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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 Р4 И.бр. 10/15 
 Дана 30.03.2015. 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 захтева Миланка Радосављевића, из Краљева, улица Браће 
Пирића број 30, кога заступа пуномоћник адвокат Снежана Драгићевић, из 
Краљева, на основу чл. 8А-8Б Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ број 
116/08… 101/13) донео је дана 30.03.2015. године 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I. ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев подносиоца Радосављевић Миланка 
из Краљева, за заштиту права на суђење у разумном року, као и захтев за 
накнаду због повреде права на суђење у разумном року, који је подносиолац 
поднео преко пуномоћника Снежане Драгићевић, адвоката из Краљева , и 
утврђује се да у извршном поступку Основног суда у Краљеву И.бр. 1017/11 
(ранији број 711/08) није повређено право на суђење у разумном року 
подносиоцу захтева, зајемчено чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије. 
 II. ОДБИЈА СЕ захтев да се наложи Основном суду у Краљеву да 
предузме све мере како би поступак био окончан у најкраћем могућем року, 
сходно одредби чл. 89 ст. 2 Закона о Уставном суду. 

III. ОДБИЈА СЕ захтев подносиоца захтева за досуђивање примерене 
накнаде за повреду права на суђење у разумном року, у износу од 100.000,00 
динара, на терет буџетских средстава Републике Србије опредељен за рад 
судова у року од 90 дана, од дана пријема решења. 

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  

 
 Подносилац Миланко Радосављевић из Краљева, је овом суду поднео 
3.2.2015. године захтев за заштиту права на суђење у разумном року, преко 
свог пуномоћника, адвоката Снежане Драгићевић, из Краљева које је 
загарантовано чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије, за накнаду због повреде 
права на суђење у разумном року у износу од 100.000,00 динара и да се 
Основном суду у Краљеву наложи да предузме све мере да се у што краћем 
року оконча  извршни поступак. 
 
 Трошкове поступка је тражио.  
 
 У наводима предлога је истакао да је предлог за извршење  Општинском 
суду у Краљеву који је заведен под бројем И.711/08 поднео на основу 
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правноснажне и извршне пресуде Општинског суда у Краљеву којом му је 
досуђена накнада по основу неисплаћеног личног дохотка. Решење о извршењу 
донето је 21.4.2008. године, али исто још није спроведено.  У предлогу је навео 
да је тражио спровођење извршења решења о извршењу пленидбом новчаних 
средстава са текућег рачуна извршног дужника, али потраживање није 
намирено ни до данас ,  а за то време над дужником није покренут стечај. 
Извршни дужник је пословао преко рачуна који нису његови тако да је на тај 
начин осујећено потраживање извршног повериоца . Према сазнању извршног 
повериоца извршни дужник не поседује више ни једну покретну или непокретну 
ствар на коју би се спровело извршење, тако да је то био једини начин да се 
поверилац намири за потраживани износ . Међутим, након достављања 
решења  о извршењу од првостепеног суда НБС одељењу за принудну наплату 
извршење није спроведено и новчано потраживање није наплаћено са жиро 
рачуна који је предложен у предлогу за извршење све до подношења овог 
предлога за повреду права на суђење у разумном року. 
 
 Подносилац захтева је предложио да му суд усвоји захтев и утврди да му 
је повређено права на суђење у разумном року из чл. 32 ст. 1 Устава и да му 
досуди примерену накнаду због повреде права на суђење у разумном року као и 
трошкове парничног поступка. 
 
 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  разумном 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). 
 
 У поступку пружања уставно судске заштите , поводом испитивања 
основаности захтева за повреду права на суђење у разумном року,  у 
границама истакнутог захтева Виши суд утврђује да ли је у поступку 
одлучивања о правима и обавезама подносиоца захтева повређено његово 
уставом зајемчено право или слобода. 
 
 Виши суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе предмета  
Основног суда у Краљеву И.бр. 1017/11 ( ранији број И. 711/08) и утврдио 
следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање у овој ствари: 

 
Након подношења захтева за суђење у разумном року у предмету овог 

суда Р4 И 10/15 прибављени су списи предмета Основног суда у Краљеву И.бр. 
1017/11 (ранији број 711/08) и након прегледа овог предмета је утврђено 
следеће: 
 
 Извршни поверилац Радосављевић Миланко из Краљева, насеље Браће 
Пирић 30 кога заступа Снежана Драгићевић, адвокат из Краљева, против 
извршног дужника „Концерн“ Фабрика вагона Краљево А.Д., ПИБ 101249411, 
матични број 07147139, рачун број 205-141670-19 Комерцијалне банке је поднео 
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предлог за извршење 17.4.2008. године на основу правноснажне извршне 
пресуде Општинског суда у Краљеву IП. 63/08 од 20.3.2008. године за исплату 
главног дуга на име зараде од 23.107,00 динара са затезном каматом почев од 
1.1.2008. године до исплате и на име трошкова парничног поступка у износу од 
14.448,00 динара. Уз предлог за извршење поднета је и пресуда Општинског 
суда у Краљеву П.бр. 63/08 од 20.3.2008. године. 
 
 У предлогу за извршење је предложено да се на основу правноснажне 
извршне пресуде IП. 63/08 од 20.3.2008. године, дозволи принудно извршење 
ради наплате накнаде штете због изостале зараде и то износ од 23.107,00 
динара са законском затезном каматом почев од 1.1.2008. године као и износа 
од 14.448,00 динара са законском затезном каматом почев од 20.3.2008. године, 
па до коначне исплате, као и трошкова парничног поступка и трошкове 
извршења колико буду изнели, и да се наложи НБС-дирекцији за регистре и 
принудну наплату – Одељење за принудну наплату Крагујевац да извршни 
пренос новчаног потраживања са рачуна дужника број 205-14670-19 
Комерцијалне банке на рачун повериоца број 325-9300900117980-43 ОТП банка 
а трошкове парничног поступка и трошкови извршења на рачун пуномоћника 
извршног повериоца адвоката Снежани Драгићевић број 295-1234793-66 Српска 
банка.  
 
 Решењем о извршењу И.бр. 711/08 донето је 21.4.2008. године. У 
решењу су одређени трошкови извршења у износу од 4.224,00 динара. Решење 
је експедовано 22.4.2008. године. НБС Крагујевац је примила решење о 
извршењу 21.4.2008. године. Пуномоћник извршног повериоца је примила 
решење о извршењу 23.4.2008. године, а пуномоћник извршног повериоца 
23.4.2008. године, а извршни дужник 6.5.2008. године. Списи предмета су по 
налогу судије стављен у а/а 20.5.2008. године. 
 
 10.3.2011. године уследио је поднесак пуномоћника повериоца да се 
извршни дужник налази у реструктуирању, а да НБС не спроводи дозвољено 
извршење, а сходно правном схватању грађанског одељења Врховног 
касационог суда од 24.2.2011. године. У овом поднеску пуномоћник извршног 
повериоца тражи од суда да поново достави налог НБС да спроведе извршење 
решења, јер се ради о потраживању из радног односа.  
 
 Након овог поднеска списи предмета су преведени на нови број 
15.3.2011. године И.бр. 1017/11. 
 
 Првостепени суд је 13.5.2011. године донео решење И.бр. 1017/11 којим 
је дозвољено настављање поступка за спровођење извршења које је одређено 
решењем о извршењу. Ово решење је извршни дужник добио 13.5.2011. 
године, а пуномоћник извршног повериоца 18.5.2011. године.  
 
 На ово решење уложена је жалба са предлогом за одлагање извршења 
од стране извршног дужника и поднета суду дана 31.5.2011. године. 
 
 Жалба је достављена на одговор пуномоћнику повериоца, а након тога су 
списи предмета достављени 10.8.2011. године, другостепеном суду по жалби.  
 



 4 

 Виши суд у Краљеву, је 8.9.2011. године, донео решење 1Гж. 1592/11, 
којим је одбио као неосноване жалбе извршног дужника, а решење Основног 
суда у Краљеву је усвојио. Списи предмета су враћени провостепеном суду 
15.9.2011. године, након чега је уследила наредба судије за одређивање 
рочишта за 11.10.2011. године. Ово рочиште је одржано по предлогу извршног 
дужника за одлагање извршења. Након одржаног рочишта првостепени суд је 
донео решење 27И. 1017/11 од 12.10.2011. године, којим је одбацио предлог 
извршног дужника за одлагање извршења одређеног решењем Општинског 
суда у Краљеву И. 711/08 од 21.4.2008. године као недозвољен, а извршном 
повериоцу признају се трошкови извршења у износу од 6.250,оо динара. 
Одлучујући о поднетом предлогу извршног дужника у решењу првостепени суд 
је пошао од одредби чл. 6 ст. 1 Закона о извршењу, чл. 9 ст. 5 Закона о 
извршењу и обезбеђењу, као и од одредба чл. 219 ст. 1 ЗПП, па пошто је 
утврдио да у конкретном случају постоји правноснажна и извршна пресуда која 
се доноси на потраживање новчаних средстава из радног односа на основу које 
је предлог за извршење и поднет овом суду, донео је решење о дозволи 
наставка поступка за спровођење извршења, одређен решењем И. 711/08 од 
21.4.2008. године.  
 
 Основни суд у Краљеву донео је поново закључак 27И. 1017/11 од 
12.10.2011. године, којим је наложено НБС Дирекцији на принудну наплату 
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, да поступи по 
решењу о извршењу Општинског суда у Краљеву И. 711/08 од 21.4.2008. 
године, које јој је раније достављено, као и по решењу суда И. 1017/11 од 
12.10.2011. године, тако што ће новчана средства са текућег рачуна извршног 
дужника АД „Концерн“ ФВК АД Краљево у реструктурирању, пренети и то 
потраживање на име главног дуга на текући рачун извршног повериоца, а 
потраживање на име трошкова парничног поступка, трошкове извршења на 
рачун извршног повериоца.  
 
 Дана 11.10.2011. године поднет је поднесак од стране извршног дужника, 
са захтевом за застој поступка, са образложењем да би настављањем 
спровођења извршења извршни дужник претрпео ненадокнадиву штету, јер би 
дошло до раскида закључених међународних уговора са несагледивим 
консеквенцама укључујући и углед Републике Србије према Ино-партнерима. У 
поднеску су наведени уговори са Ино-партнерима.  
 
 Основни суд је 21.12.2011. године предмет ставио у евиденцију од 
15.1.2012. године. Према стању у списима решења првостепеног суда од 
12.10.2011. године, са закључком НБС Крагујевац, је добила 19.10.2011. 
године, извршни дужник 24.10.2011. године, а пуномоћник извршног повериоца 
18.10.2011. године.  
 
 Извршни судија је дана 18.10.2012. године пуномоћнику извршног 
повериоца упутио допис са захтевом да се изјасни да ли је у међувремену 
дошло до измирења потраживања.  
 
 Овај допис пуномоћник извршног повериоца је примио 25.10.2012. 
године.  
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 Дана 6.11.2012. године пуномоћник извршног повериоца је обавестио 
суд да није ништа уплаћено по извршном решењу од 21.4.2008. године.  
 
 Првостепени суд 16.1.2013. године се обратио НБС Принудне наплате 
Одељењу за пријем, контролу и унос основних налога у Крагујевцу, са налогом 
да се изјасне да ли је поступљено по решењу Основног суда у Краљеву И. 
711/08 од 21.4.2008. године у спровођењу извршења тог решења.  
 
 НБС принудна наплата Одељење за пријем, контролу и унос основа и 
налога у Крагујевцу, је 22.6.2013. године одговорило да је решење И. 711/08 
примљено и заведено дана 24.4.2008. године, у прегледу неизвршених налога 
извршног дужника „Концерн Фабрика вагона“ Краљево у реструктурирању и 
друга зависна лица извршни поверилац Радосављевић Миланко из Краљева и 
да није започет поступак извршења решења. На рачунима дужника нема 
прилива средстава за спровођење решења о извршењу. Извештај НБС 
достављено је пуномоћнику извршног повериоца 6.2.2013. године, првостепени 
суд је поново НБС – Принудна наплата Крагујевац, упутио допис да достави 
број рачуна извршног дужника као и податке код које пословне банке дужници 
врше промет новчаних средстава, имајући у виду одредбе Уставног суда.  
 
 Народна банка Србије – Принудна наплата Одељење за пријем, контролу 
и унос послова и налога у Крагујевцу 20.10.2013. године је доставило одговор 
да односно претраживање јединственог регистра рачуна НБС за „Концерн –
Фабрика вагона“; АД у реструктурирању Краљево, као и за друга зависна 
правна лица, овај поднесак банке са прилозима достављен је пуномоћнику 
извршног повериоца 15.11.2013. године.  
 
 Извршни судија 1.8.2014. године доставио пуномоћнику извршног 
повериоца поднесак са налогом да у року од 15 дана од дана пријема овог 
дописа се изјасни да ли је дужник измирио дуг према извршном повериоцу и да 
се изјасни шта предлаже у даљем току поступка, обзиром да према извештају 
НБС Крагујевац од 21.1.2013. године извршење на рачуну извршног дужника 
није спроведено јер на рачунима извршног дужника нема прилива средстава. У 
овом поднеску је наведено и упозорење да уколико не поступи по налогу суда у 
остављеном року да ће се сматрати да је повучен предлог за извршење да ће 
поступак бити обустављен по основу чл. 187 ЗИО.  
 

Пуномоћник извршног повериоца је примила овај налог 25.8.2014. 
године.  
 
 Дана 28.8.2014. године је поднела поднесак у коме је навела да остаје 
при предлогу и донетом решењу о извршењу и предлаже да се извршење 
поводом истог настави под истим условима, средствима на истим предметима 
извршења.  
 
 Након достављања овог поднеска стоји констатација „видео судија, 
вратио у евиденцију 8 16.9.2014. године“, поштом продужена евиденција до 
9.12.2014. године. Након овога није предузета ни једна извршна радња.  
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Испитујући основаност захтева за утврђивање повреде права на суђење 
у разумном року Виши суд је нашао да је захтев неоснован. 
 
 При утврђивању разумног временског трајања судског поступка са 
становишта права странке на правично суђење у разумном року у смислу чл. 32 
ст. 1 Устава Републике Србије и чл. 10 ст. 1 ЗПП-а мора се поћи од чињеница 
да поступак зависи од низа чињеница које се процењују у сваком појединачном 
случају. 
 
 Сложеност чињеничних и правних питања  у одређеном предмету, 
понашање подносиоца захтева као странке у поступку, поступање судова који 
воде поступак и природа захтева, значај расправљеног права за подносиоца, 
основни су чиниоци који утичу на оцену временског трајања судског поступка и 
одређују да ли је тај поступак окончан у оквиру разумног рока. 
 
 Наиме, одредбом чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије одређено 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 
оптужбама против њега. На исти начин је право на правично суђење заштићено 
и одредбом чл. 6 ст. 1 Европске конвенције о људским правима ( Закона о 
ратификацији конвенције „ Сл. лист СЦГ – међународни уговори 9/03, 5/05 и 
7/05). 
 
 Одредбом чл. 5 ст. 1 Закона о извршном поступку ( „Сл. гласник РС“ број 
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, да је дужан да донесе решење о извршењу и предузме све радње 
спровођења извршења када су испуњени услови  за то ( чл. 7 новог закона). 
 
 Из цитираних одредби ЗИП-а, произилазе начела извршног поступка; 
хитно поступање без одуговлачења и начело официјалности. 
 
 Законом о извршењу и обезбеђењу ( „Сл. гласник РС“ број 31/11) који је 
ступио на снагу 16.5.2011. године а почео да се примењује од 16.9.2011. године 
је прописано: да је поступак извршења и обезбеђења хитан (чл. 6 ст. 1 тач); да 
се одредбе других закона који 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. Према 
одредбама чл. 358 овог закона, овај се закон има применити  у конкретном 
случају обзиром да извршење није спроведено. 
 
 У конкретном случају извршни поступак који је покренуо извршни 
поверилац  још није окончан. 
 
 Када је реч о дужини трајања извршног поступка суд утврђује да извршни 
поступак траје 6 година 11 месеци и 14 дана. 
 
 Наведено трајање поступка указује да поступак није окончан у оквиру  
разумног рока. Међутим, полазећи од тога да је појам разумног трајања судског 
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поступка релативна категорија која зависи од низа чинилаца, пре свега од 
сложености правних питања и чињеничног стања у конкретном поступку, 
понашања подносиоца предлога за суђење у разумном року, и значај истакнутог 
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 из утврђеног 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, када је достављено НБС извршни дужник био у 
реструктурирању и у блокади  рачуна на којем је предложено извршење, тако 
да извршење није могло да се спроведе пленидбом новчаних средстава која се 
воде на рачуну извршног дужника. Наиме, из извештаја НБС о данима блокаде 
и солвентности извршног дужника, произилази да је извршни дужник још  
1.1.1996. године у блокади. Према овом извештају рачун извршног дужника је у 
блокади од 22.1.2008. до 26.10.2010. године 735 дана а за цео период  од 1996  
до 31.8.2011. године укупно 4.899 дана. Према извештају НБС који је достављен 
на захтев Основног суда од 16.1.2013. године поступак извршења по решењу 
које је достављено одељењу за принудну наплату од првостепеног суда и 
заведено код одељења 24.4.2008. године није започет поступак извршења 
решења а на рачунима извршног дужника нема прилива средстава за 
спровођење решење о извршењу .Блокада је настављена и даље јер према 
извештају НБС није било прилива средстава да би се решење извршило, поред 
тога што су налози решења активни, односно достављани од стране  суда. 
 
 Према томе извршни дужник се налази у време покретања извршног 
поступка у блокади рачуна на којем је предложено извршење и тај поступак није 
окончан ни до подношења овог предлога за повреду права на суђење у 
разумном року. Такође, није извршена ни деблокада жиро рачуна са којег је 
предложено извршење пленидбом и преносом новчаних средстава на жиро 
рачун извршног повериоца, обзиром да према извештају НБС одељења за 
принудну наплату у Крагујевцу блокада и даље траје и није било никаквог 
прилива новчаних средстава на тим рачунима у међувремену. 
 
 Такође, на тим рачунима није било средстава ни после 24.2.2011. године 
када је Врховни касациони суд  заузео начелно правно схватање да се неће 
прекидати извршни поступци који се односе на наплату новчаних потраживања 
из радног односа утврђених извршним исправама према дужнику, субјекту 
приватизације у реструктурирању , а да ће се прекинути поступци наставити и 
окончати. Према томе ни тада нису постојали услови да Народна банка Србије 
спроведе решење о извршењу са рачуна и без накнадног налога извршног суда, 
мада је у конкретном случају налог НБС од стране суда уследио у више 
наврата. 
 
 Оцењујући значај предмета спора за подносиоца, суд је нашао да је 
правна ствар била од изузетног значаја за подносиоца , с обзиром на то да је у 
питању извршење правноснажних и судских одлука које се односе на 
неисплаћену зараду код послодавца и других примања подносиоца по основу 
радног односа. 
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 Испитујући понашање подносиоца захтева за повреду права на суђење у 
разумном року , овај суд је утврдио да на страни подносиоца као извршног 
повериоца има доприноса на дужину трајања поступка, у том смислу што као 
поверилац  пре свега приликом подношења предлога за извршење 
правноснажних пресуда се на поуздан начин није уверио да ли на рачунима има 
средстава, а осим тога доприноси се огледају у пасивном држању извршног 
повериоца током поступка након доношења решења о извршењу и достављања 
истог на принудну наплату НБС јер сходно чл. 8 ЗИП-а и чл. 54 ЗИО није 
променио средство извршења. Такође извршни поверилац и након што је од 
стране првостепеног суда 1.8.2014. године добио обавештење од првостепеног 
суда  да на рачуну извршног дужника нема прилива средстава и да није 
спроведено извршење решења, поред  налога да се изјасни о даљем току 
поступка и упозорења да уколико не поступи по налогу у остављеном року да ће 
се сматрати да је повучен предлог за извршење, да ће бити поступак 
обустављен на основу чл. 187 ЗИО,  се изјаснио да се извршни поступак 
настави под истим условима и на истим предложеним средствима извршења у 
предлогу за извршење, дакле ни након овога извршни певерилац није променио 
средства извршења. 
 
 Оцењујући поступање суда у овој правној ствари, а имајући у виду да 
извршни суд у поступку извршења је дужан да поступа хитно и да хитност 
поступка подразумева брзо и ефикасно доношење одговарајућих одлука, 
односно преузимање радњи којима се поступак извршења спроводи и окончава. 
Виши суд је утврдио да након подношења предлога за извршење првостепени 
суд је испоштовао законски рок у доношењу решења о извршењу, имајући у 
виду да је предлог за извршење поднет 17.4.2008. године а да је решење 
донето 21.4.2008. године. 
 
 Постоји неактивност првостепеног суда у периоду од 20.5.2008. године 
када је донео решење након што је доставио 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 томе да је решење 
о извршењу спроведено.  
 
 Доношењем решења од 20.5.2008. године којим се предмет као решен 
изводи из уписника и одлаже у архиву првостепени суд је поступио супротно 
одредби 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 спровео извршење што 
је и циљ извршног поступка, јер, извршни поступак представља законом 
предвиђен начин принудног остварења повериочевог потраживања. Ово са 
разлога што  се извршним поступком заправо заокружује систем пружања 
правне заштите. 
 
 Међутим, овај суд налази да неблаговремено поступање првостепеног 
суда  није било од утицаја на право извршног повериоца да оствари своја 
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новчана потраживања према извршном дужнику, а посебно имајући у виду да је 
жиро рачун  на којем је предложено спровођење извршења био у блокади како у 
време подношења предлога за извршење тако у време доношења одлуке о 
архивирању предмета а и касније није дошло до  деблокаде рачуна нити 
прилива средстава на рачуну тако да предузимање било које извршне радње не 
би довело до намирења повериоца. 
 
 Осим тога, из списа предмета произилази да је након подношења 
поднеска од стране пуномоћника извршног повериоца 10.3.2011. године да се 
настави поступак извршења сходно ставу грађанског одељења Врховног 
касационог суда од 24.2.2011. године,  првостепени суд делотворно поступао 
доношењем одговарајућих одлука, поступајући по предлогу извршног дужника 
за одлагање извршења, доношењем решења на којем је било и жалби по којима 
је поступао тадашњи Окружни суд у Краљеву. Након 10.3.2011. године све 
одлуке и извршне радње од стране првостепеног суда су делотворно 
предузимане имајући у виду динамику поступања првостепеног суда, али све те 
извршне радње нису могле довести до намирења извршног повериоца  
управо из разлога што на рачуну није било средстава  над којима би се 
извршила пленидба и пренос на жиро рачун извршног повериоца а од стране  
извршног повериоца није промењено средство извршења, сходно одредбама 
чл. 8 ЗИП-а и сходно одредбама чл. 54 ЗИО. 
 
 Неделотворност суда доношењем одлуке о архивирању предмета 
супротно чл. 233 Судског Пословника, у периоду од 1.5.2008. до 10.3.2011. 
године, нису у конкретном случају од таквог суштинског значаја да је због таквих 
радњи суда дошло до дужег трајања извршног поступка, јер, спровођење 
извршења и потпуно намирење  зависи пре свега од солвентности дужника, 
односно солвентности  рачуна на којем је предложено извршење, а према 
извештају који је достављен овом суду од НБС рачун извршног дужника са којег 
је требало извршити пленидбу и пренос новчаних средстава је у блокади још од 
1996. године и у међувремену до подношења овог предлога за заштиту суђења 
у разумном року није било деблокадае тих рачуна нити било каквих прилива 
новчаних средстава на тим рачунима што је онемогућавало спровођење 
извршења и доношење одлука које су предвиђене чл. 76, 77 ЗИО. 
 
 Сама чињеница да је жиро рачун извршног дужника био у блокади још у 
моменту подношења предлога  за извршење указује да предузимање било 
које извршне радње од стране суда не би била гаранција да се спроведе 
извршење и да се реализује потраживање по наведеним правноснажним 
пресудама извршног повериоца, јер, пре свега наплата потраживања зависи од 
имовине и солвентности извршног дужника што у конкретном случају извршни 
дужник није био ни у тренутку подношење предлога за извршење. 
 
 Чињеница да суд својим поступањем не може да утиче на солвентност 
дужника то се у конкретном случају евентуално може говорити о повреди права 
на имовину о чему овај суд није надлежан да одлучиће 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 
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због повреде права на суђење у разумном року у складу са одредбама чл. 8Б 
Закона о уређењу судова. 
 
 Такође, из истих разлога одбијен је и захтев да се основном суду у 
Краљеву наложи да предузме све мере како би се поступак окончао у што 
краћем року сходно одредби чл. 89 ст. 2 Закона о Уставном суду. 
 
 Трошкове настале подношењем захтева сноси подносилац , у складу са 
чл. 151 ЗПП-а у вези 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 за заштиту 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, по  
пријему писаног отправка овог решења. 
Жалба се подноси преко Вишег суда у 
Краљеву. 
.   


