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ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

ОДЛУКА 

 

Представка бр. 32878/16 

 

Марина ГОПИЋ против Србије 

 

и 3 друге представке 

 

(видeти табелу у прилогу) 

 

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Одбора 12. септембра 2019. 

године у саставу: 

Dmitry Dedov, председник, 

Alena Poláčková, 

Gilberto Felici, судије, 

и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења, 

Имајући у виду горе наведене представке, које нису поднете истог датума, као што је 

наведено у приложеној табели, 

Имајући у виду запажања које је поднела тужена Влада, као и запажања које су у 

одговору поднели подносиоци представки, 

Након већања, одлучује како следи: 

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК 

Списак који садржи податке о подносиоцима представки налази се у табели у прилогу. 

Подносиоце представки је заступала госпођа Т. Стојиљковић, адвокат из Лесковца. 

Жалбе подносилаца представки према члану 6. став 1. Конвенције и члану 1. Протокола 

бр. 1, које се односе на неизвршење или одложено извршење одлука на домаћем нивоу 

усвојених против предузећа у друштвеном/ државном власништву, достављене су Влади 

Републике Србије (у даљем тексту: „Влада”). 



ПРАВО 

A. Здруживање представки 

Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено 

да их испита заједно и да донесе једну спојену одлуку. 

B. Притужбе према члану 6. став 1. Конвенције, као и члану 1. Протокола бр. 1 

(неизвршење или одложено извршење одлука на домаћем нивоу, усвојених против 

предузећа у друштвеном/ државном власништву) 

Влада је навела да су отворени стечајни поступци против дужника и да подносиоци 

представки нису пријавили своја потраживања у наведеним поступцима. Тиме они нису 

успели да исцрпе сва делотворна правна средства. 

Подносиоци представки нису дали коментаре у вези с тим. 

Суд примећује да су подносиоци представки поднели предлоге за извршење домаћих 

одлука наведених у приложеној табели. С обзиром на наведено, нису имали било какву 

обавезу да пријаве своја потраживања у стечајном поступку (видети Лолић против 

Србије, бр. 44095/06, став 26, 22. октобар 2013). Према томе, приговор Владе се мора 

одбацити. 

Рекавши то, Суд је надлежан овлашћен да примени шестомесечно правило по 

сопственом нахођењу, чак и ако Влада није уложила тај приговор (видети Радомиља и 

други против Хрватске [ВВ], бр. 37685/10 и 22768/12, став 138, 20. март 2018. године). 

Како су подносиоци представки одлучили да не пријавe своја потраживања у стечајним 

поступцима и како у релевантно време није било делотворног домаћег правног средства 

у таквим случајевима (видети Милуновић и Чекрлић против Србије (одл.), бр. 3716/09 и 

38051/09, став 65, 17. маја 2011), требало је да поднесу своје представке овом суду у року 

од шест месеци од окончања извршних поступака у својим предметима (видети, 

аналогно, Соколов и други против Србије. (одл.), бр. 30859/10 и 6 других, 14. јануар 2014. 

године). Сви извршни поступци покренути против наведених предузећа прекинути су по 

сили закона, када су покренути стечајни поступци против истих предузећа (на различите 

датуме у току 2009. и 2010. године – видети табелу у прилогу). Представке су поднете 

овом суду тек 2016. године. 

Из тога следи да су представке поднесене неблаговремено и морају се одбити у складу 

са чланом 35. ст. 1. и 4. Конвенције. 

Из ових разлога, Суд, једногласно, 

Одлучује да здружи представке; 

Проглашава представке недопуштеним. 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми 3. октобра 2019. године. 

Liv Tigerstedt 

вршилац дужности заменика секретара 

Dmitry Dedov 

председник 



ДОДАТАК 

Списак представки поднетих на основу притужбе према члану 6. став 1. Конвенције и 

члану 1. Протокола бр. 1 

(неизвршење или одложено извршење одлука усвојених против друштвених / државних 

предузећа на домаћем нивоу) 

Бр. 

Број представке 

Датум 

иницирања 

Име 

подносиоца 

представке 

Датум рођења 

Релевантна 

одлука на 

домаћем нивоу 

Датум 

издавања 

извршног 

налога 

Дужина 

извршног 

поступка 

1. 

32878/16 

02.06.2016. 

године 

Марина 

Гопић 

20.02.1964. 

године 

Привредни суд у 

Лесковцу, 

26.11.2003. 

године 

13.06.2007. 

године 

13.10.2009. 

године 

2. 

79031/16 

05.12.2016. 

године 

Живадин 

Златановић 

23.11.1948. 

године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

09.12.2003. 

године 

01.11.2007. 

године 

08.07.2010. 

године 

3. 

4280/17 

22.12.2016. 

године 

Слађана 

Цветковић 

21.11.1965. 

године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

25.08.2003. 

године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

06.03.2008. 

године 

09.12.2004. 

године 

07.11.2008. 

године 

23.04.2009. 

године 

23.04.2009. 

године 

4. 

4287/17 

22.12.2016. 

године 

Сузана 

Ђорђевић 

23.03.1968. 

године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

08.12.2003. 

године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

15.04.2008. 

године 

13.12.2004. 

године 

28.08.2008. 

године 

23.04.2009. 

године 

23.04.2009. 

године 

 

 


