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ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

 

ОДЛУКА 

 

Представка брoj 7946/14 

 

Душанка НОВКОВИЋ 

 

против Србије 

 

(видeти табелу у прилогу) 

 

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Одбора 29. августа 2019. 

године у саставу: 

Dmitry Dedov, председник, 

Alena Poláčková, 

Gilberto Felici, судије, 

и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења, 

Имајући у виду горе наведену представку поднесену 3. јануара 2014. године, 

Имајући у виду запажања која је поднела тужена Влада, као и запажања која је у одговору 

поднела подноситељка представке, 

Након већања, одлучује како следи: 

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК 

Подаци о подноситељки представке су наведени у табели у прилогу. 

Притужбе подноситељке представке на основу члана 6. став 1. Конвенције које се тичу 

прекомерне дужине трајања парничног поступка достављене су Влади Републике Србије 

(у даљем тексту: „Влада”). 



ПРАВО 

Када је у питању ова конкретна представка, након испитивања целокупног материјала, 

Суд сматра да, услед разлога који су у даљем тексту наведени, тужена Влада не може 

бити одговорна за прекомерну дужину трајања оспореног парничног поступка. 

Што се тиче периода од 9. августа 2010. до 7. новембра 2013. године, када је Уставни суд 

одбио жалбу подноситељке представке, поступак је трајао три године и три месеца у 

оквиру два нивоа надлежности, што се не може сматрати претераним. Следи да је овај 

део представке очигледно неоснован у смислу члана 35. став 3(а) Конвенције. 

Што се тиче наредног периода, подноситељка представке није исцрпела све ефикасне 

домаће правне лекове како то захтева члан 35. став 1. Конвенције, јер је требало поново 

да се жали Уставном суду у вези са било којим накнадним одлагањима (видети Бецова 

против Словачке (одл.), 23788/06, 18. септембра 2007. године). 

С обзиром на горе наведено, представка је неприхватљива и мора се одбацити у складу 

са чланом 35. став 4. Конвенције. 

 

ИЗ ОВИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО, 

Проглашава представку неприхватљивом. 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 19. септембра 2019. 

године. 

Liv Tigerstedt 

вршилац дужности заменика секретара 

Dmitry Dedov 

председник 

 

ДОДАТАК 

Представка поднета на основу притужбе према члану 6. став 1. Конвенције 

(прекомерна дужина трајања парничног поступка) 

Број 

представке 

Датум 

иницирања 

Име 

подносиоца 

представке 

Датум рођења 

Почетак 

поступка 

Крај 

поступка 

Укупно трајање 

Нивои судске 

надлежности 

Релевантна 

одлука на 

домаћем нивоу 

7946/14 

03.01.2014. 

године 

Душанка 

Новковић 

12.03.1962. 

године 

09.08.2010. 

године 

04.09.2015. 

године 

5 година и 27 дана 

2 нивоа надлежности 

Уставни суд 

Уж-1765/2013 

7. новембар 2013. 

године 

Неприхватљиво 

 


