
ДОПРИНОС ПРЕДЛАГАЧА ДУЖИНИ ПОСТУПКА 

 

 Приликом одлучивања о повреди предлагача на суђење у разумном року, 

па самим тим и о висини примерене накнаде, као један од критеријума узима се 

у обзир понашање предлагача као странке у поступку односно да ли је 

предлагач допринео дужем трајању судског поступка. 

 

Из образложења: 

 

 ''Врховни касациони суд је ценио и наводе из жалбе предлагача, а да му је у 

конкретном случају требало досудити примерену накнаду због утврђене повреде 

права на суђење у разумном року у износу од 60.000,00 динара јер је решењем 

Апелационог суда саокривљеном у предметном кривичном поступку утврђена 

повреда права на суђење у разумном року и досуђена примерена накнада, али је 

нашао да су исти неосновани. Ово стога што суд приликом одлучивања о повреди 

права на суђење у разумном року, па самим тим и о висини примерене накнаде коју 

ће досудити предлагачу услед утврђене повреде, као један од критеријума узима у 

обзир понашање предлагача као странке у предметном поступку, односно да ли је 

предлагач допринео и ако јесте колико дужем трајању судског поступка. У том 

смислу за разлику од поступка у којем је предлагачу утврђена повреда права на 

суђење у разумном року и досуђена примерена накнада и где је суд утврдио да овај 

предлагач својим понашањем није опструисао ток предметог кривичног поступка и 

није допринео дужини трајања истог, у побијаном првостепеном решењу суд је 

утврдио да је предлагач допринео дужини трајања поступка јер није пријавио 

промену адресе, што је довело најпре до одуговлачења приликом уручења оптужнице 

овом окривљеном, те до одлагања главног претреса заказаног, као и одуговлачења 

приликом уручења решења Апелационог суда. Дакле, не ради се о идентичним 

правним ситуацијама, због чега је, по оцени овог суда, првостепени суд у побијаном 

решењу правилно одмерио висину накнаде, узимајући у обзир све околности случаја, 

па и чињеницу да је предлагач допринео дужини трајања предметног кривичног 

поступка''. 

    

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда  Рж к 191/2015 од 22.1.2016. 

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

у разумном року) 

 


