13) и након почетка примене одредаба овог 
закона којима се уређује поступак за заштиту права на суђење у разумном року 
пред судовима опште надлежности (8А, 8Б и 8В), које одредбе се примењују по 
чл. 33  Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова по истеку од 6 
месеци од дана ступања на снагу овог закона а исти је ступио на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Сл. гласнику РС  а то је 21.11.2013. године, овај 
предмет је уступљен на надлежност Апелационом суду у Крагујевцу, а потом 
као стварно надлежном суду, Вишем суду у Краљеву. С обзиром на наведено у 
конкретном случају примењиваће се одредбе ( чл. 8А, чл. 8Б и чл. 8В) Закона о 
изменама и допунама Закона о уређењу судова чији текст је у целости 
интегрисан у  основни Закон о уређењу судова ( „Сл гласник РС“ бр. 116/2008). 
Уставна жалба подносиоца сматраће се захтевом за заштиту права на суђење у 
разумном року у смислу чл. 8А Закона о уређењу судова. 
 
 Странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на 
суђење у разумном року, може непосредно Вишем суду  поднети захтев за 
заштиту права на суђење у разумном року ( чл. 8А ст.1 Закона о уређењу 
судова) а захтевом се може тражити накнада за повреду права на суђење у 
разумном року ( чл. 8А ст. 2 Закона о уређењу судова). Ако непосредно Виши 
суд утврди да је захтев подносиоца основан, може одредити примерену 
накнаду за повреду права на суђење у разумом року и одредити рок у коме ће 
Виши суд окончати поступак у коме је учињена повреда права на суђење у 
разумном року (чл. 8Б ст. 1 Закона о уређењу судова). 
 
 Одлучујући о поднетом захтеву за заштиту права на суђење у разумном 
року Виши суд у Краљеву је извршио увид у списе предмета Основног суда у 
Рашки И..бр. 1473/11 и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за 
одлучивање: 
 
 Чињенице које се односе на извршни поступак И.бр. 1473/11: 
 
 Пресудом Општинског суда у Рашки П1.бр. 96/07 од 10.4.2008. године 
обавезан је тужени Компанија „Интернационал ЦГ“ ДП Београд, из Београда да 
тужиљи на име разлике између исплаћене и припадајуће зараде за период од 
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1.1.2004. године до 31.12.2006. године исплати износ од 149.242,00 динара са 
законском затезном каматом на сваки доспели месечни износ  почев од дана 
доспећа па до исплате, да му на име прековременог неисплаћеног рада за 
период од 1.1.2004. године до 31.12.2006. године исплати износ од 33.746,00 
динара са законском затезном  каматом  од 31.1.2007. године до исплате и да 
накнади трошкове парничног поступка. Пресудом Општинског суда у Рашки П1. 
бр. 268/08 од 3.11.2008. године тужена Компаније „Интернационал ЦГ“ ДП 
Београд, из Београда је обавезан да тужиљи на име разлике исплаћене и 
припадајуће зараде за период од 1.1.2007. године до 31.8.2008. године исплати 
износ од 466.848,00 динара са законском затезном каматом на сваки доспели 
месечни износ почев од дана доспећа па до исплате, да јој плати трошкове 
парничног поступка. Пресуда П1 бр. 96/07 од 10.4.2008. године је постала 
правноснажна 22.10.2008. године  а извршна 12.11.2008. године. Пресуда П1. 
бр. 268/08 од 3.11.2008. године је постала правноснажна 20.1.2009. године а 
извршна 30.1.2009. године. 
 
 На основу наведених пресуда подносилац уставне жалбе је као извршни 
поверилац 31.5.2011. године Основном суду у Краљеву, Судска јединица у 
Рашки поднела предлог за извршење наведених пресуда против извршног 
дужника пленидбом и преносом новчаних средстава са рачуна извршног 
дужника на текући рачун извршног повериоца . 
 
 Општински суд у Краљеву, Судска јединица у Рашки је решењем  И.бр. 
1473/11 26.5.2011. године одредио предложено извршење . 
 

 Решење о извршењу је достављено извршном дужнику 31.5.2011. 
године. Извршни дужник је преко свог пуномоћника сходно одредбама чл. 12 и 
13 Закона о извршном поступку ( „Сл. гласник РС“ бр. 125/04) уложио приговор 
на донето решење о извршењу 3.11. 2011. године.  

 

  Закон о извршном поступку престао је да важи сходно чл. 362 Закона о 
извршењу и обезбеђењу доношењем Закона о извршењу и обезбеђењу који је 
објављен у („Сл. гласнику РС“ бр. 31/11) и ступио на снагу 16.05.2011. године а 
према чл. 363 почео је да се примењује од 17.09.2011. године. Према чл. 358 
Закона о извршењу и обезбеђењу  (ЗИО „Сл. гласник РС“ бр. 31/11 и 55/14) 
поступци извршења и обезбеђења  у којима је  до дана почетка примене овог  
закона започето спровођење извршења, окончаће се по одредбама овог закона, 
док је ставом 2 истог члана предвиђено да ће се поступци извршења и 
обезбеђења у којима је до дана почетка примене овог закона изјављена жалба 
на решење о извршењу и обезбеђењу, уступити суду надлежном за 
одлучивање по приговору на решење  о извршењу или обезбеђење, у склад са 
цитираним законом. Одлука по приговору извршног дужника донета је 
12.3.2012. године па је о приговору решавало ИПВ веће Основног суда у  
Краљеву, Судска јединица у Рашки. ИПВ веће Основног суда у Краљеву, 
Судска јединица у Рашки је о приговору извршног дужника одлучила решењем 
ИПВ бр. 385/12 од 12.3.2012. године којим је решењем приговор одбијен као 
неоснован. 
 
 Основни суд у Краљеву. Судска јединица Рашка је на основу чл. 9 Закона 
о извршном поступку  који је важио у то време, донео закључак којим је 
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наложено одељењу принудне наплате, одсек за пријем основа и налога 
принудне наплате у Крагујевцу да изврши решење о извршењу овог суда који је 
у прилогу тог закључка достављен наведеном одељењу принудне наплате у 
односу на извршног дужника Компанија „Интернационал ЦГ“  у реструктуирању, 
Београд тако што ће сва новчана средства по том решењу означена као главни 
дуг са каматом пренети са рачуна извршног дужника на рачун извршног 
повериоца а трошкове парничног поступка са каматом и трошкови извршења са 
рачуна извршног дужника пренети на рачун пуномоћника извршног повериоца  
који су  рачуни назначени у решењу о извршењу. Овај закључак је достављен 
Народној банци Србије-одељење принудне наплате Крагујевац што произилази 
из списа предмета  1.6.2011. године. Истог дана када је донео закључак којим је 
наложено одељењу принудне наплате да спроведе решење о извршењу и 
решење експедовано Народној банци Републике Србије  одељење за принудне 
наплате Крагујевац Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Рашки  је донео 
решење којим је констатовао да је предмет извршења решен и да се као 
такав изведе из уписника и одложи у архиву. У решењу је наведено да је такса 
плаћена а из самог решење произилази да је ово решење суд донео јер је 
уследила забрана на новчаним средствима на рачуну дужника. Ово решење 
није достављено предлагачу. Закључак о налогу за принудну наплату 
одељењу принудне наплате је достављен сходно одредбама чл. 199 Закона о 
извршеном поступку којим је важио у време предузимања ових извршних 
радњи. Чл. од 196-204 овог закона прописују релевантне детаље у погледу 
извршења исплате са банкарског рачуна дужника. 
 
 Закон о извршном поступку који је важио у време доношења наведеног 
закључка и наведеног решења од стране Основног суда у Краљеву, Судска 
јединица у Рашки  изричито не предвиђа обавезу  Народне банке Републике 
Србије  одељење за принудну наплату, да обавести суд о стању исплате са 
банкарског рачуна. 
 
 Такође ни Закон о платном  промету ( „Сл. гласник РС бр. 43/04 и 62/06) 
који је важио у то време, а ни закон о платном промету објављен у (“Сл гласник 
РС“ бр. 31/11) не предвиђају обавезу банке да обавесте суд о стању исплате са 
банкарског рачуна већ се одредбама овог Закона регулишу технички детаљи у 
погледу поступка извршења исплатом средстава са банкарског рачуна . 
Међутим, без обзира  што ни Законом о извршном поступку  није предвиђена 
изричита обавеза Народне банке, ни Законом о платном промету да 
обавештава суд надлежан за извршење о стању средстава на банкарском 
рачуну дужника у питању, јасно је да је суд могао тражити од банке те податке 
пре свега имајући у виду начело официјалности извршног поступка на основу 
кога је суд дужан да води поступак и да га спроведе до краја. Дакле, извршење 
представља реализацију одређеног права које је утврђено судском или другом 
одлуком овлашћеног органа, па из тог разлога Основни суд у Краљеву, Судска 
јединица у Рашки  након достављања налога Народној банци одељењу за 
принудну наплату није могао донети решење којим сматра да је поступак 
завршен и да предмет треба архивирати. Такође, је погрешан закључак 
првостепеног суда у том решењу да је уследила забрана на новчаним 
средствима на рачуну дужника јер  првостепени суд до таквих података није 
дошао на поуздан начин предузимањем конкретних извршних радњи. 
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 Чл. 187 Закона о извршењу и обезбеђењу унета је изричита обавеза  
Народне банке одељења за принудну наплату да свакодневно извештава суд о 
спроведеним извршењима . У ставу 2 овог члана је предвиђено да организација 
за принудну наплату је дужан да обавести суд да ако у року од 15 дана од дана 
пријема решења односно закључка није спроведено извршење. У ставу 3 је 
предвиђено да у случају става 2 овог члана суд ће у року од 5 радних дана 
позвати извршног повериоца да се изјасни о даљем току поступка и одредити 
му рок за изјашњење, а у ставу 4 предвиђено ако се у остављеном року  
извршни поверилац не изјасни суд обуставља поступак извршења.  
 
 Према стању у списима извршење још увек није спроведено, извршни  
поверилац у међувремену није променио средства  извршења а од 1.1.2014. 
године даље поступање по овом предмету преузео је новоосновани Основни 
суд у Рашки. 
 
 Одредбом чл. 1 Закона о извршеном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 
125/04) који је ступио на снагу  23.2.2005. године а престао да важи од дана 
примене Закона о извршењу и обезбеђењу ( од 17.09.2011 године) а који је био 
на снази у време покретања извршног поступка било је прописано да се тим 
законом уређује поступак по коме судови спроводе принудно остварење 
потраживања на основу извршне или веродостојне исправе и спроведе 
обезбеђење потраживања.  Одредбом чл. 3 истог Закона било је прописано да 
извршење и обезбеђење одређује и спроводи суд, а одредбом чл. 5 тог закона 
да је у поступку извршења и обезбеђења суд дужан да поступа хитно. Чл. 7 
истог закона било је предвиђено да  је суд дужан да донесе решење о 
извршењу и да предузима све  радње о спровођењу извршења када су 
испуњени услови за то. Из цитираних одредби ЗИП-а произилазе начела 
извршног  извршног поступка  хитност, поступање без одуговлачења и начело 
официјелности.  
 
 Закон о извршењу и обезбеђењу који се у овој ситуацији примењује 
сходно чл. 358  Закона,  прописано  да је поступак извршења и обезбеђења 
хитан.  Чл. 7 овог закона у ставу 2 је предвиђено да сви рокови које одређује 
суд  за предузимање одређених радњи не могу бити дужи од 5 радних дана 
осим ако законом није другачије прописано.  
 
 Одредбом чл. 32 ст. 1 Устава утврђено је да свако има право да  на 
независтан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у 
разумном року јавно  расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, 
основаности и сумњи која је била разлог за покретање поступка као и 
оптужбама против њега. 
 
 Полазећи од праксе Уставног суда, као и праксе и критеријума 
међународних институција за заштиту људских права оценом поступка у овом 
извршном предмету Виши суд је утврдио да је у конкретном случају повређено 
право подносиоца захтева на суђење у разумном року јер о његовом предлогу 
није решено у оквиру прихваћених стандарда толерантне дужине трајања 
судског поступка. Разумност дужине трајања поступка мора се процењивати у 
сваком конкретном случају имајући у виду критеријуме и то: сложеност 
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предмета, понашање подносиоца захтева и понашање надлежних органа 
власти, као и која је важност предмета расправљања за подносиоца.  
 
 Ценећи наведене критеријуме за утврђивање повреде права на суђење у 
разумном року Виши суд налази да понашање надлежних органа власти у 
конкретном случају суда није било ефикасно и да првостепени суд није 
предузимао у извршном поступку све законом предвиђене процесне мере да се 
судски поступак ефикасно оконча. Ценећи сложеност предмета а имајући у виду 
да се поступак извршења води према извршном дужнику који је у поступку 
реструктурирања Виши суд утврђује да због тога у овом предмету има спорних 
питања која се тичу солвентности рачуна извршног дужника са којих треба 
извршити пленидбу новчаних средстава у циљу намирења извршног повериоца 
но без обзира на ту чињеницу односно, и поред сложености предмета, 
неефикасно поступање првостепеног суда је разлог што ни после више од три 
године није окончан извршни поступак. Хитност поступка подразумева брзо и 
ефикасно доношење одлука, односно предузимање и других радњи којима се 
поступак извршења спроводи и окончава имајући у виду природу и циљ 
извршног поступка, поступак треба да се најбрже што је могуће спроведе, а то 
значи да мора да дође до изражаја брзина и ефикасност поступка што се може 
постићи јер су одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђене брзе и 
процесне радње које треба да предузима суд.  
 
 Из списа предмета Основног суда у Краљеву, Судска јединица у Рашкој 
произилази даје предлог за извршење поднет 31.5.2011. године Основном суду 
у Краљеву, Судска јединица у Рашкој да је Основни суд донео решење о 
извршењу 26.5.2011. године, дакле у врло кратком року. Такође је у релативно 
кратком року донео и закључак о принудној наплати и исти доставио Народној 
банци – Одељењу за принудну наплату Крагујевац, јер, је истог дана  26.5.2011. 
године, донео и експедовао наведеном одељењу за принудну наплату. 
Међутим, одлуку по изјављеном приговору на решење о извршењу од стране 
извршног дужника који је изјављен 3.7.2011. године, Основни суд у Краљеву, 
Судска јединица у Рашкој донео је 12.3.2012. године, (после осам месеци) што 
је у супротности са основним начелом извршног поступка, начелом хитности. 
Такође, доношењем решења од стране првостепеног суда, да је поступак 
извршења у овом предмету завршен да предмет треба архивирати и 
утврђивање у том решењу да је уследила забрана на новчаним средствима на 
рачуну дужника, првостепени суд је поступио противно одредбама члана 75 
Закона о извршењу и обезбеђењу а такође је поступио и противно основном 
начелу извршног поступка, начелу официјелности, имајући у виду пре свега 
циљ извршног поступка, да извршење представља реализацију одређеног 
права које је утврђено судском или другом одлуком овлашћеног органа и да је у 
том циљу суд дужан да води поступак и да га спроведе до краја и да тек 
спровођењем поступка до краја може констатовати да је поступак завршен.  
 
 Полазећи од одредби члана 187 Закона о извршењу и обезбеђењу 
посебно става 2 где је предвиђена обавеза организације за принудну наплату 
да у року од 15 дана од дана пријема решења односно закључка суда 
обавести суд да није спроведено извршење, може се закључити да према овом 
члану стоји обавеза суда да након достављања налога Организацији за 
принудну наплату у овом случају закључка управо због одређеног рока од 15 
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дана у којем је Организација за принудну наплату дужна да га обавести о 
спроведеном извршењу, држи предмет у предевиденцији  од дана када добије 
доказ да је Организација за принудну наплату добила решење а потом уколико 
не добије такво обавештење да предузима све радње у облику захтева 
Организацији за принудну наплату да се такво обавештење достави. На тај 
начин би у конкретном случају суд добијањем оваквог обавештења да није 
спроведено извршење и добијањем обавештења из којих разлога није 
извршење спроведено имао могућности да обавести извршног повериоца и 
да га позове да се изјасни о даљем току поступка и да му одреди рок за 
изјашњење а све како је то предвиђено у члану 187 Закона о извршењу и 
обезбеђењу. 
 
 Оцењујући понашање подносиоца захтева овај суд је нашао да на страни 
подносиоца, као извршног повериоца има доприноса о дужини трајања поступка 
у том смислу што је поверилац био пасиван, односно у периоду од последње 
радње извршног суда дакле одлуке ИПВ већа које је донето 12.3.2012. године, 
до тренутка изјављивања жалбе Уставном суду 26.3.2014. године, није 
предузела ни једну радњу која би евентуално могла да убрза поступак. 
 
 Оцењујући значај предмета спора за подносиоца захтева суд је нашао да 
је ова правна ствар била од великог значаја за истог, с обзиром на то да су у 
питању потраживања из радног односа тако да је и значај ове правне ствари у 
конекситету са начелом хитности овог поступка обавезивао суд што хитније 
поступа што исти очигледно није учинио тако да је због неефикасног поступања 
суда дошло и до дугог трајања поступка. Међутим, имајући у виду да трајању 
овог поступка је допринео и својим пасивним понашањем и сам поверилац, 
Виши суд је нашао да је у конкретном случају основано да се као начин 
отклањања штетних последица због повреде уставног права  првостепеном 
суду наложи да предузме све неопходне мере да се предметни поступак оконча 
у најкраћем року сходно чл. 8Б Закона о уређењу судова.  
 
 Подносилац је у уставној жалби, односно захтеву, тражио да му се утврди 
и повреда права на имовину (члан 58 Устава РС). Овај суд је одлучујући о том 
делу захтева а сходно одредбама чл. 16 ст. 1 ЗПП-а  се огласио апсолутно 
ненадлежним за поступање по том захтеву, укинуо спроведене радње и 
одбацио захтев у том делу. Ово са разлога што је Законом о уређењу судова на 
основу чл. 8А овај суд надлежан да одлучује само о повреди права на суђење у 
разумном року а не и о повреди других уставом зајемчених права, међу којима 
је и повреда права на имовину за које је надлежан Уставни суд. Обзиром да је 
према чл. 166 Устава Републике Србије Уставни суд самосталан и независан 
државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права 
слободе имало је места примени чл. 16 ст. 1 ЗПП-а. 
 
 Поводом захтева подносиоца за накнаду због повреде права на суђење у 
разумном року имајући у виду да је наложено Основном суду у Рашки да 
поступак оконча у што краћем року суд је ценио исте критеријуме као приликом 
оцене оправданости дугог трајања поступка, па је одлучио да се правично 
задовољење подносиоца захтева због констатоване повреде права на суђење у 
разумном року у овом случају може остварити објављивањем ове одлуке на 
интернет страници Вишег суда у Краљеву (htp//.www.kv.vi.sud.rs). На овакву 
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одлуку суда утицало је и понашање подносиоца захтева, јер, није био довољно 
активан у погледу предузимања одређених конкретних радњи о предлагању 
другог начина извршења односно другог средства извршења, тим пре што је од 
дана доношења одлуке по приговору извршног дужника до подношења уставне 
жалбе Уставном суду протекло осам месеци. 
 
 Део захтева којим је предлагач тражио да му се досуди материјална 
штета овај суд је одбио имајући у виду да је пре свега овако постављен захтев 
за накнаду материјалне штете идентичан са потраживањима из извршних 
пресуда на основу којих је донето решење о извршењу, а да је у конкретном 
случају одлучујући о захтеву за повреду права на суђење у разумном року овај 
суд одредио да се поступак заврши у што краћем року где ће доћи до намирења 
повериоца извршењем наведених пресуда. 
 
 Са свега изнетног одлучено је као у изреци на основу чл 8А и 8Б Закона  
о измена и допунама Закона о уређењу судова , чл. 32 ст. 1 Устава Републике 
Србије, чл. 6 Европске Конвенције о заштити људских права и основних 
слобода и чл. 18 ст. 1 и 30 ст. 1 Закона о ванпарничном поступку. 
 

 
Судија 

Радојка Бажалац 
 

ПРАВНА ПОУКА. Против овог решења  
дозвољена је жалба Врховном Касационом 
суду у Београду, у року од 15 дана, по  
пријему писаног отправка овог решења. 
Жалба се подноси преко Вишег суда у 
Краљеву. 
.   


