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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 Р4 И.бр. 13/15 
 Дана 30.03.2015 године 
 К р а љ е в о 
 
 ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ и то судија Радојка Бажалац, у ванпарничном 
поступку за заштиту права на суђење у разумном року подносиоца захтева 
Светозара Швабића, из Краљева, улица Вељка Влаховића број 31/11, кога 
заступа пуномоћник адвокат Миломир Јовановић, из Краљева, тржни центар 
„Гараже“, локал 5, 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. УСВАЈА СЕ  захтев за заштиту права на суђење у разумном року 
Светозара Швабића, из Краљева, и утврђује се да је у извршном предмету 
Основног суда у Краљеву И.бр. 369/09 повређено право подносиоца  на суђење 
у разумном року , зајемчено чл. 32 ст. 2 Устава Републике Србије. 
 II. НАЛАЖЕ СЕ Основном суду у Краљеву да предузме све неопходне 
мере како би извршни поступак из става 1 изреке окончао у што краћем року. 

III. ОДРЕЂУЈЕ СЕ примерена накнада за повреду права на суђење у 
разумном року подносиоцу захтева Светозару Швабићу из Краљева, у износу 
од 30.000,00 динара која ће се исплатити 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 од досуђеног износа у ставу 3 изреке 
решења и то за износ од 65.000,00 динара, захтев предлагача се одбија као 
неоснован. 

 
V. Подносиоцу захтева  досуђују се трошкови поступка у износу од 

19.170,00 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 Светозар Швабић из Краљева поднео је захтев за заштиту права на 
суђење у разумном року овом суду 9.3.2015. године у извршном поступку који се 
води пред  Основним судом у Краљеву И.бр. 369/09. 
 
 У захтеву је навео да је извршни поступак покренут 10.2.2009. године 
против извршног дужника, по коме је донето решење о извршењу 4.3.2009. 
године ало исто још није спроведено нити је извршни поверилац намирен. Због 
неделотворног поступања основног суда у Краљеву није окончан извршни 
поступак И.бр. 369/09 , исти недопустиво дуго траје, тако да је због неефикасног 
и неажурног поступања њему повређено право на суђење у разумном року 
зајемчено чл. 32 ст. 1 Устава и исти сходно одредбама чл. 8А ст. 1 Закона о 
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уређењу судова подноси захтев за повреду права на суђење у разумном року 
Вишем суду. Обзиром да му је повређено право на суђење у разумном року 
припада му и правична накнада за повреду права на суђење у разумном року у 
износу од 95.000,00 динара.  
 

Предложио је да суд усвоји његов захтев за повреду права на суђење у 
разумном року за досуђивање примерене  накнаде као и да се Основном суду 
наложи да у што краћем року оконча извршни поступак. 
 
 Трошкове поступка је тражио.  
 
 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 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). 
 
 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  
Основног суда у Краљеву И.бр. 369/09 и утврдио следеће чињенице и 
околности од значаја за одлучивање у овој судској ствари: 

      
Након поднетог предлога за повреду права на суђење у разумном року од 

стране предлагача Светозара Швабића, из Краљева,  прибављени су списи 
предмета Основног суда у Краљеву И.бр. 369/09. 
 
 Након извршеног увида у списе предмета И.бр. 369/09 Основног суда у 
Краљеву, утврђено је следеће: 
 
 Извршни поверилац Светозар Швабић, из Краљева, кога заступа 
пуномоћник адвокат Милијан Радовановић из Краљева,  је против извршног 
дужника „Концерн“ фабрика вагона А.Д. Краљево, улица Индустријска број 27, 
матични број 71471395101249411, текући рачун 205-14670-19 код Комерцијалне 
банке А.Д. филијала Краље4во, поднео предлог за извршење на основу 
правноснажне извршне пресуде Општинског суда у Краљеву IП.158/08 од 
19.5.2008. године за исплату главног дуга у износу од 35.136,00 динара, са 
законском затезном каматом почев од 1.1.2008. године, на име трошкова 
парничног поступка у износу од 10.400,00 динара.  Предлог за извршење је 
поднет на основу правноснажне и извршне  пресуде  истог суда IП.158/06 од 
3.4.2006. године за исплату главног дуга у износу од 10.723,00 динара са 
законском затезном каматом почев од 1.1.2006. године, на име трошкова 
парничног поступка  у износу од 7.956,00 динара. 
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 У предлогу за извршење је предложена да се на основу  наведених 
правноснажних пресуда одреди извршење ради намирења новчаног 
потраживања извршног повериоца на име главног дуга у износу од 35.136,00 
динара са законском затезном каматом почев од 1.1.2008. године, на име 
трошкова парничног поступка у износу од 10.400,00 динара, на име главног дуга 
у износу од 10.723,00 динара са законском каматом почев од 1.1.2006. године и 
на име трошкова парничног поступка са каматом од 3.4.2006. године, 
пленидбом и преносом новчаних средстава који се налази на рачуну извршног 
дужника : број 205-14570-19 који се води код Комерцијалне банке А.Д. филијала 
Краљево, или са других постојећих текућих рачуна извршног дужника на текући 
рачун извршног повериоца број 250-4080011611200-43 који се води код „Еуро 
банке“ ЕФГ штедионица филијала Краљево; уз забрану исплате са дужниковог 
рачуна све док потраживање повериоца по овом извршењу не буде наплаћена, 
уз блокаду рачуна. 
 
 Уколико се принудно извршење не може спровести преносом и 
пленидбом новчаних средстава са рачуна извршног дужника предложено је да 
се извршење ради наплате потраживања спроведе пописом, проценом и 
продајом покретних ствари извршног дужника које се у моменту пописа нађу у 
његовом пословном простору у Краљеву у улици Индустријска број 27, и 
преносом тако добијених новчаних средстава на текући рачун извршног 
повериоца,  
 
 Предлог за извршење поднет је 3.3.2009. године. 
 
 Решење о извршењу донето је под бројем И.369/09 , 4,3,2009. године, у 
којем су одређени трошкови извршења у износу од 6.868,00 динара, а којим је 
одређено предложено извршење. 
 
 Народна банка Србије-одељење у Крагујевцу је решење о извршењу 
примило 9.3.2009. године, пуномоћник предлагача је решење од 4.3.2009. 
године примио дана 9.3.2009. године, а „Концерн“ фабрика вагона 4.3.2009. 
године. 
 
 Након достављања решење о извршењу Народној банци Републике 
Србије  30.4.2009. године по налогу судије предмет као завршен је стављен у 
А/А. након тога ни једна извршна радња није предузимана од стране суда, нити  
је од стране повериоца подношен било какав предлог. 
 
 Оцењујући наводе и разлоге захтева за повреду права на суђење у 
разумном року, а полазећи од утврђених чињеница и околности овај суд пре 
свега констатује да је предмет извршни поступак од подношења предлога за 
извршење 3.3.209. године па до подношења захтева за повреду права на 
суђење у разумном року, 9.3.2015. године трајао скоро пуних 6 година. Поступак 
још није окончан. За оцену навода и разлога овог захтева са становишта 
Уставом зајемчених права на чију повреду се подносилац позива, битна је 
одредба чл. 32  устава која предвиђа 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 
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била разлог за покретање поступка, као и оптужбама против њега, као и напред 
цитиране одредбе Закона о уређењу судова ( чл. 8А и чл. 8Б закона), којима се 
уређује поступак за заштиту права на суђење у разумном року. 
 
 Законом о извршном поступку ( „Сл. гласник РС“ број 125/04) који је важио 
у тренутку подношења предлога прописано је да у поступку извршења и 
обезбеђења суд је дужан да поступка хитно и да о предлогу за извршење 
одлучи у року од 3 дана од дана подношења предлога ( чл. 5 ст. 1 и 2 Закона), 
затим да рокови које одређује суд за предузимање одређених радњи не могу 
бити дужи од 3 дана, осим ако им законом није другачије предвиђено ( чл. 5 ст. 
3 Закона). Закон о извршењу и обезбеђењу ( „Сл. гласник РС“ број 31/11… 
55/14) који се примењује од 16.9.2011. године у чл. 6 ст. 1 овог закона прописује 
да је поступак извршења и обезбеђења хитан. 
 
 Дакле суштина начела ефикасности је у томе што је суд при одлучивању 
о предложеном извршењу односно обезбеђењу као и при његовом спровођењу 
дужан да предузме све мере да се основни циљ и задатак извршења, односно 
обезбеђења што ефикасније оствари односно суд мора да предузме све радње 
како би се потраживање извршног повериоца што брже и лашке реализовало. 
 
 Када је реч о дужини трајања извршног поступка Виши суд је утврдио да  
извршни поступак траје  скоро 6 година , да још увек није окончан. Међутим 
дужина поступка је релативна категорија која зависи од низа чинилаца, пре 
свега сложености правних питања и чињеничног стања у конкретном спору, 
понашање подносиоца захтева, поступање судова који су водили поступак, 
значај расправног права за подносиоца али и све укупне сложености случаја. У 
конкретном случају трајање поступка око 6 година не може бити оправдано ни 
једним од претходно наведених чинилаца који могу опредељујуће да утиче на 
његову дужину. 
 
 Пре свега из списа предмета произилази да је овде подносилац захтева 
поступајући у својству извршног повериоца у предлогу за доношења решења о 
извршењу и начину извршења предложио извршење пленидбом и преносом 
новчаних средстава која се налазе на рачуну извршног дужника који се води код 
„Комерцијалне банке“  на рачун извршног повериоца а уколико се на тај начин 
не може извршити нити спровести извршење стављен је предлог да се решење 
о извршењу спроведе пописом, проценом и продајом покретних ствари 
извршног дужника које се у моменту пописа нађу у његовом пословном 
простору. 
 
 Сходно одредбама чл. 8 Закона о извршном поступку који је важио у 
време покретања подношења предлога за извршење , сада сходно одредбама 
чл. 9 Закона о обезбеђењу и извршењу ако је предложено више средстава или 
више предмета извршења , односно обезбеђења суд може по службеној 
дужности или на лредлог странке ограничити извршење, односно обезбеђење 
само на неким од тих средстава, односно предмета ако су довољни за 
намирење или обезбеђење потраживања. У ставу 3 је предвиђено да се 
извршење спроводи у обиму одређеном  у решењу о извршењу.  
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 Наиме, извршни поверилац диспонира  врстом средстава извршења и 
предметом на коме ће се спроводити извршење и дужан је да то назначи у 
предлогу за извршење односно обезбеђење с тим што је његово право да 
предложи више средстава извршења, односно више предмета на којима ће 
бити спровођена извршења. Према томе, извршни поверилац је благовремено 
ставио предлог за извршење пре свега пленидбом и пописом пре свега 
новчаних средстава а потом проценом и продајом покретних ствари а суд је био 
у обавези да поступа по тако донетом решењу о извршењу у обиму одређеном 
у решењу о извршењу дакле да спроводе извршење  до обима којим би се 
намирило потраживање извршног повериоца. 
 
 Испитујући сложеност правних питања и чињеничног стања у извршном 
поступку овај суд је оценио да је поступак био сложен услед чињенице да је у 
време када је поднет предлог за извршење и када је донето решење о 
извршењу и достављено НБС ради принудне наплате извршни дужник био у 
поступку реструктурирања и да је рачун извршног дужника са кога је био 
предложен пренос и пленидба средстава био у блокади тако да извршење није 
могло да се спроведе пленидбом новчаних средстава који се води на рачун 
извршног дужника. Међутим, недолотворност првостепеног суда која је 
допринела дужини трајања поступка у оваквој ситуацији састоји се у томе што је 
након  достављања решење о извршењу НБС ради принудне наплате 3.4.2009. 
године ставио предмет по налогу судије као завршен у а/а на који начин је 
поступио противно чл. 233 Судског пословника јер је тим чл. 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. Стоји чињеница да је то решење о архивирању предмета донето у 
тренутку када рачун извршног дужника није био солвентан и када није било 
новчаних средстава за наплату јер према извештају НБС рачун извршног 
дужника је био у блокади још од 1.1.1996. године и није било прилива средстава  
ни после 24.2.2011. године , од момента заузимања става Врховног касационог 
суда о могућности наплате без посебног налога суда . Међутим у конкретном 
случају и поред тога што Закон о извршном поступку који је важио у време 
доношење решења о извршењу и достављања истог НБС на принудну наплату 
није предвиђао обавезу НБС да обавештавају суд о  наплати са банкарског 
рачуна . Законом о извршном поступку и Законом о платном промету као 
обавеза банке није установљена, имајући у виду хитност поступка као и 
начело и официјалности поступка у току вођења поступка суд је дужан да 
предузме  све извршне радње како би спровео извршење а посебно у овом 
конкретном случају због тога што је извршни поверилац благовремено још у 
предлогу сходно одредбама чл. 8 ЗИП-а предложио више средстава извршења 
( пренос и пленидба новчаних средстава са текућег рачуна извршног дужника 
или попис, процена и продаја покретних стари). Управо из тих разлога 
првостепени суд је након достављања решења на принудну наплату требало да 
буде активнији у предузимању извршних радњи у тражењу извештаја НБС 
одељења за принудну наплату о разлозима због чега није извршено извршење 
пленидбом новчаних средстава. Међутим, првостепени суд није поступио ни по 
одредбама чл. 187 Закона о извршењу и обезбеђењу који се примењује од 
17.9.2011. године који предвиђа обавезу организације за принудну наплату да 
обавештава суд о предузетим радњама у току спровођења извршења  па би 
добијањем извештаја од банке о разлозима немогућности спровођења 



 6 

извршења пленидбом и преносом новчаних средстава који су у конкретном 
случају објективне природе ( блокада рачуна) имао могућности да спроводи 
извршење пописом, проценом и продајом покретних свари извршног дужника на 
који начин би се скратила дужина трајања поступка и довело до намирења 
повериоца.  Из списа предмета произилази да Основни суд није предузео ни 
једну од ових извршних радњи тако да је неделотворност његовог поступања  
утицала на дужину трајања извршног поступка а посебно имајући у виду да није 
покушао попис, процену и продају покретних ствари. 
  

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 захтев за повреду права на суђење у 
разумном року од подношења предлога за извршење па до подношења овог 
захтева, постоји одређени допринос у дужини тајања поступка. Ово са разлога 
што још 2009. године извршни поверилац добија решење о извршењу али све 
до подношења захтева за повреду права на суђење у разумном року не 
предузима ни једну извршну радњу којом би могао убрзати поступак одређеним 
коришћењем законских могућности за проверу стања на пре свега рачуну 
извршног дужника, а потом и одређеним предлозима да се настави извршење 
пописом и проценом покретних ствари извршног дужника. 
 
 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 делотворно поступао након подношења  предлога 
за извршење јер, је решење о извршењу донео након од једног дана од 
подношења предлога за извршење. Такође, је делотворно поступао и 
достављањем решења о извршењу НБС одељење у Крагујевцу која је решење 
примила 9.3.2009. године. Пуномоћник извршног повериоца решење је примио 
4.3.2009. године. 
 
 Стоји чињеница да је то решење донето у тренутку када нису постојали 
услови за то и када у односу на солвентност дужника односно блокаду рачуна 
са којег је било предложено спровођење извршења није било могућности да се 
то решење спроведе, па и да такав поступак суда није био од утицаја на право 
извршног повериоца да оствари своја новчана потраживања према извршном 
дужнику. Ово са разлога што  намирење извршног повериоца зависи од 
имовине извршног дужника очигледно је да није било новчаних средстава на 
жиро рачуну са којег је требало извршити пленидбу и пренос новчаних 
средстава како би се спровело извршење решења.  
 

Међутим, извршни суд је неделотоворно поступао из разлога што сходно 
одредбама чл. 8 ЗИП-а  и чл. 9 Закона о извршењу и обезбеђењу није поступао 
по  предлогу за извршење пописом, проценом и продајом покретних ствари које 
се у моменту пописа нађу код извршног дужника  а што је било предложено у 
самом предлогу о извршењу који је суд усвојио. По овом предлогу првостепени 
суд није предузео ни једну извршну радњу тако да је таквим непоступањем 
допринео дужини трајања овог извршног поступка. 
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На основу свега изложеног Виши суд је утврдио да је Основни суд у 

Краљеву одговоран што поступак недопустиво дуго траје, те да је својим 
неажурним и неефикасним поступањем подносиоцу захтева повредио право на 
суђење у разумном року, зајемчено одредбом чл. 32 ст. 1 Устава Републике 
Србије . С тога је Виши суд усвојио захтев као у ставу 1 изреке овог решења и 
наложио надлежном суду сходно чл. 8Б закона о уређењу судова да хитно 
предузме све неопходне мере у циљу окончања извршног поступка у што 
краћем року имајући у виду да је предложено спровођења извршења пописом , 
проценом и продајом покретних свари . 

 
Виши суд је оценио да подносиоцу захтева припада правична новчана 

накнада у досуђеном износу због повреде његовог Уставом загарантованог 
права  на суђење у разумном року  у износу од 30.000,00 динара као вид 
сатисфакције досуђен на терет буџетских средстава Републике Србије 
опредељених за рад судова који може напатити у року од 3 месеца од дана 
подношења захтева за исплату сходно чл. 8Б Закона о уређењу судова. 

 
Приликом одлучивања о висини овог вида накнаде суд је ценио све 

околности од значаја за доношење одлуке , посебно дужину трајања оспореног 
поступка, допринос самог подносиоца захтева због своје пасивности, налазећи 
да досуђени новчани износ представља правичну и адекватну накнаду за 
утврђену повреду Уставом зајемчених права  на суђење у разумном року 
учињену неефикасним  поступањем Основног суда у Краљеву. 

 
Такође, је овај суд одлучујући о висини примерене накнаде, имао у виду 

праксу Уставног суда и Европског суда за људска права у сличним случајевима, 
економске и социјалне прилике у Републици Србији као и саму суштину 
примерене накнаде којом се оштећеном пружа одговарајуће задовољење. 

 
Износ који је подносилац захтева определио од 95.000,00 динара је 

превисок и ничим оправдан, па из тих разлога за већи износ од досуђеног а за 
износ од 65.000,00 динара одбијен захтев. 

 
 Одлуку о трошковима овог поступка суд је донео сходно одредбама чл. 
163 и 153 ст. 2 и чл. 154 ЗПП-а у вези чл. 28 ЗВП-а. Подносиоцу захтева 
пропадају трошкови сагласно важећој адвокатској тарифи на име састава 
иницијалног акта од стране пуномоћника-адвоката у износу од 6.000,00 динара, 
на име таксе  на захтев у износу од 390,00 динара и на име таксе за одлуку у 
износу од 390,00 динара, што укупно износи 6.780,00 динара. Приликом 
доношења одлуке о трошковима суд је имао у виду захтев за накнаду трошкова 
подносиоца којим је тражио трошкове на име састава предлога по адвокатској 
тарифи и на име таксе за предлог и решење. 
 
 .Одлука о трошковима донета је применом тарифног броја 4 и 5 Закона о 
судским таксама ( „Сл. гласник РС“ број 28/94…93/14) где предлагачу припадају 
и трошкови на име судске таксе за захтев првостепену одлуку по 390,00 динара. 
Одлука о висини састава иницијалног акта донета је сходно тарифном броју 13 
тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл. гласник РС“ 
број 121/12). 
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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. 
.   


