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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
Р4 И број 30/14 
Дана 10.12.2014.године 
К р а љ е в о 
 
 
 Виши суд у Краљеву, судија Радојка Бажалац, као судија појединац, у 
ванпарничном предмету за заштиту права на суђење у разумном року 
подносиоца захтева Драгоша Деспотовића, Стара Стругара IV/9, Рашка, кога 
заступа пуномоћник Милоје Цветић, адвокат из Рашке, на основу чл. 8А до 8В 
Закона о уређењу судова ( „Сл гласник РС“ број 116/08… 101/13), донео је дана 
11.12.2014. године 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I. ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев подносиоца Драгоша Деспотовића, 
из Рашке, за заштиту права на суђење у разумном року, као и захтев за накнаду 
због повреде права на суђење у разумном року, који је подносилац поднео 
преко пуномоћника Милоја Цветића, адвоката из Рашке и утврђује се да у 
извршном поступку, који  је вођен пред Основним судом у Краљеву, Судска 
јединица у Рашкој И.бр. 1401/11, а сада се води пред Основним судом у Рашкој, 
подносиоцу захтева није повређено право на суђење у разумном року, 
зајемчено чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије. 
 II. ОДБИЈА СЕ захтев подносиоца захтева за досуђивање примерене 
накнаде за повреду права на суђење у разумном року у износу од 5.000 евра, у 
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате. 
 III. О повреди права на имовину и на накнаду материјалне штете у 
укупном износу од 504.331,00 динара са затезном каматом почев од 29.02.2004. 
године за сваку појединачну рату, па до исплате, трошкова поступка у износу од 
104.086,00 динара са затезном каматом почев од 16.12.2008. године, па до 
исплате и  трошкова извршења од 39.845,00 динара са затезном каматом од 
26.05.2011. године, до исплате, по правноснажности овог решења предмет 
вратити Уставном суду Србије. 
 IV. Подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року 
сноси трошкове поднетог захтева. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Предлагач Драгош Деспотовић, из Рашке је поднео 25.3.2014. године  
преко свог пуномоћника адвоката Цветић Милоја, уставну жалбу, због повреде 
права на правично суђење зајемчено чл. 32.ст.1 Устава Републике Србије, 
повреде права на имовину зајемчено чл. 58 Устава Републике Србије, у 
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извршном поступку који се водио пред Основним судом у Краљеву, Судска 
јединица у Рашкој а сада се води пред Основним судом у Рашкој И.бр. 1401/11 . 

Уставни суд Србије је 23.5.2014. године предмет Уж бр. 2707/14 уступио 
на даљу надлежност Апелационом суду у Крагујевцу, а Апелациони суд у 
Крагујевцу  решењем Р4–Г-501/14 од 14.8.2014. године уступио на надлежност  
Вишем суду у Краљеву списе предмета Апелационог суда у Крагујевцу Р4-Г-
501/14  као стварно надлежном суду на даљи поступак. 
 У уставној жалби је навео да је на основу правноснажне и извршне 
пресуде Општинског суда у Рашки П1 бр. 310/08 од 16.12.2008. године којом је 
извршни дужник компанија „Инетернационал ЦГ“ ДП  Београд, Народних хероја 
број 43 у реструктурирању, обавезан да извршном повериоцу исплати на име 
разлике исплаћене и припадајуће зараде за период од 1.1.2004. године до 
31.08.2008. године износ од 504.331,00 динар са затезном каматом на сваки 
доспели месечни износ почев од дана доспећа износа па до исплате, и 
трошкове поступка у износу од 104.086,00 динара, поднео  Основном суду у 
Краљеву, Судска јединица у Рашкој  предлог за извршење дана 6.5.2011. 
године против извршног дужника. 
 На основу поднетог предлога за извршење Основни суд у Краљеву, 
Судска јединица у Рашкој је  донео решење о извршењу II И.бр. 1401/11 од 
26.5.2011. године, којим је усвојио предлог за извршење пленидбом и преносом 
новчаних средстава са свих жиро рачуна извршног дужника  који су ближе 
опредељени у предлогу за извршење и преносом на жиро рачун извршног 
повериоца и његовог пуномоћника. До подношења уставне жалбе поступак 
извршења није спроведен а у међувремену је највећи и највреднији део 
имовине извршног дужника продат, а новац није легао на рачуне извршног 
дужника, тако да извршни дужник нема стварних могућности да се наплати по 
извршној и правноснажној пресуди која се односи на наплату потраживања из 
радног односа. 
 Према опредељеном захтеву у конкретном случају подносилац захтева 
тражи да се утврди повреда права на суђење у разумном року загарантовано 
чл. 32  Уставом Републике Србије, да му се досуди примерена накнада за 
повреду права на суђење у разумно року у износу од 5.000 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, и трошкови поступка 
пред Уставним судом у износу од 82.000,00 динара. 

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 разумном року и одредити рок у коме ће 
нижи 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 Краљеву је у  извршио увид у списе предмета Основног суда у 
Рашки II И.бр. 1401/11,  целокупну документацију приложену уз захтев и 
утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање у овој 
ствари: 
 Извршни поверилац Деспотовић Драгош из Рашке, насеље Стара 
стругара 4/9, кога заступа пуномоћник Милоја Цветића, адвокат из Рашке, је 



 3 

преко свог пуномоћника Основном суду у краљеву , Судска јединица у Рашки 
поднео предлог за извршење 6.5.2011. године против извршног дужника 
Компаније „Интернационал ЦГ“ ДП Београд, из Београда, Народних хероја 43 у 
реструктурирању, матични број 17230999, ПИБ: 100001940,  

Предлог за извршење поднео је на основу правноснажне и извршне 
пресуде Општинског суда у Рашки П1. бр. 310/08 од 16.12.2008. године којом 
пресудом је извршни дужник обавезан да тужиоцу Деспотовић Драгошу из 
Рашке, на име разлике између исплаћене и припадајуће зараде за период од 
1.1.2004. године, до 31.12.2007. године, исплати износ укупно од 504.331,00 
динара са законском затезном каматом и то на сваки месечни доспели 
опредељени износ, почев од дана доспећа па до исплате. Наведеном пресудом 
у ставу 2 обавезан је тужени да тужиоцу у року накнади трошкове поступка у 
износу од 104.086,00 динара. Наведена пресуда је постала правноснажна дана 
12.4.2011. године. Уз предлог за извршење приложио је пресуду Општинског 
суда у Рашки П1. бр. 310/08. 
 У предлогу за извршење предложио је да суд донесе решење о 
извршењу тако што ће се наведена правноснажна извршна пресуда у погледу 
главног дуга споредних потраживања и трошкова поступка ко и трошкова 
извршења колико буду износили , спроведе пленидбом и преносом новчаних 
средстава са жиро рачуна извршног дужника  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, ПИБ: 10001940, на текући рачун 
извршног повериоца број 160-1600100232236-24 банка „Интеза“ АД Београд. 

У погледу трошкова  поступка у износу од 104.086,00 динара са 
законском затезном каматом почев од 16.12.2008. године, као дана доношење 
пресуде П1. бр. 310/08, на име трошкова извршења колико буду износили 
предложио је да се донесе решење о извршењу којим ће се пресуда извршити 
пленидбом и преносом новчаних средстава са напред наведених жиро рачуна 
извршног дужника на жиро рачун пуномоћника извршног повериоца број 205-
85543-24 Комерцијална банка АД Београд, експозитура Рашка, матични број 
56110763, ПИБ 103737781, те да се наложи НБС одсек за пријем основа и 
налога принудне наплате у Крагујевцу  да извршни принудну наплату у корист 
извршног повериоца. 
 Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Рашки је донео дана 
26.5.2011. године решењем о извршењу и одредио трошкове извршења у 
износу од 39.843,00 динара.  
 Након доношења решења о извршењу наведени суд је 27.5.2011. године 
под бројем II И.бр. 1401/11 донео закључак да се наложи одељењу принудне 
наплате одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, да 
изврши решење о извршењу тог суда II И.бр. 1401/11 од 26.5.2011. године који 
је у прилогу тог закључка се доставља у односу на извршног дужника Компанија 
„Интернационал ЦГ“ у реструктурирању Београд , Народних хероја број 43, 
матични број 17230999 , ПИБ 100001940, тако што ће сва новчана средства по 
овом решењу означена  као главни дуг са каматом премети са рачуна извршног 
дужника  на рачун извршног повериоца, а трошкове парничног поступка са 
каматом и трошкове извршења са рачуна извршног дужника пренети на рачун 
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пуномоћника извршног повериоца а који су рачуну означени у решењу о 
извршењу. 

У закључку је наведено да извршење решења треба 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. Такође, је наведено да је закључак  донет 
на основу чл. 9 Закона о извршном поступку. 

Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Рашки 27.5.2011. године 
доноси решење да се предмет извршења као решен изведе из уписника и 
одложи у архиву. У уводном делу овог решења се наводи да пошто је у 
предмету извршног повериоца против извршног дужника ради наплате новчаног 
потраживања уследила забрана на новчаним средствима на рачуну дужника 
треба да се донесе такво решење. 

Након архивирања предмета извршни дужник преко свог пуномоћника 
адвоката Јовице Дилберовића из Београда је 3.6.2011. године је поднео 
приговор на решење о извршењу. 

Према налогу суда предмет је уведен у ИПВ и уписник дана 4.3.2012. 
године. 

Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Рашки 13.3.2012. године 
доноси решење ИПВ И.бр. 313/2 и то којим је одбијен приговор извршног 
дужника  против решења о извршењу Основног суда у Краљеву, Судска 
јединица у Рашки И.бр. 1401/11 од 26.5.2011. године као неоснован. 

Ово решење је пуномоћник извршног повериоца примио 26.3.2012. 
године а пуномоћник извршног дужника 21.3.2012. године. 

Након овога није предузета ни једна извршна радња. 
Одлуком о реструктурирању број Р-54/07 од 9.8.2007. године,  Агенција 

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

Према извештају НБС одељења за пријем, контролу и унос основа и 
налога Крагујевац-принудна наплата који је достављен Вишем суду у Краљеву 
8.12.2014.године, рачуни извршног дужника били су у блокади од 
1.4.2011.године, и на дан подношења предлога за извршење 6.5.2011. године 
није било прилива на текућим рачунима тог матичног броја, нити је било 
деблокаде рачуна и прилива средстава након 24.2.2011. године када је Врховни 
касациони суд заузео начелно правно схватање да се неће прекидати извршни 
поступци које се односе на наплату новчаних потраживања из радног односа 
потврђених извршним исправама према дужнику. Према наведеном извештају 
укупан износ блокаде рачуна  са којих је предложено извршење без камате је 
249.062.230,84 динара, и блокада траје укупно 1345 дана. Према том извештају 
рачун извршног дужника је био у блокади у време пријема решења о извршењу 
и закључка првостепеног суда од стране организације за принудну наплату. 

Народна банка Србије као организација за принудну наплату у 
конкретном случају, одељење за пријем, контролу и унос основа и налога  
Крагујевац, након пријема решења и закључка од првостепеног суда није 
поступила у складу са чл. 187 ЗИО, који је почео да се примењује од 17.9.2011. 
године, односно, није обавестила суд да ли је извршење спроведено или не 
како би суд у складу са одредбама ЗИО предузео друге мере које би водиле 
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намирењу извршног повериоца. Извршни поверилац у међувремену није 
променио средство извршења,  а од 1.1.2014. године даље поступање по 
предмету преузео је новоосновани  Основни суд у Рашкој. Предмет извршења 
још није окончан.   

За оцену навода и разлога захтева са становишта уставом зајамчених 
права на чију повреду се подносилац 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 чл. 5 ст. 1 Закона о извршном поступку („Сл гласник РС“ број 
125/04) прописано је да се тим Законом уређује поступак по коме судови 
спроводе принудно остварење потраживања на основу извршне или 
веродостојне исправе и спроводе обезбеђење потраживања; да је у поступку 
извршења и обезбеђења суд дужан да поступка хитно ( чл. 5 ст.1) и да се 
поступак извршења и обезбеђења сходно примењују одредбе Закона о 
парничном поступку (чл. 14.). Према чл. 7  наведеног Закона предвиђено је да је 
суд дужан да доноси решење о извршењу и да предузима све радње 
спровођења извршења када су испуњени услови за то. Из свега напред 
наведеног произилазе основна начела извршног поступка  хитност, поступање 
без одуговлачења и начело официјалности. 

Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласнику РС“ број 125/04) је 
престао да важи доношењем Закона о извршењу и обезбеђењу  који је је 
објављен у ( „Сл гласник РС“ број 31/11) од 9.5.2011. године, ступио на снагу 
16.5.2011. године .а почео да се примењују од 16.9.2011. године. Према чл. 6 
овог закона такође је предвиђено да је поступак извршења и обезбеђења хитан.  
С обзиром на одредбе чл. 358 овог Закона, овај се Закон има применити у 
конкретном случају обзиром да извршење није спроведено. 

Оцењујући наводе и разлоге из уставне жалбе, са становишта Уставом 
зајемченог права на суђење у разумном року, а полазећи од утврђених 
чињеница и околности, Виши суд је утврдио да је извршни поступак покренут 
6.5.2011. године подношењем предлога за извршење Основном суду у 
Краљеву,  Судска јединица у Рашкој. 

Када је реч о дужини трајања извршног поступка, Виши суд је утврдио да 
извршни поступак траје више од 3 године и да још увек није окончан. 

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 уставне жалбе, поступање судова који су водили 
поступак, као и значај истакнут захтева за подносиоца, Виши 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 Виши суд је оценио да је поступак био сложен услед чињеница да је у 
време када је поднет предлог за извршење и када је решење о извршењу 
донето или достављено НБС, извршни дужник био у поступку реструктурирања, 
и да рачун извршног дужника био у блокади, те извршење није могло да се 
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спроведе пленидбом новчаних средстава која се воде на рачуну извршног 
дужника.  

Оцењујући значај предмета спора за подносиоца, Виши суд је нашао да  
је правна ствар била од изузетног значаја за подносиоца, с обзиром на то да је 
у питању извршење правноснажне и судске одлуке која се односи на 
потраживање из радног односа, неисплаћене зараде од стране  послодавца. 

Испитујући понашање подносиоца уставне жалбе, Виши суд је оценио да  
на страни подносиоца постоји допринос продужавању трајања извршног 
поступка. Пре свега извршни поверилац подноси предлог за извршење 
Основном суду у Краљеву, Судска јединица у Рашкој, у време када је већ 
постојала блокада жиро рачуна  извршног дужника на којим је предложио 
спровођење извршења, а потом након доношења решења о извршењу и након 
достављања решења о извршењу и закључка првостепеног суда НБС- 
одељење за принудну наплату  у Крагујевцу није предузео ни једну извршну 
радњу на коју је обавезан и овлашћен Законом о извршном поступку сходно чл. 
8 ЗИП-а да изврши промену средства за извршење како би омогућио да се 
убрза и евентуално до краја спроведе поступак извршења. Такође неактивност 
извршног повериоца огледа се у томе што у току поступка  након ступања на 
снагу Закона о извршењу и обезбеђењу није користио сва законска овлашћења 
а посебно према чл. 54 ЗИО није поднео захтев Основном суду да од извршног 
дужника  узме и изјаву о имовини извршног дужника од кога би зависила и 
евентуална промена средства извршења на којима би се могао убрзати  
поступак извршења. 

Полазећи од основног начела извршног поступка да је извршни суд  
дужан да поступа хитно, па оцењујући поступање суда у овој правној ствари, 
Виши суд је утврдио да је Основни суд након подношења предлога за 
извршење све до доношења и експедовања закључка и решења НБС поступао 
делотворно и у оквиру Законом предвиђених рокова, тако су да све те извршне 
радње предузимане у складу са ЗИП-ом који је важио у то време. Постоји 
неактивност првостепеног суда у периоду од 27.5.2011. године када је донео 
решење након што је доставио закључак и решење о извршењу организацији за 
принудну наплату да се предмет архивира, иако у то време нису постојали 
услови за архивирање предмета, све до доношења одлуке о уложеном 
приговору извршног дужника на решење, који приговор је донет 13.3.2012. 
године. 

Доношењем  решења  од 27.5.2011. године који се предмет као решен 
изводи из уписника  и одлаже у архиву првостепени суд је поступио супротно 
одредбама чл. 233 судског Пословника, јер, је тим чланом предвиђено да се 
решени предмети архивирају и чувају на основу писмене одлуке судије који на 
омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за 
архивирање. У конкретном случају то решење је донето у тренутку када нису 
били испуњени услови за архивирање предмета јер суд није одлучио о 
приговору извршног дужника, односно предмет није био правноснажно окончан 
. Међутим, овај суд налази да неблаговремено поступање Основног суда у 
Краљеву, Судска јединица у Рашкој , као другостепеног суда није било од 
утицаја на право извршног повериоца да оствари своја новчана потраживања 
према извршном дужнику јер је чл.  40 ст. 4 ЗИО предвиђено да приговор не 
одлаже извршење решења а чл. 183 ст. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу на 
средствима на текућем рачуну ради остваривања новчаног потраживања према 
стварном лицу предузетнику или физичком лицу које обавља делатност  



 7 

спроводи на свим динарским средствима на његовим текућим рачунима и на 
свим девизним рачунима, осим оних који су законом изузети од извршења. 
Такође, и поступање првостепеног суда противно одредби чл. 233 судског 
Пословника, и неактивност суда након архивирања предмета, код чињенице да 
су сви жиро рачуни на којима је предложено спровођење извршење  били у 
блокади, како у време подношења предлога за извршење, тако и касније, и да 
није дошло до деблокаде рачуна нити прилива средстава на свим рачунима, ни 
након доношења начелног правног схватања 24.2.2011. године од стране 
Врховног касационог суда, и код чињенице да су предузете извршне радње од 
стране првостепеног суда спровођене у кратким временским роковима,да није 
било недостатака у правилима поступка, говори да је Основни суд у Краљеву, 
Судска јединица у Рашкој и Основни суд у Рашкој поступали у складу са 
одредбама Закона о извршном поступку. Суд није могао да утиче на 
спровођење извршења или евентуално раније окончање поступка јер, било које 
поступање суда није гаранција да ће до спровођења извршења, односно 
намирење извршног повериоца заиста и доћи. Ово са разлога што намирење 
извршног повериоца зависи од имовине извршног дужника, а очигледно је да 
није било новчаних средстава на жиро рачунима са којих је требало извршити 
пленидбу и пренос новчаних средстава како би се спровело извршење решења, 
а у међувремену извршни поверилац није променио средство извршења сходно 
чл. 8 ЗИП-а нити је ставио захтев првостепеном суду да се од извршног 
дужника узме изјава о имовини сходно чл. 54 ЗИО. 

Иако поступак још траје, Виши суд налази да поступајући су  првостепени 
судови поступали довољно ефикасно приликом вођења овог извршног 
поступка, и свако даље предузимање било које радње, у складу са одредбом 
чл. 75 ЗИО била би нека радња која би водила окончању поступка, било да се 
ради о обустави или закључењу извршења. Међутим, оно што је одлучено због 
чега не стоји одговорност на страни поступајућих првостепених судова за 
дужини трајања поступка у овом случају, јесте да предузимање у конкретном 
случају било које извршне радње и одређена наведена неактивност суда није 
могла довести до побољшања солвентности извршног дужника, а од чега 
уствари зависи потпуно намирење извршног повериоца. 

Међутим, имају и виду да су поднета извршења неизмирене зараде 
подносиоца уставне жалбе, да су то потраживања која сагласно одредби чл. 60 
ст. 4 Устава представљају правичну накнаду  за рад и којих се нико не може 
одрећи, то новчано потраживање из радног односа досуђено правноснажном 
судском одлуком улази у имовину повериоца, то се у конкретном случају 
обзиром да првостепени суд својим поступањем не може да утиче на 
солвентност дужника, због неспровођења извршења судске одлуке којом је то 
потраживање досуђено, представља повреду права на имовину о чему овај суд 
није надлежан да одлучује у складу са чл. 8А  Закона о уређењу судова. 

Имајући у виду да је овај суд утврдио да је захтев подносиоца за заштиту 
права на суђење у разумном року неоснован, суд је одбио и захтев за накнаду 
због повреде права на суђење у разумном року, у складу са одредбама члана 
8Б Закона о уређењу судова. 

Виши суд није одлучивао по захтеву подносиоца који се односи на 
накнаду материјалне штете у траженим износима, обзиром да се исти везује за 
повреду права на имовину , која је загарантована чл. 58 Устава Републике 
Србије а за коју је надлежан Уставни суд Републике Србије, због чега је донео 
одлуку као у изреци решења у ставу 3. 



 8 

Трошкове настале подношењем захтева сноси подносилац, у складу са 
чл. 151 ЗПП-а у вези са чл. 30 ст. 1 Закона  о ванпарничном поступку. 

Са свега напред изнетог одлучено је као у изреци на основу чл. 8А и 8Б 
Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, чл. 32 ст. 1 Устава 
Републике Србије, чл. 6 Европске конвенције заштита људских права  и 
основних слобода и чл. 18 ст. 1 и чл. 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, од дана пријема 
овог решења. Жалба се подноси преко 
Вишег суда у Краљеву. 
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