
ПОСТУПAК КАО ЦЕЛИНA 

 

 Приликом оцене постојања повреде права на суђење у разумном року 

посматра се целина поступка, па стога суд не може да раздвоји поступак и оцени 

да је до повреде права на суђење у разумном року дошло само у жалбеном 

поступку. 

 

Из образложења: 

 

 ''Према разлозима из побијаног решења, предлагач је поднео тужбу против 

тужене Републике Србије ради исплате дуга због коришћења тужиочевог возила. 

Расправа је закључена и донета пресуда којом је одбијен тужбени захтев тужиоца 

због застарелости потраживања. Тужилац је изјавио жалбу, која је туженој уручена, а 

спис предмета са ознаком Основног суда прослеђен је Вишем суду ради одлучивања 

о жалби. Решењем Виши суд је укинуо првостепену пресуду и предмет је враћен 

Основном суду. Након тога закључена је расправа  пред првостепеним судом и 

донета пресуда којом је одбијен тужбени захтев тужиоца. На првостепену пресуду 

тужилац уложио жалбу, и дата је наредба да се предмет проследи Вишем суду, код 

кога се предмет налази, и о жалби тужиоца није одлучено. 

 С обзиром на наведено, првостепеним решењем је утврђено да је предлагачу 

повређено право на суђење у разумном року у поступку пред Вишим судом и том 

суду је наложено да овај поступак оконча у што краћем року. 

  Међутим, по оцени Врховног касаионог суда, првостепено решење је 

захваћено битном повредом поступка из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП  у 

побијаном ставу трећем изреке, којим је одбијен захтев предлагача да се утврди да му 

је повређено право на суђење у разумном року у првостепеном поступку пред 

Основним судом, раније предмет Општинског суда. Наиме,  приликом оцене 

постојања повреде права на суђење у разумном року, у смислу чл. 8-8в. Закона о 

уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/08... 101/13),  посматра се целина 

поступка, па стога првостепени суд није могао да раздвоји поступак и оцени да је 

повређено право на суђење у разумном року у поступку по жалби, а да у првостепенм 

поступку, који је претходио поступку по жалби, није повређено право предлагача''. 

  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда  Рж г 440/2015 од 15.1.2016. 

године утврђена 30.5.2016. године на седници Одељења за заштиту права на суђење 

у разумном року) 

 


