
 АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  

        
 
 
           Уводне напомене 
 

Законом  о уређењу судова (,Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 
101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11 и 101/13) прописане су одредбе о 
суђењу у разумном року у три члана овог закона.  Имајући у виду сложеност овог 
питања и потреба да се детаљније уреди и јасније пропише одговорност субјеката 
који учествују у поступку остваривања права на суђење у разумном року уочена је 
потреба детаљнијег и свеобухватнијег уређења овог питања.  Устав Републике 
Србије под насловом „Право на правично суђење” предвиђа: „Свако има право да 
независан, непристрастан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, 
јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је 
била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега” (члан 32. став 1. 
Устава). Формулација је готово у целини преузета из Конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода (даље Конвенција): „Свако, током одлучивања 
о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, 
има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и 
непристрасним судом, образованим на основу закона” (члан 6. став 1. реченица 
прва Конвенције). Устав прописује да: „Свако има право на судску заштиту ако му је 
повређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом, као и 
право на уклањање последица које су повредом настале” (члан 22. став 1. Устава). 
Свако, дакле, има право и на судску заштиту права на разумно суђење. Конвенција, 
која је део правног поретка Републике Србије (члан 194. став 2. реченица прва 
Устава), предвиђа, под маргиналним насловом „Право на делотворни правни лек”: 
„Свако коме су повређени права и слободе предвиђени у овој конвенцији има право 
на делотворан правни лек пред националним властима, без обзира на то јесу ли 
повреду извршила лица која су поступала у службеном својству” (члан 13. 
Конвенције), што значи да она гарантује делотворан правни лек и за случај повреде 
права на суђење у разумном року.  
 
 
          Одређивање проблема које нацрт закона треба да реши 
 
           Закон о посредовању у решавању спорова представља нормативни оквир 
који своје оправдање за доношење црпи из највишег правног акта – Устава 
Републике Србије, а у циљу ефикасног, економичног и приступачног система 
задовољења права на суђење у разумном року и спречавања повреде права на 
суђење у разумном року. Тиме се додатно појачава улога судова у ефикасном 
приступу правди. Стога је неопходно да се постојећа законска решења унапреде 
доношењем новог закона који ће на потпунији и свеобухватнији начин регулисати 
област заштите права на суђење у разумном року. 
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            У Стратегији реформе правосуђа за период 2013-2018. године  коју је 
усвојила Народна скупштина Републике Србије 1. јуна 2013. године, као и у 
Акционом плану за спровођење Националне Стратегије реформе правосуђа за 
период 2013-2018. године, који је усвојен закључком Владе Србије, споменуте су 
слабости правног система у вези са суђењем у разумном року и велики број одлука 
Европског суда за људска права у којима је констатована повреда права на суђење 
у разумном року у поступку решавања спорова. Само се одговарајућим законским 
решењем који би у потпуности уредио ово питање може решити овај проблем, који 
за државу представља велики правни баласт. Судска заштита укључује и истрагу 
коју у кривичном поступку спроводи јавни тужилац.   
               Такође, смањење броја предмета пред судом као један од циљева овог 
закона може се постићи широм применом заштите права на суђење у разумном 
року. 
               Решавање проблема великог броја предмета у суду, односно смањење 
броја предмета је неопходно, имајући у виду податке о раду судова.  
               Такође, нови закон треба да омогући да се обезбеди квалитетан, али 
ефикасан рад судова, али и других учесника у поступку, као што је Републичко 
јавно тужилаштво и унапређење праксе у овој области. 
                Индикатори неефикасности судова садржани су у званично објављеним 
извештајима о раду судова  
                У 2011. години  укупан број предмета (све материје) у судовима у 
Републици Србији  био је 5.994.945, а од тог броја у 2011. години било је примљено 
2.226.443 предмета. На крају 2011. године остало је нерешено 3.341.598 предмета 
                 У 2012. години према подацима Врховног касационог суда, анализа 
резултата рада судова показује да су судови у 2012. години савладали прилив, па 
чак и да су решили већи број предмета од броја који су примили. Међутим, у 
односу на укупно у раду судови су решили 40,58% предмета. Укупан број предмета 
у раду код свих судова био је 5.315.547, а од тог броја у 2012. години је примљено 
1.969.270 предмета, а на крају тог извештајног периода остало је нерешено 
3.158.400 предмета. 
             Најзад и у 2013. години укупан број предмета у раду свих судова био је 
4.959.550. Од тог броја примљено је 1.800.746 предмета, а на крају године остало је 
нерешено 2.874.782. предмета од којих су 1.772.149 стари предмети. Закључено је 
да су судови савладили прилив, па чак и да су решили већи број предмета од броја 
који су примили, али да су у односу на  укупно у раду судови су решили 42,04% 
предмета. 

   Према подацима ранијег Врховног суда Србије за период 2002-2008. 
године уочен је проблем  континуираног раста броја предмета у раду у судовима 
опште надлежности, али и драстично већи прилив нових предмета у судове. У 
2002. год. примљено је 1.096.323, док је 2008. год. примљено много више нових 
предмета – укупно 1.681.593. Према тим подацима, углавном се константно  
повећавао број предмета који се преносио из године у годину, односно број 
нерешених предмета те су судови и судије већ преоптерећени великим бројем 
предмета, а поред осталог, судски поступци су предуго трајали. 
Због стања у судству, а у циљу заштите странака да се поступци решавају у 
разумном року, овај закон представља механизам за растерећење судова, те 
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смањење броја старих предмета, али и смањење прилива нових предмета на бази 
развијеног механизма за заштиту права на суђење у разумном року, чиме се 
спречава или умањује могућност настајања повреда права на суђење у разумном 
року. И поред постојања само три члана која уређују заштиту права на суђење у 
разумном року било је неопходно да се кроз системско решење, новим прописом у 
потпуности уреди ово питање, и тиме умање неодстаци постојећег решења. Изузев 
уставне жалбе, право на суђење у разумном року готово никако није било штићено 
у Србији до 2013. године. Његова заштита скромно се уређује у Закону о уређењу 
судова и Закону о судијама, у нормама које уређују надзорна права председника 
суда и председника непосредно вишег суда (судска управа), или надзорна права 
Министарства правде (правосудна управа), делом у одредбама о дисциплинској 
одговорности судија итд. Дакле, изузев уставне жалбе, странка није имала готово 
никаква права да сама захтева заштиту права на суђење у разумном року, већ се то 
препуштало судској и правосудној управи и њиховој дискреционој оцени. Једини 
инструмент који је, поред уставне жалбе, странци стајао на располагању јесте 
подношење притужбе, али је тај поступак био недовољно уређен. Република Србија 
је изгубила бројне спорове пред Европским судом за људска права, који су против 
ње вођењи, што иде у прилог детаљнијем решењу и делотворнијој заштити овог 
Уставом гарантованог права.  
 
 
           Циљ који се постиже 
 
             Циљ који се постиже новим законом је успостављање делотворнијих  
правних средстава за грађане, као и за сваку странку у сусдском поступку што у 
крајњем циљу води ажурнијем и ефикаснијем раду судова, као једне од 
најважнијих грана власти. 
             Циљ је такође да се судовима омогући флексибилност у одлучивању о 
правним стварима којима се штити право на суђење у разумном року. Закон 
дозвољава да суд решава овај проблем од случаја до случаја, што је прописано 
мерилима за оцену трајања суђења у разумном року. Тако се при одлучивању о 
правним средствима (а која су прописана у одредби члана 3. Нацрта закона) суд 
цени све околности предмета суђења, сложеност правних и чињеничних питања, 
трајање поступка, улогу јавног тужилаштва или другог државног органа. 
 Трећи циљ закона је да се странка активно укључи у отклањању повреда 
права на суђење у разумном року, чиме добија активну улогу, а не третира се као 
пасивни посматрач у судском поступку. Странка најпре има право да поднесе 
приговор ради убрзања поступка, па жалбу, тек након тога странка може да 
користи правно средство којим тежи правичном задовољењу. 
 Четврти циљ је да се спречи преоптерећење судова, а имајући у виду број 
нерешених предмета, што је напред наведено.  Странка треба да тежи убрзању 
судског поступка, а не новчаној накнади, чиме се појачава улога и одговорност 
суда у решавању предмета.   
    У том смислу, овај закон, заједно са осталим законима из области правосуђа 
треба да допринесе успостављању делотворног, ефикасног, модерног, економичног 
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правосуђа ради остваривања права на брз, делотворан и ефикасан приступ правди и 
смањењу нерешних предмета. 
 За разлику од решења које постоји у важећем Закону о уређењу судова, а 
која се односе на заштиту права на суђење у разумном року, један од циљева овог 
закона је да се странкама пружи заштита од спорог и дугог вођења истраге у 
кривичном поступку. 
 Најзад, не најмање важан циљ јесте смањење броја притужби Европском 
суду за људска права за повреду права на суђење у разумном року, које се подносе 
против Републике Србије. Да би се приступило овом суду потребно је најпре 
исцрпети сва правна средства за заштиту права пред националним судовима.   
 

 
             Зашто је доношење закона најбоље решење проблема 
 
             Остваривање постављених циљева није могуће без одговарајућег законског 
оквира за чију израду је потребно доношење Закона о заштити права на суђење у 
разумном року ( у даљем тексту: Закон). Доношење закона на свеобухватан и 
ефикасан начин могло би да реши проблеме уочене у пракси при чему су 
анализиране  и друге могућности за решавање проблема, па и могућност да се 
ништа не мења, односно да се задржи status quo ситуација. 

Према члану 97. тачка 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, остваривање и 
заштиту слобода и права грађана, уставност и законитост и поступак пред 
судовима и другим државним органима. Према члану 32. став 1. Устава уређено је 
да свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, 
правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и 
обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о 
оптужбама против њега.  
              Питања која регулише Закон предмет су и оцене  експерата Савета Европе. 
              Нови закон доноси доста новина.  
              У Основним одредбама Закона прецизно је уређена сврха доношења 
Закона, као и прецизирање имаоца права на суђење у разумном року, правна 
средства којима се штити право на суђење у разумном року, мерила за оцену 
трајања суђења у разумном року. Закон има пре свега превентивну улогу, у циљу 
спречавања настанка будућих повреда права на суђење у разумном року и 
убрзавања поступка пред судовима. 
                Законом се детаљно уређује приговор и жалба који се подносе у вези са 
заштитом овог права, чиме се много детаљније уређује заштита овог права него 
што је то уређено сада важећим одредбама чл. 8а-8в Закона о уређењу судова. 
Председник суда најпре испитује садржину приговора, те ако га не 
одбацимериторно одлучује о истом. Ако га не одбаци или не одбије доставља 
приговор судији, односно јавном тужиоцу и захтева њихово изјашњење.  
 Усвајање приговора обавезно прати утврђивање повреде права на суђење у 
разумном року и навођење разлога због којих је повређено то право. У истом 
решењу председник суда налаже судији да предузме одговарајуће процесне радње 
у циљу убрзања поступка  
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   И када је приговор поднесен против јавног тужиоца који спроводи тзв. 
тужилачку истрагу председник суда вреднује садржину приговора и може да 
одбаци приговор, да га одбије или да захтева изјашњење јавног тужиоца који води 
истрагу. Он односи обавезно упутство којим одређује процесне радње које 
делотворно убрзавају поступак.  
 Такође, уређује се жалба против решења које председник суда донесе  или 
не донесе о приговору. Жалба се подноси из више разлога, може и због „ћутања“ 
председника суда, односно ако председник суда не одлучује о приговору. Жалба се 
може изјавити и ако је приговор усвојен и утврђена повреда права на суђење у 
разумном року, али странци није омогућено делотворно окончање поступка, услед 
чега и усвајање приговора остаје неделотворно. То су, најпре, случајеви ако 
непосредно виши јавни тужилац не донесе обавезно упутство у року од осам дана 
од пријема решења којим је председник суда утврдио повреду права на суђење у 
разумном року у истрази коју води јавни тужилац, или ако председник суда усвоји 
приговор, и ако јавни тужилац донесе обавезно упутство, али при томе не наложе 
судији или јавном тужиоцу предузимање делотворних процесних радњи. Коначно, 
жалба може да се изјави и због неиспуњења налога из првостепеног решења којим 
је утврђена повреда права на суђење у разумном року, тачније, ако судија или јавни 
тужилац не предузме процесне радње које су му наложене у року који му је 
одредио председник суда, односно непосредно виши јавни тужилац (најдужи рок је 
четири месеца). 

Жалба, поред осталог, треба да садржи све обавезне елементе као и 
приговор (члан 14. став 3). Против решења о одбацивању жалбе није дозвољена 
жалба (члан 17. став 3), јер странка у том случају може да поднесе нови приговор 
(члан 13. став 4). Да одлучује о жалби надлежан је председник непосредно вишег 
суда. Сама жалба подноси се председнику суда који је решавао о приговору и који 
је дужан да жалбу и оба списа предмета (списе предмета у поступку по приговору и 
списе предмета у тзв. главној ствари, тј. у судској или тужилачкој ствари због чијег 
трајања је изјављен приговор) одмах проследи председнику непосредно вишег суда 
(члан 16. ст. 1. и 2). Он нема право да оцењује дозвољеност жалбе, нити да о њој 
поново мериторно решава, чиме се добија на брзини поступка и делотворности 
жалбе. Председник непосредно вишег суда може да одбаци жалбу, ако није 
благовремена или је преурањена, или је непотпуна, или ју је поднело неовлашћеног 
лица (члан 17. став 2), или да је одбије без испитног поступка, када је њена 
неоснованост очигледна (члан 17. став 4). Ако не учини ни прво ни друго, дужан је 
да проучи списе оба предмета и примени мерила за оцену трајања суђења у 
разумном року (члан 4) и после тога одлучи о жалби (члан 18. ст. 1. и 2). Он, 
најпре, може решењем да одбије жалбу. Потом може да усвоји жалбу и решењем 
преиначи првостепено решење (члан 18. став 2), у следећим случајевима: а) ако је 
приговор одбијен, а у жалбеном поступку се утврди да постоји повреда права на 
суђење у разумном року, било у поступку пред судом, било у тзв. тужилачкој 
истрази (ако је право повређено у судском поступку, председник непосредно вишег 
суда сам одређује процесне радње којима се делотворно убрзава поступак и налаже 
их судији непосредно нижег суда; ако је право повређено у тзв. тужилачкој 
истрази, решење о преиначењу доставља јавном тужиоцу који је непосредно виши 
од онога коме се доставља решење којим се приговор усваја, да он наложи 
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процесне радње јавном тужиоцу – члан 19. став 1); б) ако је приговор усвојен, али 
председник суда није наложио делотворне процесне мере судији, или јесте, али их 
судија није предузео у року који је одредио председник суда; у том случају, део 
првостепеног решења којим се утврђује повреда права на суђење у разумном року 
постаје правноснажан, а остатак се преиначава тако што се одређују делотворне 
мере или одређује нови рок. Потом, председник вишег суда може да усвоји жалбу и 
да решењем одлучи о приговору (члан 18. став 2), тј. одбаци га, одбије или га 
усвоји; то се догађа када председник првостепеног суда уопште није одлучио о 
приговору у року од два месеца од пријема приговора, па то чини председник 
непосредно вишег суда, који при томе има иста овлашћења као председник 
непосредно нижег суда коме је приговор поднесен (члан 18. став 4). Коначно, 
председник непосредно вишег суда може само да усвоји жалбу и да решење којим 
усваја жалбу достави јавном тужиоцу који је непосредно виши од онога коме се 
доставља решење којим се приговор усваја (члан 18. став 2. in fine и члан 19. став 
2). Потом се уређује правично задовољење, које се састоји од два права: права на 
правично обештећење (досуђивање новчаног износа нематеријалне штете) и права 
на објављивање акта којим се утврђује да је странци повређено право на суђење у 
разумном року. Кумулација је, ипак, могућа ако је реч о тежој повреди права на 
суђење у разумном року, кад се странци исплаћује и новчано обештећење и 
објављује повреда права (члан 25. став 2. и члан 29. став 1).  

Правично задовољење може да се оствари само ако су испуњена два услова. 
Први услов тиче се процесних питања. Право на правично задовољење има странка 
чији је приговор усвојен а није поднела жалбу, странка чија је жалба усвојена и 
странка чија је жалба одбијена а потврђено јој је првостепено решење којим се 
приговор усваја (ово је случај када се странка жали због тога што сматра да судији 
или јавном тужиоцу нису наложене делотворне мере, или да их он није предузео у 
року који је одређен итд.) – члан 22. став 1. Право на правично задовољење стиче 
се кад истекне рок у коме је судија или јавни тужилац био дужан да предузме 
наложене процесне радње које делотворно убрзавају поступак (ако странка није 
поднела жалбу), а ако је странка изјавила жалбу – када се странци достави решење 
којим се жалба одбија и потврђује првостепено решење којим се приговор усваја, 
или када се странци достави решење којим се жалба усваја (члан 22. став 2). 
Странка чији је приговор усвојен, а није изјавила жалбу, стиче право на правично 
задовољење када истекне рок у коме је судија или јавни тужилац био дужан да 
предузме процесне радње које су му наложене, а које убрзавају поступак. Тако се и 
странке, и судије, и јавни тужиоци стимулишу да теже убрзању поступка, а право 
странке на правично задовољење везује за правноснажност решења којим се 
приговор усваја; све до те правноснажности, странка има право да жалбом захтева 
преиначење решења зато што нису предузете наложене процесне радње које 
убрзавају поступак. Практично, у овом случају странка стиче право на правично 
задовољење најкасније у року од четири месеца од усвајања приговора (члан 11. 
став 2. и члан 12. став 2. реченица друга). С друге стране, странка која је поднела 
жалбу стиче право на правично задовољење када је примила решење којим је њена 
жалба усвојена, или решење којим је жалба одбијена уз истовремено потврђивање 
првостепеног решења којим се приговор усваја (члан 22. став 2). У овом случају, 
странка не може да коригује евентуални пропуст судије или јавног тужиоца да 
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предузме делотворне процесне радње које су му наложене другостепеним 
решењем, јер не постоји трећа инстанца, због чега нема разлога да правично 
задовољење „чека” да ли ће судија или јавни тужилац предузети наложене 
процесне радње. Ипак, и у овом случају, заштићено је право странке да захтева да 
судија или јавни тужилац предузме делотворне процесне радње које су му 
наложене другостепеним решењем, и тако тражи убрзање поступка, али 
подношењем новог приговора. Наиме, „странка чија је жалба усвојена и странка 
чији је приговор усвојен, а жалба одбијена, може да поднесе нови приговор одмах 
после истека рока у коме је судија или јавни тужилац био дужан да предузме 
делотворне процесне радње” (члан 13. став 2). Други услов да странка оствари 
право на правично задовољење јесте да не протекне рок у коме правично 
задовољење може да се захтева. То је шест месеци од када је странка стекла право 
на правично задовољење, ако се задовољење тражи пред Правобранилаштвом (члан 
24. став 1), или једна година ако се задовољење тражи у парничном поступку пред 
основним судом (члан 26. став 1).  

Поступак пред Правобранилаштвом почиње предлогом странке за 
поравнање. Странка може, али не мора да поднесе тај предлог: она може одмах да 
оптира за тужбу основном суду. Но, ако одлучи да покуша с поравнањем, странка 
не може Правобранилаштву поднети предлог по истеку рока од шест месеци од 
када је стекла право на обештећење (члан 24. став 1). У предлогу означава да ли од 
Републике Србије (коју Правобранилаштво заступа) захтева исплату новчаног 
обештећења или издавање и објављивање писмене изјаве којом се утврђује повреда 
права на суђење у разумном року, или и једно и друго (члан 24. став 2). 
Правобранилаштво је дужно да покуша да са странком постигне споразум у року 
од два месеца од дана пријема предлога за поравнање. Ако споразум буде 
постигнут, Правобранилаштво закључује са странком вансудско поравнање које 
представља извршну исправу (члан 24. став 3. in fine), те на основу њега може 
директно да се поднесе предлог за извршење. Правобранилаштво мора при 
закључивању поравнања да се руководи висином новчаног обештећења одређеног 
законом (члан 24. став 4).  

Странка не мора ни да покуша поравнање с Правобранилаштвом, односно 
може да покуша, па да одустане писменим поднеском (члан 24. став 5), или да 
настоји, али не успе да закључи поравнање (рецимо, зато што се не слаже с 
висином новчаног обештећења итд.). У тим случајевима, странка може да поднесе 
тужбу суду и да њоме захтева исплату новчане накнаде. Рок за подношење тужбе је 
годину дана од када је странка стекла право на правично задовољење (члан 26. став 
1). Странци која задоцни с тужбом, тужба се одбацује. Такође, тужба није 
дозвољена ни ако странка постигне поравнање с Правобранилаштвом, као ни док 
траје поступак поравнања (члан 26. став 2). У овом последњем случају странка 
мора да иступи из поступка поравнања и потом поднесе тужбу. 

Тужба се подноси основном суду који о њој решава у парничном поступку 
(члан 26 .  став 1 .  и члан 28 .  став 1 ).  Да би се странци олакшало остварење права, 
предвиђена је месна надлежност основног суда на чијем подручју странка (тј. 
тужилац) има пребивалиште, или боравиште, или седиште (члан 28. став 1). У 
парничном поступку сходно се примењују одредбе о споровима мале вредности из 
закона којим се уређује парнични поступак, независно од врсте и висине тужбеног 
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захтева странке (члан 27. став 1). Посреди је посебан парнични поступак који у 
пракси траје најкраће, што је још једна корист по странку и доказ делотворности 
правних средстава. Ревизија у том спору није дозвољена (члан 27. став 3). 
Затим се уређује однос између овог закона и одредаба чл. 8а, 8б и 8в Закона о 
уређењу судова. Основно правило гласи да се поступак заштите права на суђење у 
разумном року који је покренут према Закону о уређењу наставља и окончава 
према њему (члан 34. став 1). После престанка важења одредаба чл. 8а, 8б и 8в 
Закона о уређењу судова, али и пошто се окончају поступци који су вођени на 
основу чл. 8а, 8б и 8в Закона о уређењу судова после престанка њиховог важења 
(члан 34 став 1), примењује се овај закон. При томе, он се примењује на повреде 
права на суђење у разумном року које настану после престанка важења одредаба 
чл. 8а, 8б и 8в Закона о уређењу судова, под условом да поступак још траје у 
тренутку покретања поступка за заштиту права; исто тако, овај закон примењује се 
и на судске поступке који још трају, али је евентуална повреда права на суђење у 
разумном року настала пре почетка примене одредаба чл. 8а, 8б и 8в Закона о 
уређењу судова (дакле, могуће је да је повреда права на суђење у разумном року 
настала пре него што је Србија и Црна Гора приступила Конвенцији), а о постојању 
повреде није решавао Уставни суд у поступку о уставној жалби (члан 34. ст. 2. и 3). 
Лицима која су поднела притужбу Европском суду за људска права, о којој још 
није донета одлука о прихватљивости или основаности, пружа се могућност 
поравнања пред Правобранилаштвом и у случају неуспеха покушаја поравнања или 
одсуства воље странке да покуша поравнање, омогућава пут тужбе према овом 
закону (члан 35). То би требало да буде ефикасан начин да се захтеви реше пред 
органима Србије, уместо пред Европским судом за људска права. 

Предвиђа се и престанак правне снаге одредаба Закона о уређењу судова 
које тренутно уређују заштиту прва на суђење у разумном року и одредбе Закона о 
Уставном суду која одређује да се заштита за повреду права на суђење у разумном 
року може захтевати и пре исцрпљења правних средстава (члан 36). Закон треба да 
ступи на снагу 1. јануара 2016. године (члан 37).  
 
 
           На кога и како ће утицати предложена решења 
 
 Решења предложена у Закону о утицаће на странке у поступку, како грађане 
тако и друге учеснике у поступку, осим на јавног тужиоца. Такође решењима у 
Закону постиже се убрзање и ефикасност у раду судова, с једне стране и 
побољшава квалитет рада судских органа у виду, који имаући у виду могућност 
додатног оптерећења својих капацитета у поступку заштите права на суђење у 
разумном року, треба да се сконцентриушу на решавање судских предмета, а не на 
њихово одуговлачење. Ово нарочито имајући у виду нове правосудне професије 
које су уведене у наш правни систем (јавни бележници, посредовање у решавању 
спорова, извршитељи) које су растеретиле суд пословима за који је раније био 
надлежан.  
  Доношење овог закона обезбедиће неопходне услове да кроз систем 
заштите права на суђење у разумном року омогући остваривање највиших 
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стандарда у судским поступцима у складу са условима прописаним овим законом, 
као и са стандардима Европске Уније. 
                
 
        Које трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, посебно 
малим и средњим предузећима; Да ли позитивне последице доношења Закона 
оправдавају трошкове његове примене; Да ли се Законом подржава стварање 
нових привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција 
 
             Доношењем и спровођењем Закона нису предвиђени додатни трошкови, с 
обзиром да већ постоји институт заштите права на суђење у разумном року у 
складу са одредбама чл. 8а-8в Закона о уређењу судова.  Шта више, овим законом 
предупређују се трошкови који могу настати у буџету Републике Србије имајући у 
виду, да странка најпре подноси приговор ради убрзања поступка, па тек под 
одређеним условима, сходно члану 22. Закона странка стиче право на правично 
задовољење. Овакво решење може психолошки деловати на суд и све учеснике у 
поступку у циљу убрзања поступка и његовог ефикасног окончања.  
 Међутим, ако се странци призна право на исплату новчаног обештећења за 
неимовинску штету која настане повредом права на суђење у разумном року, 
новчано обештећење признаје се у висини од 300,00 до 3.000,00 евра у динарској 
противвредности на дан исплате према средњем курсу Народне банке Србије. 
             
 
             Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 
 
            Јавна расправа о радној верзији Закона спроведена је у периоду од 26.  јуна 
до 5. августа 2014. године, а текст Закона постављен је на интернет страници 
Министарства правде. Примедбе на текст закона и предлози за његову измену или 
допуну достављени су путем поште или електоснким путем. 

Такође, текст Закона је представљен на четири округла стола које је 
организовало Министарство правде, и то дана: 18. јула 2014. године у Нишу, у 
просторијама Апелационог суда у Нишу, 22. јула 2014. године у Новом Саду , у 
просторијама Апелационог суда у Новом Саду, 23. јула 2014. године у Крагујевцу у 
просотријама Апелационог суда у Крагујевцу и 24. јула у Београду, у просторијама 
Апелационог суда у Београду.  

Предлози и сугестију су се односиле на појашњење новина које предвиђа 
закон, које се односе на улогу Државног правобранилаштва, правну природу и 
снагу поравнања странке и правобранилаштва, надлежност за поступање у овим 
предметима, као и на сходну примену Закона о ванпарничном поступку.  

   
 
  Мере које ће се током примене Закона предузети да би се остварило оно 
што се доношењем Закона намерава 
 
 У оквиру организационо-институционалних мера предвиђено је да судови 
обезбеде услове, у складу са Судским пословником.  
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