
ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У ПОСТУПКУ 

ПРЕД ВРХОВНИМ КАСАЦИОНИМ СУДОМ 

 

 О повреди права на суђење у разумном року пред Врховним касационим 

судом, не одлучује Врховни касациони суд. 

 

Из образложења: 

 

 ''Одредбом члана 8а Закона о уређењу судова („Службени гласник 

РС“ 101/2013), предвиђено је да странка у судском поступку која сматра да јој је 

повређено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети 

захтев за заштиту права на суђење у разумном року. Захтевом из става 1. овог члана 

може се тражити и накнада за повреду права на суђење у разумном року. Ако се 

захтев односи на поступак који је у току пред Привредним апелационим судом, 

Прекршајним апелационим судом или Управним судом, о захтеву одлучује Врховни 

касациони суд, а одредбом члана 8б став 3. наведеног закона, предвиђено је да против 

решења о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року може се поднети 

жалба Врховном касационом суду у року од 15 дана. 

 Из поднетог захтева произилази да се захтев односи на трајање поступка пред 

Врховним касационим судом (Врховним судом Србије). 

 Наведеном одредбом члана 8а став 3. Закона о уређењу судова предвиђено је 

да Врховни касациони суд одлучује, ако се захтев односи на поступак који је у току 

пред Привредним апелационим судом, Прекршајним апелационим судом или 

Управним судом. 

 Како се поднети захтев односи на трајање поступка пред Врховним 

касационим судом (Врховним судом Србије), а наведена законска одредба не 

предвиђа могућност одлучивања по захтеву који се односи на трајање поступка пред 

Врховним касационим судом, то је Врховни касациони суд сходно члану 16. став 2. 

Закона о парничном поступку који се примењује сходно члану 30. став 2. Закона о 

ванпарничном поступку, одлучио као у изреци решења''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 к 13/2014 од 

24.11.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року 19.03.2015. године) 

 

  


