
1. 

ПРАВНИ СТАВ 

 Почетак разумног рока рачуна се од момента подношења тужбе управном суду и не 

узима се у обзир време трајања поступка пред органима управе.  

2. 

ПРАВНИ СТАВ 

  Ако у моменту подношења захтева за суђење у разумном року предмет у коме се 

тражи утврђивање повреде права на суђење у разумном року није правноснажно решен, 

повреда права на суђење у разумном року је постојала. 

3. 

ПРАВНИ СТАВ 

 Захтев за заштиту права на суђење у разумном року, који је поднет након што је у 

управном спору поништено решење органа управе, одбацује се зато што је поступак, а то 

је у овом случају управни спор, окончан. 

4. 

ПРАВНИ СТАВ 

 Адвокату који је био пуномоћник странке у поступку у односу на који се тражи 

утврђивање повреде права на суђење у разумном року није потребно пуномоћје у предмету 

по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року. 

5. 

ПРАВНИ СТАВ 

        Виши суд је непосредно виши суд, када се захтев за заштиту права на суђење у 

разумном року односи на извршни поступак.  

6. 



ЗАКЉУЧАК 

 у вези става утврђеног  на седницама Грађанског и Кривичног одељења 

одржаним 13.05. и 20.05.2014.године (под тачком 2.) 

 Формулација става број 2 се мења и гласи: 

У предмету који није окончан, главни захтев је захтев за утврђење повреде 

права на суђење у разумном року и суд о њему мора одлучити.  

Странка може истаћи још два захтева: Први је захтев за убрзање поступка; и 

други за примерену накнаду (нематеријална штета у новцу или други вид 

сатисфакције који може бити усвојен ако је захтев за убрзање основан). 

7. 

Преиспитивање правних ставова Врховног касационог суда усвојених на седницама 

13.05. и 20.05.2014. године, под тачком 2. и под тачком 9.  

ИЗМЕЊЕНИ  ПРАВНИ СТАВ 

(под тачком 9.) 

  На захтев за заштиту права на суђење у разумном року, одлуку и жалбу, такса се не 

плаћа ако се само захтева одређивање разумног рока за завршавање предмета. Ако се 

одвојено или заједно са првим захтевом тражи и накнада нематеријалне штете у новцу 

(примерене накнаде) такса се плаћа у складу са тарифним бројевима  4. и 5. Таксене 

тарифе Закона о судским таксама („Службени гласник РС“ број 28/94 ... 93/2012).  

                                 (Правни ставови и закључци донети на петој седници Одељења за 

суђење у разумном року, одржаној 15.09.2014.године)  


