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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 Р4 И.бр. 18/14 
 Дана 17.11.2014 године 
 К р а љ е в о 
 

 
 
ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ, судија Радојка Бажалац у ванпарничном 

поступку по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року предлагача 
Златка Дишевића, из Кутња, Лепосавић, кога заступа пуномоћник Милоје 
Цветић, адвокат из Рашке, ради заштите права на суђење у разумном року, 
дана 17.11.2014. године донео је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I.УСВАЈА СЕ захтев за заштиту права на суђење у разумном року 

подносиоца захтева Златка Дишевића, из Кутња, Лепосавић, и утврђује да је у 
извршном поступку који се води код Основног суда у Рашки И.бр. 1289/11,  
(раније Основни суд Краљево. Судска јединица Рашка), повређено право 
подносиоца на суђење у разумном року зајемчено одредбом чл. 32 ст. 1 Устава 
Републике Србије. 
 

II. НАЛАЖЕ СЕ  Основном суду у Рашки да предузме све неопходне мере 
како би се извршни поступак из става 1 изреке окончао у најкраћем року. 
 
 III. ОДРЕЂУЈЕ СЕ примерена накнада за повреду права на суђење у 
разумном року подносиоцу захтева Златку Дишевићу у износу од 200 евра, у 
динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан исплате. Накнада се 
исплаћује на терет буџетских средстава Републике Србије опредељених за рад 
судова, у року од 3 месеца од дана подношења захтева за исплату. 
 
 IV. За веће потраживање на име накнаде за повреду права на суђење у 
разумном року преко досуђеног износа у ставу 3 изреке решења, а за износ од  
4.800 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате 
се одбија. 
 
 V. О повреди права на имовину и на накнаду материјалне штете у висини 
износа опредељеног у ставу 2 захтева, по правноснажности решења предмет 
се враћа Уставном суду Србије.  
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VI. Подносиоцу захтева досуђују се трошкови поступка у износу од 

16.500,00 динара. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Подносилац захтева Златко Дишевић, из Кутња је изјавио уставну жалбу 
дана 26.3.2014. године, због повреде права на суђење у разумном року, 
повреде права на имовину зајемчених одредбом чл. 32  и чл. 58 ст. 1 Устава 
Републике Србије, у извршном поступку који се сада води пред Основним судом 
у Рашки а раније пред Основним судом у Краљеву, Судска јединица у Рашки 
под бројем IIИ 1289/11. Уставни суд Србије је уступио на даљу надлежност 
Апелационом суду у Крагујевцу захтев за заштиту права на суђење у разумном 
року, а Апелациони суд у Крагујевцу је решењем Р4 Г- 544/14 31.7.2014. године 
уступио предмет Вишем суду  у Краљеву као стварно надлежном на даљи 
поступак. 
 
 Предмет је у Вишем суду у Краљеву заведен под бројем Р4-И 18/14  дана 
8.8.2014. године. 
 
 У уставној жалби је навео да је на основу правноснажних и извршних 
пресуда Општинског суда у Рашки П1.бр. 160/08 и П1 бр. 33/07 од 22.4.2008. 
године поднео предлог за извршење Основном суду у Краљеву, Судска 
јединица у Рашки дана 28.4.2011. године и да је суд донео решење о извршењу 
20.05.2011. године под бројем IIИ.бр. 1289/11 где је одредио трошкове 
извршења у износу од  47.873,00 динара. Даље је навео да извршење није 
спроведено до подношења уставне жалбе, чиме му је повређено право на 
суђење у разумном року из чл. 32 ст. 1 Устава. 
 
 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 предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. 
 
 Одредбом чл. 82 ст. 2 Закона о Уставном суду ( „ Сл. гласникРС“ број 
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“ број 101/13) након почетка примене одредаба овог 
Закона којима се уређује поступак за заштиту права на суђење у разумном року 
пред судовима опште надлежности ( чл. 8А, чл. 8Б и чл.8В) које одредбе се 
примењују   по чл. 33 Закона о измена 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 
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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 основи Закона о уређењу судова ( „Сл. гласник 
РС“ бр. 116/08). 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.1 Закона о уређењу судова). Ако непосредно Виши 
суд утврди да је захтев подносиоца основан, може одредити примерену 
накнаду за повреду права на суђење у разумном року и дати 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). 
 
 Према опредељеном захтеву подносиоца захтева, подносилац захтева 
тражи да се утврди повреда права на суђење у разумном року и примерена 
накнада у износу од 5.000 еура у динарској  противвредности по средњем курсу 
НБС на дан исплате. 
 
 У поступку пружања уставно судске заштите, поводом испитивања 
основаности захтева за повреду права на суђење у разумном року и примерене 
накнаде, овај суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и 
обавезама подносиоца захтева повређено његово уставом зајемчено право. 
 
 Виши суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе предмета 
Општинског суда у Рашки  II. И.бр. 1289/11 целокупну документацију приложену 
уз захтев, и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање у 
овој судској ствари: 
 
 Извршни поверилац Дишевић Златко са Кутња је преко свог адвоката 
Милоја Цветића из Рашке против извршног дужника Компаније „Интернационал 
ЦГ“ ДП Београд из Београда Народних хероја 43 у реструктуирању, матични 
број 17230999, ПИБ: 100001940, жиро рачун број 205-40580-83, код 
„Комерцијалне банке“ А.Д. Београд у Београду поднео предлог за извршење 
Основном суду у Краљеву, Судска јединица Рашка, дана 28.4.2011. године. У 
предлогу за извршење је навео да је донета од стране Општинског суда у 
Рашки правноснажна и извршна пресуда П1. 33/07 дана 22.4.2008. године, којом 
је тужени обавезан да на име разлике између исплаћене и припадајуће зараде 
за период од 1.1.2004. године, до 31.12.2006. године, исплати износ од 
210.935,00 динара са законском затезном каматом на сваки доспели месечни 
износ који је ближе опредељен у изреци ове пресуде почев од дана доспећа па 
до исплате а све у року од 8 дана. У ставу 2 обавезан је тужени да тужиоцу на 
име неисплаћеног прековременог рада за период од 1.1.2004. – 31.12.2006. 
године, исплати износ од 131.922,00 динара, са законском затезном каматом од 
31.1.2007. године, до исплате у року од 8 дана . У ставу 3 обавезан је тужени да 
тужиоцу у истом року накнади трошкове поступка у износу од 77.600,00 динара. 
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 Такође је у чињеничним наводима предлога за извршење наведено да је 
правноснажном и извршном пресудом  Општинског суда у Рашки П1.бр. 160/08 
од 3.11.2008. године, тужени обавезан да на име разлике између исплаћене и 
припадајуће зараде за период од 1.1.2007. – 31.8.2008. године, исплати износ 
од 576.966,00 динара, са законском затезном каматом на сваки доспели 
месечни износ почев од дана доспећа па до исплате како је ближе опредељено 
у ставу 1 изреке ове пресуде. У овој пресуди тужени је обавезан у ставу 2 да 
тужиоцу на име трошкова поступка плати износ од 96.540,00 динара.  
 
 Предлогом за извршење извршни поверилац је определио начин 
извршења правноснажних пресуда тако што би се наведене пресуде извршиле 
и новчано потраживање наплатило пленидбом и преносом новчаних средстава 
са жиро рачуна извршног дужника, жиро рачун број 205-40580-83 „Комерцијална 
банка“ АДБ Београд; жиро рачун број 160-40567-13 банка „Интеза“ АД Београд; 
жиро рачун број 160-285031-38 банка „Интеза“ АД Београд; жиро рачун број 
160-338159-25 банка „Интеза“ АД Београд; жиро рачун број 170-14803-31 „Уни 
кредит банка Србије“ АД Београд и остали жиро рачуни укључујући  и средства 
на девизном рачуну, матични број 17230999, ПУБ: 1001940, на текући рачун 
извршног повериоца број 355000125976101446 „Војвођанска банка“ АД Нови 
Сад да на име трошкова поступка износ од 77.600,00 динара са законском 
затезном каматом почев од 22.4.2008. године, као дана доношење пресуде П1. 
бр. 33/07, на име трошкова поступка износ од 96.540,00 динара са законском 
затезном каматом почев од 3.11.2008. године, као дана доношења пресуде П1. 
160/08 и на име трошкова извршења колико буду износили пленидбом и 
преносом новчаних средстава са жиро рачуна извршног дужника жиро рачун 
број 205-40580-83 „Комерцијална банка“ Београд, жиро рачун број 160-40567-13  
банка „Интеза“ АД Београд, жиро рачун број 160-285031-38 банка „Интеза“ АД 
Београд, жиро рачун број 160-338159-25 банка „Интеза“ АД Београд, жиро рачун 
број 170-14803-31 „Уни кредит банка Србије“ АД Београд и остали жиро рачуни 
укључујући и средства на девизном рачуну, матични број 17230999, ПИБ: 
1001940, на жиро рачун пуномоћника извршног повериоца број 205-85543-24 
„Комерцијална банка“ АД Београд Експозитура Рашка, матични број 56110763, 
ПИБ: 103737781, и да се наложи НБС Одсек за пријем основа и налога 
принудне наплате у Крагујевцу да изврши принудну наплату у корист извршног 
повериоца. 
 
 Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Рашки је усвојила предлог за 
извршење решењем о извршењу II И.бр. 1289/11 од 20.5.2011. године, и 
одредио трошкове извршења у износу од 47.873,00 динара.  
 
 У списима предмета постоји констатација да је решење експедовано 
23.5.2011. године. 
 
 Усвојено решење о извршењу извршни дужник је примио према 
повратници у списима предмета 24.5.2011. године, а пуномоћник извршног 
повериоца је решење примио 23.5.2011. године.  
 

Из списа предмета произилази да је Основни суд у Краљеву, Судска 
јединица у Рашки дана 20.5.2011. године, донео закључак под бројем И. 1289/11 
којим је наложио Одељењу принудне наплате, Одсек за пријем основа и налога 
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принудне наплате у Крагујевцу да изврши решење о извршењу тог суда И. 
1289/11 до 20.5.2011. године, који у прилогу овог закључка је и достављено у 
односу на извршног дужника у реструктурирању тако што ће сва новчана 
средства по том решењу означена као главни дуг са каматом пренети сеа 
рачуна извршног дужника на рачун извршног повериоца а трошкове парничног 
поступка са каматом и трошковима извршења са рачуна извршног дужника 
пренети на рачун пуномоћника извршног повериоца а који су рачуни 
означени у решењу о извршењу. У овом закључку је наведено да ће се 
извршење спровести сходно правном схватању Врховног Касационог суда 
Републике Србије у Београду од 24.2.2011. године, обзиром да се ради о 
новчаном потраживању извршног повериоца по основу радног односа и да је 
закључак донет на основу члана 9 Закона о извршном поступку. 

 
Према повратници у списима предмета НБС Одељење принудне наплате 

у Крагујевцу је ово решење о извршењу и наведени закључак примио 26.5.2011. 
године. 

 
Уз предлог за извршење приложена је правноснажна и извршна пресуда 

Општинског суда у Рашки П1.бр. 160/08 од 3.11.2008. године, и правноснажна и 
извршна пресуда Општинског суда у Рашки П1.бр. 33/07 од 22.4.2008. године, 
на основу којих је извршни поверилац поднео предлог за извршење.  

 
Пресудом Општинског суда у Рашки П1.бр. 160/08 од 3.11.2008. године, 

обавезан је тужени да тужиоцу на име разлике између исплаћене и припадајуће 
зараде за период од 1.1.2007.-31.8.2008. године, плати укупан износ од 
576.966,00 динара, са законском каматом на сваки доспели месечни износ 
почев од дана доспећа па до исплате и да му исплати трошкове поступка у 
износу од 96.540,00 динара, све у року од 8 дана по пријему пресуде. 

 
Правноснажном и извршном пресудом Општинског суда у Рашки П1.бр. 

33/07 од 22.4.2008. године, обавезан је тужени да тужиоцу на име разлике 
неисплаћених и припадајућих зарада по гранском Колективном уговору за 
период од 1.1.2004. године, до 31.12.2006. године, исплати укупан износ од 
210.935,00 динара, са законском затезном каматом на сваки месечни доспели 
износ почев од дана доспећа па до исплате да исплати на име неисплаћеног 
прековременог рада за период означен у ставу 1 изреке пресуде износ од 
131.922,00 динара са законском затезном каматом почев од 31.1.2007. године, 
до исплате у року од 8 дана и да исплати на име трошкова парничног поступка 
износ од 77.600,00 динара у року од 8 дана по пријему пресуде.  

 
Извршни дужник преко свог пуномоћник адвоката Јовице Дилберовића је 

уложио приговор на донето решење о извршењу које је предао на пошту 
препоручено под бројем 565965 дана 27.5.2011. године, а који приговор је 
примљен у Основни суд у Краљеву, Судска јединица Рашка 30.5.2011. године. 
По овом приговору одлучивало је „ИПВ веће“ Основног суда у Краљеву, Судска 
јединица Рашка 12.3.2012. године, и донело решење под бројем И.бр. 225/12 
којим је одбијен приговор извршног дужника као неоснован. Пре доношења 
решења стоји наредба судије у предмету „предмет увести у ИПВ уписник“. Ова 
наредба је дата 29.2.2012. године, решење којим је одбијен приговор извршног 
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дужника пуномоћник извршног повериоца је примио 26.3.2012. године, а 
пуномоћник извршног дужника је ово решење примио 21.3.2012. године. 

 
Након овога није предузимана ни једна извршна радња од стране 

Основног суда у Краљеву, Судска јединица у Рашки. 
 
Одлуком о реструктуирању број Р-54/07-од од 9.8.2007. године,  Агенција 

за приватизацију покренула је поступак реструктуирања Компаније 
„Интернационал ЦГ“ за међународну и унутрашњу трговину, у смислу одредаба 
Закона о приватизацији и Уредбе о поступку и начину реструктуирања који 
поступак у време покретања извршног поступка и у време подношења уставне 
жалбе није окончан. 

 
За оцену навода и разлога за повреду права за суђење у разумном року 

са становишта уставом зајамчених права на чију повреду се подносилац 
захтева позива битне су следеће одредбе Устава и Закона: 

 
Одредбом члана 32 став 1 Устава утврђено је да свако има право да 

независан, 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 о 
оптужбама против  њега. 

 
Одредбом члана 60 став 4 Устава е утврђено да свако има право на 

поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове 
рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни 
одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту 
за случај престанка радног односа и да се нико тих права не може одрећи. 

 
Одредбом члана 5 став 1 Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ 

бр. 125/04) који је био на снази у време покретања извршног поступка, било је 
прописано да је у поступку извршења и обезбеђења суд дужан да поступа 
хитно. 

 
Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 31/11) 

прописано је: да је поступак извршења и обезбеђења хитан (члан 6 став 1); да 
се одредбе других закона које прописују прекид или одлагање извршног 
поступка неће примењивати у извршном поступку који се спроводи по предлогу 
за извршење ради наплате новчаног потраживања из радног односа. У случају 
из става 5 члана 9 ЗИО одредбе других закона који прописују прекид или 
одлагање извршног поступка неће се примењивати у извршном поступку који се 
спроводи по предлогу за извршење ради наплате новчаног потраживања из 
радног односа а према ставу 6 у случају из става 5 овог члана суд ће застати са 
извршним поступком у складу са одредбом Закона о парничном поступку. 

 
Чланом 10 Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Сл. 

гласник РС“ бр. 123/07), који је ступио на снагу 3.1.2008. године, прописано је да 
се после члана 20ђ додају два члана 20е и 20ж, а чланом 20ж је поред осталог 
прописано: да се од дана доношења одлуке о реструктуирању до дана 
доношења одлуке о окончању реструктуирања не може против субјекта 
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приватизације, односно да његовом имовином, одредити или спровести 
принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења 
потраживања (став 1); да одлука о реструктуирању има снагу извршен исправе 
(став 2); да одлуку о реструктуирању агенција у року од 5 дана од дана њеног 
доношења доставља органу надлежном за спровођење принудне наплате, 
судовима и другим органима надлежним за доношење основа и налога за 
принудну наплату (став 3); да на основу Одлуке о реструктуирању орган 
надлежан за спровођење принудне наплате обуставља извршење 
евидентираних основана и налога, а судови и други органи надлежни за 
доношење основа и налога за принудну наплату не доносе нове основе и 
налоге за принудну наплату (став 4); да се поступак принудног извршења који је 
у току прекида (став 7); да по окончању реструктуирања односно после продаје 
јавним тендером или јавном аукцијом агенција обавештава судове и органе из 
става 4 овог члана о уплати продајне цене и о повериоцима који своје 
потраживање намирују из те цене (став 8). 

 
Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији („Сл. гласник 

РС“ бр. 119/12) који је ступио на снагу 25.12.2012. године, измењена је одредба 
члана 20ж став 1 Закона о приватизацији која сада гласи: Од дана доношења 
одлуке о реструктуирању до дана доношења одлуке о окончању 
реструктуирања, а најкасније до 30.6.2014. године, не може се против субјекта 
приватизације, односно над његовом имовином одредити или спровести 
принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења 
потраживања. 

 
Оцењујући наводе и разлоге из поднетог захтева са становишта Уставом 

зајамченог права на суђење у разумном року, а полазећи од утврђених 
чињеница и околности Виши суд је утврдио да је извршни поступак покренут 
28.4.2011. године, подношењем предлога за извршење Општинском суду у 
Краљеву, Судска јединица у Рашки. Међутим, имајући у виду наведено правно 
схватање Врховног Касационог суда које је донето и верификовано 24.2.2011. 
године, а на основу ког схватања је Основни суд у Краљеву, Судска јединица у 
Рашки и с позивом на одредбу члана 9 Закона о извршном поступку донео 
закључак којим је наложио Одељењу принудне наплате, Одсек за пријем 
основа и налога принудне наплате у Крагујевцу да изврши решење о извршењу 
тог суда И.бр. 1289/11 од 20.5.2011. године, над извршним дужником који је у 
реструктуирању, онако како је донето то решење по предлогу извршног 
повериоца, те одредбу члана 9 став 5 Закона о извршењу и обезбеђењу као и 
стандарде и принципе изражене у одлукама Уставног суда и Европског суда 
за људска права, овај суд налази да одредба члана 20ж став 1 Закона о 
приватизацији није од утицаја на извршне поступке  који се односе на наплату 
новчаних потраживања из радног односа утврђених  извршним исправама 
управљеним према дужнику, субјекту приватизације у реструктуирању. При 
томе овај суд је оценио да на спровођење извршења у конкретном случају нема 
утицаја ни одредба члана 9 став 6 Закона о извршењу и обезбеђењу с 
обзиром на то да су предмет извршења неизмирене зараде подносиоца 
захтева. Наиме, то су потраживања која сагласно одредби члана 60 став 4 
Устава представљају правичну накнаду за рад и којих се нико не може одрећи. 
А када је реч о дужини трајања извршног поступка овај суд је утврдио да 
извршни поступак траје преко 3 године, и још увек није окончан. 
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Наведено трајање поступка указује да поступак није окончан у оквиру 

разумног рока. Међутим, полазећи од тога да је појам разумног трајања судског 
поступка релативна категорија која зависи од низа чинилаца, а пре свега од 
сложености правних питања и чињеничног стања у конкретном поступку, 
понашања подносиоца захтева, поступања судова који су водили поступак, 
као и значаја истакнутог захтева за подносиоца овај суд је испитивао да ли су и 
у којој мери наведени критеријуми утицали на дуго трајање поступка.  

 
Испитујући сложеност правних питања и чињеничног стања у извршном 

поступку, овај суд је оценио да је поступак био усложњен услед чињенице да је 
у време када је решење о извршењу било достављено Народној банци Србије, 
ради спровођења извршења, извршни дужник био у поступку реструктуирања. 

 
Оцењујући значај предмета спора за подносиоца захтева, Виши суд је 

нашао да је правна ствар била од изузетног значаја за подносиоца, с обзиром 
на то да је у питању извршење правноснажне судске одлуке која се односи на 
неисплаћене зараде и друга примања подносиоца захтева по основу радног 
односа код послодавца. 

 
Према члану 8 Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/04), 

у ставу 4 је предвиђено да суд може само на предлог извршног повериоца, 
односно, извршног дужника у складу са овим законом одредити друго средство 
извршења, односно обезбеђења уместо оног које је предложено. 

 
Према члану 199 овог Закона закључак и решење о извршењу суда је 

достављено Организацији на принудну наплату. 
 
Према члану 20 Закона о обезбеђењу и извршењу („Сл. гласник РС“ бр. 

31/11 и 55/14), је предвиђено у ставу 2 да суд може на предлог извршног 
повериоца или по службеној дужности, у току поступка закључком одредити 
друго средство и на другим предметима извршења односно обезбеђења уместо 
оних који су претходно одређени.  

 
Према одредби члана 187 Закона о извршењу и обезбеђењу изричита је 

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 дужна 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 из 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 је предвиђено да ако се у 
остављеном року извршни поверилац не изјасни суд обуставља поступак 
извршења. 

 
Према чињеничном утврђењу првостепени суд је поштујући рокове према 

Закону о извршном поступку који је важио у време подношења захтева за 
извршење донео по предлогу, решење о извршењу, и у року га доставио 
Организацији за принудну наплату заједно са закључком, који је донео сходно 
одредби члана 9 Закона о извршном поступку који је у то време важио. 
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У овом делу првостепени суд је делотворно поступао. Међутим, приликом 

одлучивања о приговору који је уложен на решење о извршењу како то 
произилази из списа првостепени суд није поштовао рокове предвиђене 
Законом о извршењу и обезбеђењу, јер, је приговор уложен 30.5.2011. године, а 
првостепени суд је о њему одлучио тек 12.3.2012. године, чиме је прекорачио 
рок предвиђен Одредбом члана 39 став 4 Закона о извршењу и обезбеђењу. 

 
Стоји чињеница да Закон о извршном поступку који је важио у време 

доношења закључка који је достављен Одељењу за принудну наплату и 
решења о извршењу од стране Основног суда у Краљеву, Судска јединица у 
Рашки, не предвиђа обавезу Народне банке РС, Одељења за принудну наплату 
да обавештава суд о стању наплате са банкарског рачуна. Међутим, и поред 
тога што ни Законом о извршном поступку а ни Законом о платном промету та 
обавеза банке није установљена, имајући у виду хитност поступка као и начело 
официјалности  извршног поступка, у току вођења поступка суд је дужан да 
предузме све извршне радње како би спровео извршење 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 а сада Основни суд у Рашки након 
достављања закључка Народној банци, Одељењу за принудну наплату је морао 
бити активнији у предузимању извршних радњи у смислу тражења извештаја од 
Одељења за принудну наплату о реализацији спровођења извршења решења 
или пак о разлозима због чега није спроведено извршење пленидбом новчаних 
средстава са свих жиро рачуна који су наведени у решењу о извршењу. 
Међутим, полазећи од одредбе члана 187 Закона о извршењу и обезбеђењу 
који се примењује од 17.9.2011. године, и става 2 овог члана којим је 
предвиђена обавеза Организације за принудну наплату  да обавештава суд о 
предузетим радњама у току спровођења извршења, може се закључити, да 
стоји обавеза суда да по протеку овог рока затражи управо извештај од 
Народне банке у вези предузетих радњи. На тај начин би добијањем извештаја 
од банке да евентуално није спроведено извршење и разлога због којих није 
решење спроведено суд 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 чланом 187 Закона о извршењу и 
обезбеђењу. 

 
Оцењујући понашање подносиоца захтева овај суд је нашао да од 

стране подносиоца као извршног повериоца, а посебно имајући у виду одредбе 
члана 8 Закона о извршном поступку који је важио у време подношења 
предлога за извршење и у време доношења решења о извршењу, који предвиђа 
да може само на предлог извршног повериоца да одреди друго средство 
извршења а да извршни поверилац од дана подношења предлога за извршење 
није ставио други предлог за евентуално друго средство извршења нити је 
предузео и једну радњу која би евентуално могла да убрза поступак након 
улагања приговора на решење о извршењу, па овакво понашање се може 
оценити као пасивно понашање и представља допринос дужини трајања 
поступка. 
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Оцењујући поступање суда у овој правној ствари, Виши суд је нашао да 
извршни суд није делотворно предузимао радње на које је по закону био 
обавезан, како би се извршни поступак окончао у разумном року. Наиме, 
извршни суд је у поступку извршења дужан да поступа хитно а хитност поступка 
подразумева брзо и ефикасно доношење одговарајућих одлука, односно 
предузимање других радњи којима се поступак извршења спроводи и окончава, 
да у конкретном случају извршни суд од 20.5.2011. године, није предузео ни 
једну делотворну извршну радњу којом би убрзао извршни поступак нити је 
користио своја законска овлашћења која су му дата касније донетим Законом о 
обезбеђењу и извршењу посебно имајући у виду Одредбе члана 20 став 2 
Закона о обезбеђењу и извршењу. 

 
Са наведених разлога овај суд је нашао да је подносиоцу захтева 

повређено право на суђење у разумном року, јер о његовом предлогу није 
решено у оквиру прихваћених стандарда, дужине трајања судског поступка, па 
је захтев усвојен, а као начин отклањања штетних последица због повреде 
суђења у разумном року наложено је надлежном суду да предузме све 
неопходне мере да се поступак оконча у што краћем року. 

 
Виши суд је утврдио да подносиоцу захтева припада и правична новчана 

накнада у износу од 200 евра у динарској противвредности због повреде 
његовог Уставом загарантованог права на суђење у разумном року те да је овај 
износ као вид сатисфакције досуђен ставом 3 изреке овог решења на терет 
буџета Републике Србије, који може наплатити у року од 3 месеца од дана 
подношења захтева за исплату сходно члану 8б Закона о уређењу судова. 

 
Приликом одлучивања о висини накнаде због повреде права на суђење у 

разумном року, Виши суд је ценио све околности од значаја за доношење ове 
одлуке, а посебно дужину трајања оспореног поступка, као и да новчани износ 
представља правичну и адекватну  накнаду односно један вид сатисфакције за 
утврђену повреду Уставом зајамченог права на суђење у разумном року која је 
учињена неефикасним поступањем суда. Одлучујући о висини ове накнаде суд 
је имао у виду и допринос дужини трајања поступка извршног повериоца, затим 
праксу Уставног суда Србије и Европског суда за људска права у сличним 
случајевима, економске и социјалне прилике у Републици Србији као и саму 
суштину ове накнаде којом се подносиоцу пружа одговарајуће задовољење. 
Износ који је подносилац захтева определио (5.000 евра) је по оцени овог суда 
превисок и ничим није оправдан,  због чега је за веће потраживање  од 
досуђеног у ставу III изреке одбијен захтев и одлучио као у ставу IV изреке 
решења. 

  
Виши суд није одлучивао по захтеву подносиоца који се тиче материјалне 

штете у траженим износима обзиром да се исти везују за повреду права на 
имовину које је загарантовано чланом 58 Устава Републике Србије а за коју је 
надлежан Уставни суд Републике Србије, због чега је донео одлуку као у ставу 
V изреке решења. 

 
Имајући у виду да се захтев предлагача сматра захтевом за суђење у 

разумном року и да се тај поступак води по правилима ванпарничног поступка и 
да је предлагач имао трошкове око састава захтева за повреду прва за суђење 
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у разумном року, од стране адвоката досуђени су трошкови на име састава од 
стране адвоката сходно тарифном броју 14 Адвокатске тарифе у износу од 
16.500,00 динара, и сходно одредбама члана 30 ЗВП у вези члана 153 и 154 
ЗПП-а. 

 
  

Судија, 
      Радојка Бажалац  

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

 


