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ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

ОДЛУКА 

 

 

Представка број 37268/19 

 

 

Владимир СТОЈАНОВИЋ против Србије и 7 других представки 

(видети табелу у прилогу) 

 

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 17. децембра 2020. године у саставу: 

Carlo Ranzoni, председник, 

Branko Lubarda, 

Pauliine Koskelo, судије, 

и Liv Tigerstedt, вршилац дужности секретара Одељења, 

Имајући у виду горе наведену представку поднесену 14. јуна 2019. године, 

Имајући у виду запажања које је поднеле тужена Влада, 

Након већања, одлучује како следи: 

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК 

Списак подносиоца представки дат је у приложеној табели. 

Подносиоце представки је заступала госпођа В. Тасић, адвокат из Лесковца. 

Притужбе подносилаца представки на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1, у вези са 

неизвршењем домаћих одлука усвојених против друштвеног/државног предузећа, достављене су Влади 

Републике Србије („Влада”). 

ПРАВО 

A. Спајање представки 

Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да их испита заједно и 

да донесе једну спојену одлуку. 

Б. Притужбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 (неизвршења домаћих 

одлука усвојених против друштвеног/државног предузећа) 

Када је реч о конкретним представкама, након што је испитан сав материјал, Суд је установио да тужена Влада 

не може бити одговорна за неизвршење домаћих одлука, јер подносиоци представке нису искористили правна 

средства предвиђена Законом о заштити права на суђење у разумном року, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС”, број 40/15). Суд је у предмету Станковић против Србије ((одл.), бр. 41285/19, ст. 22., 3. децембар 



2019.) закључио да је подноситељка представке која је употребила наведена правна средства изгубила статус 

„жртве” у смислу члана 34. Конвенције. Наведени подносиоци представке нису објаснили зашто би наведена 

правна средства била неадекватна или неделотворна у њиховом случају. 

С обзиром на горе наведено, Суд налази да су ове притужбе неприхватљиве због неисцрпљивања домаћих 

правних средстава и да се морају одбити у складу са чланом 35. став 1. и чланом 4. Конвенције. 

Из ових разлога, Суд, једногласно, 

Одлучује да споји представке; 

Проглашава представке неприхватљивим. 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 21. јануара 2021. године. 

 

Liv Tigerstedt 

вршилац дужности секретара 

Carlo Ranzoni 

председник 

 

ДОДАТАК 

Списак представки којим се подносе притужбе према члану 6. став 1. Конвенције и члану 1. Протокола број 1. 

(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа) 

 

Бр. 

Број 

представке 

Датум 

иницирања 

Име подносиоца 

представке 

Датум рођења 

Релевантна 

домаћа одлука 

Датум почетка 

периода 

неизвршења 

Датум 

завршетка 

периода 

неизвршења 

Дужина 

извршног 

поступка 

1. 

37268/19 

14.06.2019. 

године 

Владимир 

Стојановић 

22.09.1961. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

08.12.2005. године 

28.07.2006. 

године 

у току 

Више од 14 

година, 3 месеца 

и 23 дана 

2. 

37352/19 

14.06.2019. 

године 

Станоје 

МИЛОШЕВИЋ 

13.04.1956. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

13.12.2005. године 

16.03.2006. 

године 

у току 

Више од 14 

година, 8 месеци 

и 4 дана 

3. 

37356/19 

14.06.2019. 

године 

Владица МИТИЋ 

28.10.1977. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

19.11.2008. године 

08.07.2009. 

године 

у току 

Више од 11 

година, 4 месеца 

и 12 дана 

4. 

37362/19 

14.06.2019. 

године 

Костадин 

НЕДЕЉКОВИЋ 

22.09.1961. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

08.12.2005. године 

28.07.2006. 

године 

у току 

Више од 14 

година, 3 месеца 

и 23 дана 



5. 

37364/19 

14.06.2019. 

године 

Душан 

МИЛОВАНОВИЋ 

03.05.1955. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

15.03.2006. године 

19.06.2006. 

године 

у току 

Више од 14 

година, 5 месеци 

и 1 дана 

6. 

37368/19 

14.06.2019. 

године 

Братислав 

КРСТИЋ 

14.02.1969. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

08.12.2005. године 

28.07.2006. 

године 

у току 

Више од 14 

година, 3 месеца 

и 23 дана 

7. 

37376/19 

14.06.2019. 

године 

Сретен КОЦИЋ 

05.06.1953. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

15.03.2006. године 

19.06.2006. 

године 

у току 

Више од 14 

година, 5 месеци 

и 1 дана 

8. 

37379/19 

14.06.2019. 

године 

Сафет ШИСТЕК 

05.11.1955. године 

Општински суд у 

Лесковцу, 

11.04.2007. године 

17.06.2010. 

године 

у току 

Више од 10 

година, 5 месеци 

и 3 дана 

 

 


