ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА
Представка број
19322/18
Зоран СТОЈАНОВИЋ и други против Србије
(види приложену табелу)
Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању
Одбора 3. децембра 2020. године у саставу:
Carlo Ranzoni, председник,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, судије,
и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења,
С обзиром на горе наведену представку поднету 10. априла 2018. године,
Имајући у виду запажања која је поднела Тужена и запажања
подносилаца представке као одговор на иста,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК
Списак подносилаца представке је дат у приложеној табели.
Све подносиоце представке је заступала гђа Ј. Михаиловић, адвокат
из Ваљева.
Жалбе подносилаца представке, на основу члана 6, став 1.
Конвенције у вези са прекомерном дужином управног поступка, су
достављене Влади Србије (у даљем тексту: „Влада“).

ПРАВО
У предметној представци, након што је размотрио сав материјал
којим располаже, Суд сматра да су, из разлога који следе у наставку,
притужбе које се тичу прекомерне дужине спорног управног поступка
недопуштене.
Суд констатује да је управни поступак покренут 6. новембра 2009.
године, када су подносиоци представки поднели жалбу надлежном
другостепеном управном органу (види Почуча против Хрватске, бр.
38550/02, став 30, од 29. јуна 2006. године). Чини се да је поступак још
увек у току, скоро 11 година од његовог покретања.

ОДЛУКА СТОЈАНОВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ

Међутим, Суд примећује да за период од 6. новембра 2009. године до
26. октобра 2017. године, подносиоци представке не могу више тврдити
да су жртве у смислу члана 34. Конвенције, јер је на потоњи датум
Уставни суд изричито признао наводну повреду и доделио
подносиоцима представки по EUR 800 на име нематеријалне штете.
Иако је тај износ нижи од оних који је додељивао Суд, став Суда је да је
ипак разуман имајући у виду посебне околности овог случаја, пре свега
велики број подносилаца представке и прилично ограничен улог у вези
са случајем (види Синђелић и други против Србије (одл.), бр. 7129/15,
од 29. августа 2019. године).
Што се тиче периода након 26. октобра 2017. године, подносиоци
представке нису исцрпели све делотворне домаће правне лекове како
захтева члан 35, став 1. Конвенције, јер je требало да се поново жале
Уставном суду због било каквих даљих одлагања (види Becová против
Словачке (одл.), бр. 23788/06, од 18. септембра 2007. године).
Имајући у виду наведено, Суд закључује да се предметна представка
мора одбацити у складу са чланом 35, ставови 1, 3. и 4. Конвенције.
Из тих разлога, Суд, једногласно,
Проглашава представку недопуштеном.
Састављено на енглеском језику и прослеђено у писаном облику 14.
јануара 2021. године.

Liv Tigerstedt
Вршилац дужности
заменика секретара

Carlo Ranzoni
Председник
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ОДЛУКА СТОЈАНОВИЋ И ДРУГИ против

ПРИЛОГ
Представка којом се подносе жалбе према члану 6, став 1 Конвенције
(прекомерна дужина парничног и/или управног поступка)
Број
представке
Датум
подношења
19322/18
10. април 2018.
године
(32 подносиоца
представки)

Име подносиоца
представке
Година
рођења
Зоран СТОЈАНОВИЋ
1989

Датум
почетка
поступка
06. новембар
2009. године

Датум окончања
поступка

Укупно
трајање поступка
Нивои надлежности

у току

Више од 10 година,

Горан ЂОРЂЕВИЋ
1966
Зоран ЛЕПОВИЋ
1970
Зоран ТАНАСКОВИЋ
1980
Дарко ВУКМИРОВИЋ
1975
Срђан ВУКОЈИЧИЋ
1976
Дејан СТЕФАНОВИЋ
1983
Раде
ДИМИТРИЈЕВИЋ
1969
Сузана ГРБИЋ
1977
Славиша
ВЕЛИЧКОВИЋ
1966
Милан НИКОЛИЋ
1988
Александар БЕКЧИЋ
1987
Славиша ОРЛОВИЋ
1971
Радојко ЛУКОВИЋ
1973
Живоин РИСТИЋ
1971

Релевантна домаћа одлука
Додела накнаде у погледу
нематеријалне штете на
домаћем нивоу (у EUR)
Уставни суд

11 месеци и 24 дана

Уж-2465/2016

1 ниво надлежности

26. октобар 2017. године
EUR 800
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ОДЛУКА СТОЈАНОВИЋ И ДРУГИ против

Број
представке
Датум
подношења

Име подносиоца
представке
Година
рођења
Славко ЗЕЧЕВИЋ
1968
Бранислав МИТИЋ
1968
Бојан ПОПОВИЋ
1971
Јелена ЖИВКОВИЋ
1982
Иван ПРЕШИЋ
1979
Александар
ПЕТРОВИЋ
1971
Слађан МАТОВИЋ
1973
Миодраг КОЈИЋ
1967
Спасо МЛАДЕНОВИЋ
1969
Саша ЖИВКОВИЋ
1977
Дејан РИСТИЋ
1970
Новица
ЈАКОВЉЕВИЋ
1969
Драган ЖИВКОВИЋ
1969
Петар ПЕТРОВИЋ
1970
Ракић ВУКИЋ
1966
Слађан ПАНТИЋ
1969
Дарко ДУБОВАЦ
1968

Датум
почетка
поступка

Датум окончања
поступка
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Укупно
трајање поступка
Нивои надлежности

Релевантна домаћа одлука
Додела накнаде у погледу
нематеријалне штете на
домаћем нивоу (у EUR)

