
ИНИЦИЈАЛНИ АКТ КАО ПРАВНО РЕЛЕВАТНА ЧИЊЕНИЦА ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЧЕТКА СУДСКОГ ПОСТУПКА 

 

 Судски поступак је покренут када је поднет иницијални акт, околност 

што је прво поступао суд посебне, а затим суд опште надлежности, нема значаја 

за оцену дужине трајања поступка и постојања повреде права на суђење у 

разумном року, па се разумни рок рачуна од дана подношења иницијаланог 

акта. 

 

Из образложења: 

 

 ''Предлагач је у својству извршног повериоца Трговинском суду, поднео 

предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 9.10.2007. године, против 

извршног дужника, ради наплате новчаног потраживања. Привредни суд је донео 

решење којим је ставио ван снаге решење о извршењу, обуставио извршење и укинуо 

све спроведене извршне радње, огласио се стварно ненадлежним за одлучивање о 

предлогу и предмет доставио Основном суду као стварно и месно надлежном дана 

13.5.2010. године. Основни суд је закључком наложио извршном повериоцу да уреди 

предлог за извршење, што је извршни поверилац учинио поднеском од 26.5.2010. 

године, потом је извршни суд 1.6.2010. године донео решење о извршењу.  

 Одредбом члана 8а став 1. Закона о уређењу судова, прописано је 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, а чланом 8б став 1. истог закона прописано је да 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.  

 Како је применом цитираних законских одредаба суд утврдио повреду права 

на суђење у разумном року одредио је накнаду од 20.000,00 динара, при чему је 

ценио трајање поступка од 13.5.2010. године када је предмет достављен Основном 

суду, а за период од 9.10.2007. године, када је поднет предлог за извршење 

Трговинском суду па до 13.5.2010. године, нашао је да није релевантан. По оцени 

Врховног касационог суда, поступак извршења у конкретном случају траје од 

9.10.2007. године, када је поднет акт којим је инициран судски поступак, а околност 

што је прво поступао суд посебне, а затим суд опште надлежности, нема значаја за 

оцену постојања повреде права на суђење у разумном року, с обзиром да се разуман 

рок рачуна од дана подношења иницијалног акта. Погрешна оцена трајања 

конкретног извршног поступка у вези је са висином одређене накнаде, па како 

поступак траје од 9.10.2007. године, то је овај суд одредио накнаду од још 10.000,00 

динара, поред 20.000,00 динара, тако да укупна накнада износи 30.000,00 динара, у 

смислу члана 8б Закона о уређењу судова, према свим околностима овог случаја, што 

уз изречену меру за убразање поступка, представља сатисфакцију предлагачу за 

утврђену повреду права''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 81/2014 од 01.10.2014. 

године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 

19.03.2015. године) 


