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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 Р4-И 34/14 
 Дана 16.10.2014 године 
 К р а љ е в о 
 
 
 

Виши суд у Краљеву судија Радојка Бажалац, као судија појединац у 
ванпарничном предмету предлагача Зорке Томић из Мајданпека, Пролетерска 
број 131/14, коју заступа пуномоћник адвокат Драган П Васиљевић из 
Мајданпека, улица Пролетерска 1/1, поступајући по захтеву за заштиту права на 
суђење у разумном року,донео је дана 16.10.2014. године 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 УСВАЈА СЕ захтев за утврђење повреде права на суђење у разумном 
року предлагача Зорке Томић, из Мајданпека, па се утврђује да је у извршном 
предмету који је у току пред Основним судом у Краљеву, Судска јединица у 
Врњачкој Бањи I И 29/10 који је раније носио број Општинског суда у Врњачкој 
Бањи И бр. 670/03, повређено право предлагача Зорке Томић, из Мајданпека на 
суђење у разумном року зајемчено чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије, па се 
Основном суду у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи налаже да 
поступак у том предмету оконча најкасније у року од 6 месеци од 
правноснажности овог решења. 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ примерена накнада за повреду права на суђење у 
разумном року предлагачу у износу од 30.000,00 динара која ће се исплатити из 
буџетских средстава Републике Србије опредељени за рад судова.  
 
 Подносиоцу захтева досуђују се трошкови ванпарничног поступка у 
износу од 16.500,00 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Предлагач Томић Зорка из Мајданпека преко свог пуномоћника је 
6.2.2013. године поднела уставну жалбу Уставном суду Републике Србије због 
повреде права на суђење у разумном року која је зајемчена чл. 32 Устава 
Републике Србије у којој је навела да је правноснажном и извршном пресудом 
Општинског суда у Мајданпеку  П. бр. 281/2002 од 9.9.2000. године у ставу 1 
обавезан тужени у том поступку Богдан Зарин, из села Руђинци, Општина 
Врњачка Бања да тужиљи у том поступку на име дуга исплати износ од 6.350 
аустријских шилинга, 200 швајцарских франака,  40 немачких марака са 
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домицилном каматом  на ове износе почев од дана утужења 17.11.200. године, 
па до исплате а све у динарској противвредности по најповољнијем курсу на 
дан плаћања у року од 15 дана, по пријему пресуде. На основу те правноснажне 
и извршне пресуде Општинском суду у Врњачкој Бањи дана 29.8.2003. године 
преко свог пуномоћника поднела предлог за извршење ради наплате главног 
дуга, камате и трошкова поступка и у предлогу одредила начин извршења 
пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника и уплатом 
добијеног новчаног износа на депозит Општинског суда у Мајданпеку на рачун 
број 840-157802-82 који се води код МБС филијала у Мајданпеку. 
 

 Општински суд у Врњачкој Бањи је донео решење о извршењу 
усвајањем предлога за извршење дана 29.8.2003. године под бројем И. бр. 
670/03 у којем решењу је одредио и трошкове извршног поступка у износу од 
3.676,00 динара. Од доношења решења па до подношења уставне жалбе 
поступак извршења није спроведен. Након доношења решења о извршењу 
11.1.2005. године пуномоћник извршног повериоца је ургирао преко 
председника Окружног суда у Краљеву, председника Врховног суда Србије и 
председника Општинског суда у Врњачкој Бањи да се убрза поступак 
извршења. 
 
 Уставни суд Републике Србије је списе заведене под број Уж.850/13 
доставио 23.5.2014. године Апелационом суду у Крагујевцу наводећи да је 
поднесак инициран пред Уставним судом  такве садржине  да се поднеском 
тражи заштита права на суђење у разумном року за који је надлежан Виши суд. 
Апелациони суд у Крагујевцу је решењем Р4 Г-269/14 од 14.8.2014. године 
уступио списе предмета које је добио од Уставног суда на надлежност Вишем 
суду у Краљеву као стварно и месно надлежном суду. 
 
 
 Списи предмета код Вишег суда у Краљеву  заведени су под бројем Р4 И 
34/14 27.8.2014. године. 
 
 Одлучујући о поднетом захтеву за заштиту права на суђење у разумном 
року Виши суд у Краљеву је прибавио списе од Основног суда у Краљеву, 
Судска јединица Врњачка Бања, извршио увид у исте и сачинио службену 
белешку дана 16.9.2014. године а након тога списе предмета вратио Основном 
суду у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи. 
 
 Након увида у списе предмета Основног суда у Краљеву, Судска 
јединица Врњачка Бања И.бр. 29/10 је утврђено да је овај предмет раније носио 
ознаку И. 670/03. Предлог за извршење извршни поверилац Томић Зорка је 
преко свог пуномоћника Општинском суду у Врњачкој Бањи поднела је 
29.8.2003. године. Општински суд у Врњачкој Бањи је 29.8.2003. године донео 
решење о извршењу И.бр. 670/03 којим је у целости усвојио предлог изнет у 
предлогу за извршење да се поверилац намири кроз попис, процену и продају 
покретних ствари у кући и економском дворишту извршног дужника, Богдана 
Зарина, село Руђинци, Општина Врњачка Бања и да се износ након продаје 
уплати на депозит Општинског суда у Мајданпеку на рачун број 840-157802-82 
који се води код МБС филијала у Мајданпеку. Донето решење о извршењу 
Општински суд у Врњачкој Бањи је покушао доставити извршном дужнику, 
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Богдану , али према повратници из списа предмета стоји констатација 
достављача поште да се странка одселила и да не живи више у Руђинцима, и 
да је достављач поште ту информацију добио од супруге извршног дужника. 
 
 Констатација достављача поште је извршена 9.9.2003. године и враћена 
Општинском суду у Врњачкој Бањи 15.9.2003. године. 
 
 Општински суд у Врњачкој Бањи поднеском од 5.4.2004. године се 
обратио Одељењу унутрашњих послова у Врњачкој Бањи захтевајући да 
оперативним путем преко својих овлашћених  службених лица дођу до тачне 
адресе пребивалишта извршног дужника уколико је исти настањен на 
територији СО Врњачка Бања или где се исти одселио. 
 
 Одељење унутрашњих послова Врњачка Бања 26.4.2004. године је 
достављен извештај да су оперативним путем дошли до података на терену да 
извршни дужник има пријављено место пребивалишта у Београду, Моше 
Пијаде број  83, насеље Умчари, Општина Гроцка , а да са својом породицом 
живи у породичној кући  у селу Руђинци, Општина Врњачка Бања. Тренутно 
извршни дужник се налази у Београду на наведеној адреси становања због 
наведених породичних свађа по казивању његове супруге. 
 
 У списима предмета након добијања овог извештаја нема никакве одлуке 
суда да се списи предмета достављају Четвртом Општинском суду у Београду , 
али стоји наредба извршног судије Четвртог Општинског суда у Београду од 
27.1.2005. године, да се предмет да у рад службеном лицу који ће на наведеној 
адреси у Умчарима уручити извршном дужнику решење о извршењу и то 
записнички констатовати.  Истовремено је од четвртог Општинског суда у 
Београду донет закључак 31.1.2005. године којим је позван поверилац да у року 
од 8 дана уплати чековном уплатницом износ од 930,00 динара у корист жиро 
рачуна тог суда на име предујма за трошкове службеног лица. Извршни 
поверилац је примио овај налог 9.2.2005. године и обавестила суд да је 
извршила уплату наведеног износа у остављеном року од 8 дана. 
 
 Након тога у списима предмета постоји и записник  о попису и процени 
састављен 7.3.2005. године од четвртог Општинског суда у Београду од стране 
службеног лица који је констатовао да је изашао на лицу места и да је  дошао 
до података са затеченим лицима на адреси Моше Пијаде број 83  у Умчарима 
да им дужник није познат. Четврти Општински суд у Београду 7.10.2005. године 
поново шаље службено лице на дату адресу у Умчарима и о томе службено 
лице сачињава записник 6.10.2005. године где констатује да се на адреси Моше 
Пијаде број 83 се налази ауто-сервис близу ауто-пута и да затеченим 
радницима дужник није познат, а да сервис припада Милосављевић Славиши. 
 
 7.12.2005. године Четврти Општински суд у Београду шаље допис ОУП 
Гроцка тражећи да утврде тачну адресу дужника и да обавесте суд писменим 
путем. ОУП Гроцка је примила допис Четвртог Општинског суда у Београду сем 
што на доставници није наведен датум пријема али се види да је враћена 
доставница суду 27.12.2005. године. Одељење унутрашњих послова Гроцка је 
28.12.2005. године доставило Четвртом Општинском суду у Београду извештај 
да су поступајући по захтеву тог суда провером на терену утврдили да на датој 
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адреси нико не живи више од 5 година, а такође и Зарин Богдан није виђен у 
Умчарима  више од 5 година, да је извршена провера преко евиденције  
пребивалишта где је утврђена фиктивна пријава у Умчарима, улица Мајевачка 
број 14 а даљом провером нису могли доћи до података где би се именовани 
могао налазити. 
 
 17.1.2006. године Четврти Општински суд у Београду враћа списе 
предмета Општинском суду у Врњачкој Бањи обзиром  да из извештаја МУП-а 
Гроцка од 22.12.2005. године произилази да се дужник не налази на подручју 
тог суда. Пошто попис списа није вођен од стране Општинског суда у Врњачкој 
Бањи није могуће утврдити када је предмет достављен Општинском суду у 
Врњачкој Бањи  након што је од стране Четвртог Општинског суда  19.1.2006. 
састављен поднесак где је наведено да се списи враћају Општинском суду у 
Врњачкој Бањи. 
 
 Из списа предмета произилази да је Општински суд у Врњачкој Бањи 
3.11.2012. године упутио пуномоћнику предлагача и дужнику обавештења да се 
заказује спровођење извршних радњи и то пописа и пленидбе покретних ствари  
од дужника за дан 28.11.2012. године у 12,00 часова. Такође, је позван дужник 
да најкасније до 27.11.2012. године пред Основним судом у Краљеву, Судска 
јединица у Врњачкој Бањи  исплати дуговање по овом предмету како би на тај 
начин смањио трошкове извршења који падају на његов терет. Према 
повратници која се налази у списима предмета  стоји констатација да је 
достављач покушао доставу 16.2.2006. године, да је тада остављен извештај а 
да је 17.2.2006. године решење о извршењу уручено Зарин Данијели супрузи 
извршног дужника. 
 
 Обавештење од 3.11.2012. године према стању у списима предмета за 
извршног дужника  примила је супруга Зарин Данијела 15.11.2012. године а за 
предлагача пуномоћник 16.11.2012. године. 
 
 28.11.2012. године од стране Основног суда у Краљеву, Судска јединица 
у врњачкој Бањи сачињен је записник о попису и процени где је констатовано да 
је на лицу места присутно службено лице суда за повериоца нико, за дужника 
нико, да је присутно треће лице супруга извршног дужника Зарин Данијела. У 
записнику о попису и процени је констатовано да је дана 28.11.2012. године 
покушан попис покретних ствари дужника Зарин Богдана, и да увидом у 
просторије у кући на наведеној адреси нису нађене ствари које се могу 
пописати. 
 
 Основни суд Краљево, Судска јединица у Врњачкој Бањи је 28.12.2012. 
године под бројем  I19 И.бр. 29/10 донео закључак којим је обавестио извршног 
повериоца Томић Зорку да је дана 28.11.2012. године приликом покушаја 
пописа  покретних ствари извршног дужника утврђено да исте нису пронађене. 
Такође, је закључком наведено да поверилац може у року од 45 дана, од дана 
пријема овог закључка предложити да се поново спроведе попис а у ставу 3 је 
наведено да ако поверилац у року из става 2 овог закључка не предложи да се 
попис поново спроведе и ако се ни приликом поновног пописа не нађу ствари 
које могу бити предмет извршења суд ће обуставити извршење. 
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 Наведени закључак је према стању списима достављен пуномоћнику 
предлагача 6.1.2013. године. 
 
 Пуномоћник предлагача је 21.1.2013. године поднео поднесак суду и 
предложио да се поново изврши попис покретних ствари, а да се по службеној 
дужности од МУП-а Србије затражи извештај да ли извршни дужник поседује 
путничко или теретно моторно возило. 
 
 Након тога нису предузимане никакве извршне радње. 
 
 Одредом чл. 32 ст. 1 Устава на чију се повреду позива подносилац 
захтева, прописано је да свако има право да независтан, непристрасан и 
законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и 
одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог 
за покретање поступка, као и оптужбу против њега . 
 
 Одредбама Закона о извршном поступку (Сл. лист СРЈ број 28/2000,  
73/2000 и 71/01 у даљем тексту: раније важећи ЗИП-а) који је важио у време 
подношења предлога за извршење, било је прописано да је у поступку 
извршења и обезбеђења суд дужан да поступа хитно ( чл. 4 ст.1), да извршни 
поступак у првом степену води и одлуке доноси судија појединац, а о приговору 
одлучује веће тројице судије истог суда ( чл. 6 ст.1); да је о предологу за 
извршење суд дужан да одлучи у року од 3 дана, од дана подношења предлога, 
а о приговору у року од 15 дана, од дана подношења приговора ( чл. 10 ст. 1 и 
2); да се извршење спроводи пре правноснажности решења о извршењу, ако за 
поједине извршне радње овим законом није друкчије одређено те да се 
извршење одређено на основу веродостојне исправе не може спровести пре 
правноснажности решења о извршењу осим ако је извршење одређено на 
основу менице и чека са потписом и повратним рачуном ако су они потребни за 
заснивање захтева ( чл. 42 ст. 1 и 2) . 
 
 Одредбом чл. 304 Закона о извршном поступку ( Сл. гласник РС број 
125/04 који је ступио на снагу 23.2.2005. године) прописано је да ће се поступци 
извршења и обезбеђења  започети до дана ступања на снагу овог Закона 
окончати по одредбама Закона о извршном поступку ( Сл. лист СРЈ број 
28/2000, 73/2000 и 71/01). 
 
 Закон о извршном поступку престао је да важи доношењем Закона о 
обезбеђењу и извршењу ( сходно одредбама чл. 362 Закона о извршењу и 
обезбеђењу) који је објављен у (Сл. гласнику РС бр. 31/11, ступио на снагу 
16.5.2011. године а према чл. 363 почео да се примењује од 17.9.2011. године). 
Према чл. 358 закона о извршењу и обезбеђењу поступци извршења и 
обезбеђења у којима је до дана почетка примене овог Закона започето 
спровођење извршења окончаће се по одредбама овог Закона а поступци 
извршења и обезбеђења у којима је до дана почетка примене овог Закона 
изјављена жалба на решење о извршењу или обезбеђењу, уступиће се суду 
надлежном за одлучивање по приговору на решење о извршењу или 
обезбеђењу, у складу са овим законом. У овом предмету иницијални акт, 
предлог за извршење поднет је од подносиоца захтева у време када је важио 
Закон о извршном поступку ( Сл. лист СРЈ број 28/2000, 73/2000 и 71/01) а све 
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до доношења Закона о обезбеђењу и извршењу овај поступак је требало према 
чл. 304 Закона о извршном поступку који је објављен у (Сл. гласнику РС бр. 
125/04 који је ступио на снагу 23.2.2005. године) да се оконча по одредбама 
Закона о извршном поступку из 2000 и 2001. године а након доношења ЗИО 
сходно одредбама чл. 358 овог закона, по одредбама овог закона  
 
 Према чл. 10 Закона о извршном поступку на достављање у извршном 
поступку сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку, а ако 
законом није другачије одређено. Према чл. 136 Закона о парничном поступку 
који је важио у време подношења иницијалног акта платни налог, правни 
ванредни лек, пресуде и решења против кога је дозвољена посебна жалба 
доставити лично странци, законском заступнику односно пуномоћнику. У ставу 2 
је наведено ако се лице коме се писмено мора лично доставити и на захтев где 
се достављање има извршити достављач ће се обавестити до када и на ком 
месту могао то лице да затекне и оставиће му код једног од лица наведених у 
чл. 135 ст. 1 и 2 овог закона писмено обавештење да ради примања писмена 
буде у одређени дан, сат у свом стану односно на свом радном месту. Уколико 
и после тога достављач не затекне лице коме се писмено има доставити 
поступиће по одредбама чл. 135 овог закона и тиме се сматра да је 
достављање извршено. Према чл. 135 истог закона ако се лице коме се 
писмено има доставити не затекне у свом стану достава се врши предајом 
писмена некоме од његових одраслих чланова домаћинства који је дужан да 
прими писмено. 
 
 Према чл. 69 Закона о извршном поступку који је важио у време 
подношења иницијалног акта а и у време предузимања одређених извршних 
радњи од стране првостепеног суда је предвиђено да за одлучивање о 
предлогу за извршење на покретним стварима за спровођење тог извршења 
месно надлежан суд на чијем се подручју налазе те ствари. Обзиром да је у 
предлогу назначено да се у покретне ствари  које су требале  бити пописане, 
процењене и продате налазе на подручју Општинског суда у Врњачкој 
Бањи сада Основног суда у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи 
спровођење извршења је требало да спроводе Општински суд у Врњачкој 
Бањи па није у конкретном случају имало места достављати списе предмета 
Четвртом Општинском суду  у Београду само због чињенице да је од стране  
полицијске управе Општине Врњачка Бања достављен извештај да се извршни 
дужник налази на адреси становања у Умчарима, Општина Гроцка која припада 
Четвртом Општинском суду у Београду.  
 
 Према одредбама чл. 54 ЗИП-а извршење се спроводи пре 
правноснажности решења о извршењу ако  овим Законом није друкчије 
одређено. Овај закон је важио у време када је поднет иницијални акт када је 
донето решење о извршењу тако да се у конкретном случају попис и процена 
покретних ствари могла извршити пре достављања решења  о извршењу 
извршном дужнику с тим што се решење о извршењу морало доставити након 
извршеног пописа јер за продају ствари је била потребна сагласност извршног 
дужника.  
 
 Према одредбама чл. 79 ЗПП-а који је важио у време када је донето 
решење о извршењу, ако се у току поступка пред првостепеним судом докаже 
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да би редован поступак око постављања законског заступника туженом трајао 
дуго па би због тога могле да настану штетне последице за једну или обе 
странке суд ће туженом поставити привременог заступника са списка адвоката 
који суду доставља Адвокатска комора, а у ставу 2 су предвиђене ситуације за 
такву радњу међу којима је у тачки 4 наведено да се та радња може предузети 
ако је пребивалиште  односно боравиште туженог непознато а тужени нема 
пуномоћника. 
 
 Дакле, анализирајући дужину трајања предметног извршног поступка 
Виши суд је утврдио да је предлог за утврђивање права на суђење у разумном 
року раније Општински суд Врњачка Бања, сада Основни суд Краљево, Судска 
јединица у Врњачкој Бањи поднет предлог од стране извршног повериоца дана 
29.8.2003. године али да извршење ни након 11 година није спроведено 
односно поступак није окончан. 
 
 Наведено трајање извршног поступка само по себи указује да поступак 
није окончан у оквиру разумног рока. Разумност дужине трајања судског 
поступка је релативна категорија која зависи од низа чинилаца који се морају 
узети у обзир у сваком поједином случају према његовим специфичним 
околностима. Сложеност чињеничних и правних питања у конкретном предмету, 
понашање подносиоца Уставне жалбе као странке у поступку, понашање 
надлежног суда који води поступак, као и природа постављеног захтева 
односно значај повређеног права за подносиоца предлога односно захтева за 
повреду права на суђење у разумном року су критеријуми који утичу на оцену 
дужине трајања поступка и одређује да ли је поступак окончан у оквиру 
разумном рока или не . 
 
 Испитујући наведене критеријуме за утврђивање повреде права на 
суђење у разумном року у конкретном случају Виши суд је оценио да у овом 
предмету није било нарочито сложених чињеничних и правних питања о којима 
би се поступајући суд изјашњавао. Наиме, суд је требало да одлучи о поднетом 
предлогу за извршење да сходно применом одредаба Закона о парничном 
поступку и Закона о извршном поступку спроведе извршење у складу са 
донетим решењем. Оцењујући поступање суда у извршном поступку Виши суд 
је нашао да извршни суд у конкретном случају није предузео све мере и радње 
на које је по Закону о извршном поступку (у даљем тексту ЗИП) а потом и по 
Закону о извршењу и обезбеђењу , био обавезан како би се извршење 
спровело односно извршни поверилац намирио у разумном року. Наиме, 
извршни судија који је дозволио извршење решењем  И.бр. 670/03 29.8.2003. 
године исто није уручио извршном дужнику нити је предузимањем те извршне 
радње предузео све процесне могућности које су му дате Законом  о извршном 
поступку и Законом о парничном поступку који је важио у време предузимања те 
радње. Наиме, након констатације од стране достављача поште да се извршни 
дужник не налази на наведеној адреси, већ да је одсељен, након добијања 
извештаја од ПУ Општине Врњачка Бања да се извршни дужник налази на 
адреси у Умчарима, улица Моше Пијаде број 83  требало је покушати доставу 
решења о извршењу на тој адреси путем поште или замолним путем преко 
Четвртог Општинског суда у Београду, а недостављати предмет на надлежност 
за спровођење извршења Четвртом Општинском суду у Београду  јер за то није 
имао услова, тим пре што је у самом предлогу наведено да се покретне ствари 
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које треба пописати, проценити и продати налазе у кући и економском 
дворишту извршног дужника у Руђинцима, дакле, на подручју Општинског 
суда у Врњачкој Бањи  па је та радња била супротна одредбама чл. 69 Закона 
о извршном поступку који је важио у то време. На тај начин та радња је утицала 
на продужење  извршног поступка јер би Општински суд након добијања 
извештаја од достављача преко кога би покушао доставу извршног решења на 
адресу Моше Пијаде број 83 Умчари, Општина Гроцка, имао податак да се за 
извршног дужника не зна ни адреса пребивалишта ни адреса боравишта па би у 
таквој ситуацији сходно одредбама чл. 79 ЗПП-а Општински суд у Врњачкој 
Бањи имао процесних могућности да предложи извршном повериоцу да се 
извршном дужнику постави привремени заступник и да  се настави поступак 
пописа, процене и придаје покретних ствари.  

 
Сходно одредбама чл. 73 Закона о извршном поступку у ставу 1, 4 и 5 је 

предвиђено да за потребе пописа сматра се да су брачни другови или 
ванбрачни супружници сувласници на једнаким деловима свих покретних 
ствари које се затекну у њиховој кући, стану, пословне просторије или другој 
непокретности тако да се попис обавља без сагласности другог брачног друга и 
у конкретној ситуацији попис се могао обавити без сагласности супруге 
извршног дужника која је како стоји у списима предмета касније била присутна 
попису ствари који је обављен од стране Основног суда у Краљеву, Судска 
јединица у Врњачкој Бањи 28.2.2012. године. 

 
Из списа предмета произилази да су списи предмета од Четвртог 

Општинског суда у Београду враћени Основном суду у Краљеву, Судска 
јединица у Врњачкој Бањи 19.1.2006. године. Од тог дана све до 3.11.2012. 
године Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи није 
предузео ни једну извршну радњу у поступку извршења дакле, скоро 6 година 
што представља неделотворно  поступање првостепеног суда. Осим тога 
записник о попису и процени није сачињен у складу са одредбама Закона о 
извршном поступку а сада Закона о извршењу и обезбеђењу, јер, попис не 
садржи описно ствари које су затечене у стану како би се могло са сигурношћу 
утврдити да ли одређене ствари могу бити предмет пописа, процене или не, 
тако да сама констатација да нису нађене ствари које би се могле пописати од 
стране првостепеног суда није довољна и није предузета у складу са 
одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу који се сада примењује на овај 
поступак. 

 
Испитујући све критеријуме за утврђење повреде права на суђење у 

разумном року у конкретном случају, Виши суд је оценио да у овом предмету 
извршни суд није предузео све мере и радње на које је по Закону о извршном 
поступку био обавезан како би се извршење спровело односно извршни 
поверилац намирио у разумном року, нити је предузео све процесне радње на 
које је овлашћен чл. 10 Закона о извршном поступку применом одредаба 
Закона о парничном поступку када је у питању достављање решења о 
извршењу, на који начин би имао процесне могућности да спроведе попис, 
процену и продају покретних ствари. Извршни суд није предузео процесне 
радње који је по ЗИП-у био обавезан  како би се извршење које је одређено 
наведеним решењем о извршењу спровело у разумном року, осим тога након 
враћања предмета од стране Четвртог Општинског суда из Београда Основни 
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суд у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи не предузима ни једну 
извршну радњу скоро 6 година. 

 
Неификасно и неделотворно  поступање суда недвосмислено указује и 

напред наведени период неактивности Основног суда у Краљеву, Судска 
јединица у Врњачкој Бањи у ком периоду ништа није рађено до доношења 
закључка 3.11.2012. године којим је заказао попис и процену покретних ствари 
за 28.11.2012. године. 

 
Сходно одредбама чл. 38 Закона о извршењу и обезбеђењу који се сада 

примењује у овом поступку решење о извршењу на покретним стварима 
доставља се извршном дужнику непосредно пре предузимања прве извршне 
радње осима ако ово законом није друкчије одређено,  чл. 84 истог Закона 
непосредно пре него што приступи попису извршном дужнику се предаје 
решење о извршењу или закључак о спровођењу извршења и позива се да 
плати износ за који је одређено извршење заједно са каматом и трошковима, а 
ако извршном дужнику одлука из става 1 овог члана није могла да се преда 
приликом пописа достава се врши прибијањем одлуке. Одсуством странке не 
спречава да се приступи попису а о извршеном попису обавестиће се  странка 
која није присуствовала попису. Као што видимо постојање правноснажти 
решења о извршењу није услов за извршну радњу у поступку извршења пописа 
и процене покретних ствари извршног дужника па се те радње могу извршити и 
пре правноснажности решења о извршењу, што је првостепени суд могао 
учинити након доношења решења о извршењу и пре уручења решења о 
извршењу извршном дужнику и по одредбама ранијег Закона о извршном 
поступку.  

 
По ранијем Закону о извршном поступку чл. 83 ЗИП-а а сада по чл. 95 

Закона о извршењу и обезбеђењу, продаја пописаних ствари спроводи се по 
правноснажности решења о извршењу тако да је за спровођење ове извршне 
радње  неопходно да  решење постане правноснажно. Из тих разлога је 
првостепени суд, након доношења решења о извршењу могао спровести попис 
и процену пре правноснажности решења о извршењу док би продаја морала 
уследити по правноснажности решења што је с обзиром на прибављене 
податке да није позната ни адреса пребивалишта ни адреса боравишта 
извршног дужника било нужно поставити привременог стараоца како би се 
поступак  извршења и намирења повериоца спровео до краја. 

 
Из свега изложеног Виши суд је оценио да је својим неделотворним  

поступањем раније Општински суд у Врњачкој Бањи сада Основни суд у 
Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи превасходно одговоран што 
предмет ни извршни поступак није окончан у разумном року, те је утврдио да је 
таквим поступањем суда подносиоцу Уставне жалбе повређено право на 
суђење у разумном року  зајемчено чл. 32 ст. 1 Устава у извршном поступку који 
се сада води пред основним судом у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој 
Бањи И.бр. 29/10. 

 
Имајући у виду одредбе чл. 8Б Закона о уређењу судова а при утврђеној 

чињеници да је дошло до повреде права суђења у разумном року, одредио је 
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рок у коме ће првостепени суд окончати поступак  како је то наведено у ставу 1 
изреке решења.  

 
Носилац захтева  је по оцени овог суда  својим понашањем допринела 

дугом трајању предметног поступка тиме што је исказала пасивно понашање у 
предузимању одређених процесних радњи посебно прибављања адресе за 
извршног дужника а и тиме што пуномоћник извршног повериоца није приступио 
заказаном попису покретних ствари, када се могао лично на лицу места уверити  
о чињеницама да ли је таквих ствари било или не, и у том смислу истаћи 
одређене примедбе на рад извршитеља како би се убрзао поступак извршења 
односно пописа и процене. Неактивност се огледа и што ни сам поверилац није 
предложио постављање привременог стараоца, тим пре што су му биле 
познате чињенице да се извршни дужник не налази на датој адреси која је дата 
у извршном предлогу и да му није познато место пребивалишта. 

 
Виши суд је оценио да подносиоцу захтева припада правична новчана 

накнада у износу од 30.000,00 динара због повреде Уставом загарантованог 
права на суђење у разумном року, те јој је износ као вид сатисфакције досуђен 
ставом 2 изреке овог решења на терет буџета Републике Србије који може 
наплатити у року од три месеца, од дана подношења захтева за исплату, 
сходно чл. 8Б Закона о уређењу судова. 

 
Приликом одлучивања о висини накнаде због повреде права на суђење у 

разумном року овај суд је ценио све околности од значаја за доношење те 
одлуке а посебно дужину трајања оспореног поступка. Виши суд сматра да 
наведени новчани износ представља правичну и адекватну накнаду за утврђену 
повреду уставом зајемченог права на суђење у разумном року, учињену 
неефикасним поступањем суда. Одлучујући о висини накнаде због повреде 
права суђења у разумном рок овај суд је имао у виду и праксу Уставног суда 
Србије и Европског суда за људска права у сличним случајевима, економско и 
социјалне прилике Републике Србије као и саму суштину накнаде којом се 
оштећеном пружа одговарајуће задовољење. 

 
Одлуку о трошковима поступка суд је донео сходно одредбама чл. 153 ст. 

2 , 154 и 163 ЗПП-а и чл. 30 ст. 2 ЗВП-а имајући у виду да је у конкретном 
случају подносилац захтева имала трошкове на име састава захтева од стране 
адвоката. Одлуку о висини трошкова у износу од 16.500,00 динара суд је донео 
сходно тарифном броју 14 Адвокатске тарифе имајући у виду да се у 
конкретном случају ради о ванпарничном поступку и да је овај поступак 
инициран предлогом за утврђивање повреде права на суђење у разумном року. 

 
Са свега напред изнетог одлучено је као у изреци овог решења. 

 
Судија, 

      Радојка Бажалац  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 
дозвољена је жалба Врховном Касационом 
суду у Београду,у року од 15 дана, од дана 
пријема решења. Жалба се подноси преко  
Вишег суда у Краљеву. 


