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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 Р4 И.бр. 6/14 
 Дана 12.08.2014 године 
 К р а љ е в о 
 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 
 

БЕОГРАД 
  
Сходно одредбама чл. 21 и 22  Закона о парничном поступку који се има 

применити у конкретном случају, сходно одредбама чл. 23 Закона о изменама и 
допунама Закона о парничном поступку ( Сл. гласник РС.бр. 55/14), достављају 
вам се списи предмета Р4 И 6/14 ради решавања сукоба надлежности. 

 
Решењем Р4 Г 562/14 од 23.7.2014. године Апелациони суд у Крагујевцу 

је списе предмета Апелационог суда у Крагујевцу Р4 Г 562/14 уступио на 
надлежност Вишем суду у Краљеву. 

 
Одредом чл. 8А Закона о уређењу судова у ст. 1 је прописано да 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.  

 
Према поднетом захтеву предлагача, предлагач тражи да се утврди да 

му је повређено право на суђење у разумном року у поступку који се води пред 
сада Основним судом у Рашкој у предметима II И.бр. 904/11, И. бр. 11443/11 и 
И.бр. 1246/11. 

 
Одредбом чл. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да се тим 

законом уређује поступак принудног остваривања, потраживања  у даљем 
тексту поступак извршења и обезбеђења потраживања (у даљем тексту 
поступак обезбеђења)  на основу домаће или стране извршне или веродостојне 
исправе, ако посебним законом није другачије одређено. 

 
Одредбом чл. 15 Закона о уређењу судова у ставу 2 прописано је да је 

Апелациони суд непосредно Виши суд за Виши суд и Основни суд. 
 
Одредбом чл. 15 ст. 3 Закона о уређењу судова прописано је да је Виши 

суд непосредно Виши суд за Основни суд када је то одређено тим законом  
као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама. 

 
По оцени овог суда, у конкретном случају будући да се тражи заштита 

права на суђење у разумном року у предметима извршења који се воде  код 
сада Основног суда у Рашки, овај суд није надлежан јер није по закону 
непосредно Виши суд у односу на сада Основни суд у Рашкој у поступцима у 
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којима предлагач тражи да се  утврди да му је повређено право на суђење у 
разумном року.  

 
Из одредбе  чл. 15 ст. 2 Закона о уређењу судова произилази као опште 

правило да је Апелациони суд непосредно Виши суд за Основни суд и за Виши 
суд, док је Виши суд непосредно Виши суд за Основни суд само када је то 
одређено тим законом, као и за питања унутрашњег уређења судова и 
примене Закона о судијама. Према томе, непосредно виши суд Основном суду, 
Виши суд може бити само у предметима у којима одлучује о правним 
лековима на одлуке Основног суда сходно чл. 23 ст. 2 тач. 3 Закона о уређењу 
судова. Као изузетак је одредбом чл. 15 ст. 3 Закона о уређењу судова  
прописано да је Виши суд непосредно Виши суд за Основни суд када је то 
одређено тим законом као и за питања унутрашњег уређења судова и примене 
Закона о судијама. 

 
Чл. 23 ст. 2 тач. 3 прописано је да Виши суд у другом степену одлучује о 

жалбама на одлуке Основних судова, на решења у грађанско-правним 
споровима , на пресуде у споровима мале вредности и у ванпарничним 
поступцима.  

 
Имајући ово у виду материја извршења и обезбеђења у смислу цитиране 

одредбе чл. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу не спада у материју у којој 
Виши суд може бити непосредно Виши у односу на Основни суд. 

 
Из тога произилази да у смислу одредбе чл. 8А Закона о уређењу судова 

овај суд није непосредно Виши суд у односу на Основни суд у Рашкој у судском 
поступку ( поступак извршења и обезбеђења) у којем поступку предлагач тражи 
да се утврди да му је повређено право на суђење у разумном року, јер као такав 
није одређен Законом о уређењу судова. 

 
Како у конкретном случају постоји сукоб између Вишег суда у Краљеву и 

Апелационог суда у Крагујевцу списе сходно цитираним прописима, 
достављамо томе суду на решавање сукоба. 

 
 

Судија, 
      Радојка Бажалац  

 

 


