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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
Р4 П број 6/14 
Дана 10.12.2014.године 
К р а љ е в о 
 
 
 
 Виши суд у Краљеву, по судији Радојки Бажалац, у ванпарничном 
предмету предлагача Дамњана Томовића, С.Велики брег, Општина Зубин 
Поток, поступајући по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року и 
одређивања накнаде због повреде тог права, дана  10.12.2014. године, донео је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Виши суд у Краљеву оглашава се стварно ненадлежним за поступање по 
захтеву за заштиту права на суђење у разумном року, поднетом од стране 
предлагача Дамњана Томовића из С. Вели брег, Општина Зубин Поток. 

 
По правноснажности решења списе предмета доставити Апелационом 

суду у Крагујевцу, као стварно и месно надлежном суду. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Предлагач Дамњан Томовић је Вишем суду у Краљеву поднео предлог за 
заштиту права на суђење у разумном року 09.12.2014. године. и у истом навео 
да је његов пок. брат сада Томовић Захарије, против туженог ДД „Лукс“ из 
Косовске Митровице, Лоле рибара број 30, 25.02.1999. године, Општинском 
суду у Косовској Митровици, поднео тужбу ради поништења решења о 
привременом удаљењу радника са рада број 275 од 12.2.1999. године. 
 

Општински суд у Косовској Митровици поред тога што се ради о поступку 
из радног односа није заказао ни једно рочиште, чиме је поступио противно 
одредбама чл. 434 ЗПП-а, до 2011. године када је предмет достављен 
Основном суду у Краљеву на даље поступање. Његов брат је преминуо 
12.9.2006. године.  

 
Од стране Основног суда у Краљеву 11.1.2012. године донето је решење 

П1. 975/11 којим је утврђено повлачење тужбе његовог покојног брата, па у 
предлогу за враћање у пређашње стање првостепени суд је решењем 21П1. 
975/11 од 14.5.2012. године укинуо своје решење о повлачењу тужбе П1. 975/1, 
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и након тога је овде предлагач као једини наследник тужиоца ступио у 
поступак на место његовог покојног брата. Предмет још увек није правноснажно 
завршен. 

 
С тога је предложио да суд на основу чл. 8А и 8Б Закона о уређењу 

судова утврди да је захтев за повреду права на суђење у разумном року 
основан, да исплати предлагачу на име накнаде за повреду права на суђење у 
разумном року износ од 1.560.000,00 динара. 

 
Оцењујући поднети захтев предлагача, Виши суд у Краљеву је нашао да 

није стварно надлежан да за одлучивање по истом.  
 
Одредбом чл. 8А Закона о изменама и допунама Закона о уређењу 

судова, прописано је у ставу 1 да странка у судском поступку која сматра да јој 
је повређено право на суђење у разумном року може непосредно Вишем суду 
поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року. У ставу 2 је 
прописано да се захтевом из става 1 овог члана може тражити и накнада за 
повреду права на суђење у разумном року. 

 
Одредбом чл. 23 Закона о уређењу судова прописана је надлежност 

Вишег суда, те је тако у ставу 2 тачка 2 овог члана прописано да Виши суд у 
другом степену одлучује о жалбама на одлуке Основних судова и то на решења 
у грађанско-правним споровима; на пресуде о споровима мале вредности ; у 
ванпарничним поступцима. 

 
У чл. 24 истог Закона прописано је у ставу 1 тачка 3 да Апелациони суд 

одлучује о жалбама на пресуде Основних судова  у грађанско-правним 
споровима , ако за одлучивање жалби није надлежан Виши суд. 

 
Према цитираним одредбама Закона о уређењу судова, Виши суд у 

другом степену одлучује о жалбама на одлуке Основних судова и то само о 
жалбама на пресуду у споровима мале вредности, на решења у грађанско-
правним споровима, као и у ванпарничним поступцима, а у свим осталим 
споровима постоји надлежност Апелационог суда за одлучивање о жалбама на 
пресуде Основних судова. 

 
У конкретном случају Апелациони суд у Крагујевцу је према цитираним 

нормама Закона  о уређењу судова, жалбени суд надлежан за поступање у 
другостепеном поступку на пресуду која ће бити донета у поступку који се води 
код Основног суда у Краљеву под бројем 21П1 975/11 јер се ради о радном 
спору, те је Апелациони суд и непосредно Виши суд из чл. 8А Закона о 
изменама и допунама Закона о уређењу судова, коме  предлагач Томовић 
Дамњан може поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року. 

 
Како суд у току целог поступка по службеној дужности пази на своју 

стварну надлежност сходно чл. 17 ЗПП-а који се примењује и у овом поступку 
на основу овлашћења из чл. 30 ст. 2 ЗВП-а, то се Виши суд у Краљеву на 
основу чл. 8 А, 23 и 24 закона о уређењу судова огласио  стварно ненадлежним 
и одлучио да се по правноснажности овог решења списи предмета доставе 
Апелационом суду у Крагујевцу као стварно  и месно надлежном суду. 
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Са свега напред наведеног одлучено је као у изреци. 
 

Судија 
        Радојка Бажалац 

 
ПРАВНА ПОУКА: против овог решења 
може се поднети жалба Врховном касационом  
суду у Београду  у року од 15 дана, по пријему 
писаног отправка решења. Жалба се подноси преко 
Вишег суда у Краљеву. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


