
„Службени гласник РС“ бр. 83/2019 

 

 

 

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

 

ОДЛУКА 

 

Представке бр. 70716/16 и 4125/17 

 

Ивана СТОЈАНОВИЋ против Србије и  

Драган МИЛЕНОВИЋ против Србије 

 

(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 су поднеле стране, 

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) 

Када су у питању ове конкретне представке, након што је испитан сав материјал, Суд је 

заузео став да тужена Влада не може да буде одговорна за неизвршење одлука на 

домаћем нивоу, јер подносиоци представки нису правилно поднели своје притужбе 

Уставном суду. 

С обзиром на горе наведено, Суд сматра да су те притужбе недопуштене због 

неисцрпљивања домаћих правних средстава, те се морају 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 

почетка 

периода 

неизвршења 

Датум завршетка 

периода 

неизвршења 

Дужина извршног 

поступка 

1. 

70716/16 

14.11.2016. 

године 

Ивана 

Стојановић 

23.09.1971. 

године 

Општински 

суд у 

Лесковцу, 

20.01.1999. 

године 

Општински 

суд у 

Лесковцу, 

07.12.2001. 

године 

24.11.2004. 

године 

02.12.2005. 

године 

у току 

Више од  

14 година,  

7 месеци и 17 дана 

у току 

Више од  

13 година,  

7 месеци и 9 дана 

2. 

4125/17 

29.12.2016. 

године 

Драган 

Миленовић 

29.09.1965. 

године 

Општински 

суд у 

Лесковцу, 

01.11.2005. 

године 

26.01.2006. 

године 

у току 

Више од 13 година, 

5 месеци и 15 дана 

 

 


