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ВРАЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД НА ОСНОВУ СУДСКЕ ОДЛУКЕ 
 

Извршни поверилац стиче право на подношење предлога за извршење, ради 

враћања на одговарајуће радно место код извршног дужника, од тренутка када је 

судска одлсука парничног суда стекла својство правноснажности, када је постала 

перфектна извршна исправа, при чему је за разумевање овог правног питања од 

значаја и одредба из члана 35. став 4. ЗИО, којом је прописано, поред осталог, да 

извршна исправа мора бити снабдевена клаузулом правноснажности, изузев када је 

законом дозвољено извршење неправноснажних одлука. 

Наведена законска одредба је општег карактера и као таква се примењује на све 

врсте извршних поступака, укључујући и извршење ради враћања запосленог на рад. 

Како се ова врста извршења (враћање запосленог на рад) може дозволити само на 

основу правноснажних судских одлука, то и пресуда због пропуштања, као извршна 

исправа мора да буде правноснажна, али истовремено та пресуда мора да буде 

снабдевена и клаузулом правноснажности, у смислу изричите опште одредбе из члана 

35. став 4. ЗИО. Потврда о правноснажности се може ставити само на основу претходне 

одлуке судије. 

 

Из образложења: 

 

Први основни суд у Београду је пресудом због пропуштања ПЛ. 1371/11 од 18. јула 2011. 

године усвојио тужбени захтев тужиље, овде подноситељке уставне жалбе, те је тужено 

привредно друштво обавезано да тужиљу врати на одговарајуће радно место. Тужено 

привредно друштво је, поводом доношење наведене пресуде због пропуштања, поднело 

предлог за враћање у пређашње стање. 

Извршни поверилац, овде подноситељка уставне жалбе, поднела је 20. јула 2012. године 

предлог за ивршење Првом основном суду у Београду, да на основу пресуде због 

пропуштања, против извршног дужника привредног друштва ради враћања подноситељке на 

одговарајуће радно место. Први основни суд у Београду је оспореним решењем И. 36307/12 

од 19. децембра 2012. године одбацио као неблаговремен предлог за извршење извршног 

повериоца. У образложењу оспореног решења је наведено: да је извршни поверилац предлог 

за извршење поднела 20. јула 2012. године, а извршна исправа је пуномоћнику извршног 

повериоца уручена 2. септембра 2011. године, од када је почео да тече законски рок од 60 

дана из одредбе члана 237. Закона о извршењу и обезбеђењу; да су приликом доношења 

овакве одлуке цењени наводи из предлог за извршење да је решењем Првог основног суда у 

Београду Пл бр. 1371/11 од 18. јула 2011. године одбијен предлог пуномоћника туженог за 

враћање у пређашње стање, али је нашао да исти нису од утицаја на другачије одлучивање у 

овој правној ствари, имајући у виду да подношење таквог предлога и одлучивање о истом не 

утичу на протек рока од 60 дана из члана 237. Закона о извршењу и обезбеђењу. Судско веће 

Првог основног суда у Београду је оспореним решењем ИПВ 304/13 од 28. јула 2015. године 

одбило као неоснован приговор извршног повериоца и потврдило приговором побијано 

решење судије појединца. У образложењу оспореног решења судског већа је наведено: да су 

цењени наводи извршног повериоца да је стекла могућност да поднесе предлог за извршење 

тек 11. јуна 2012. године, када је поступајући судија издао наредбу да је пресуда због 

пропуштања постала правноснажна дана 11. септембра 2011. године, али је увидом у списе 

предмета утврђено да је пресуда због пропуштања постала правноснажна 11. септембра 2011. 

године, од када је почео да тече рок од 60 дана из члана 237. Закона о извршењу и 

обезбеђењу, али да је извршни поверилац поднела предлог за извршење тек 20. јула 2012. 

године, дакле након истека наведеног законског рока од 60 дана. 
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Уставни суд пре свега наглашава да је правилну примену меродавног права надлежан да 

цени инстанциони (виши) суд у законом прописаном поступку контроле законитости одлука 

нижестепених судова. Уставни суд није надлежан да оцењује правилност чињеничних и 

правних закључака редовних судова, осим у случају када је примена меродавног 

материјалног и/или процесног права била очигледно произвољна, односно арбитрарна на 

штету подносиоца уставне жалбе, што може довести до повреде Уставом зајемченог права на 

правично суђење. Уставни суд је у одређеним ситуацијама, које првенствено зависе од 

конкретних околности случаја и утемељености изнетих уставно-правних разлога, надлежан 

да цени повреду права из члана 32. став 1. Устава и са становишта примене материјалног 

односно процесног права. 

Уставни суд најпре указује да је предлог за извршење подноситељске уставне жалбе, као 

извршног повериоца, одбачен као неблаговемен, јер је поднет након истека рока од 60 дана 

који је би прописан одредбом 237. ЗИО. Судско веће извршног суда је констатовало да је 

извршна исправа – пресуда због пропуштања парничног суда постала правноснажна 11. 

септембра 2011. године, од када је почео да тече законски рок од 60 дана, али да је 

подноситељска поднела предлог за извршење тек 20. јула 2012. године, дакле након истека 

законског рока од 60 дана. 

Уставни суд затим указује да је одбацивањем предлоза за извршење подноситељке 

уставне жалбе тангирано њено право на приступ извршном суду, као елемент права на 

правично суђење. Ваља нагласисти и да право на приступ суду, иако није експлицитно 

назначено приликом нормирања уставног права на правично суђење, чини његов иманентни 

и неодвојиви део, као нужни услов да би се ово право уопште могло остварити. Ако се 

странци онемогући расправљање и одлучивање пред судом о постављеном захтеву, сви 

остали елементи сложеног и вишеслојног права на правично суђење постају илузорни и 

апстрактни, односно беспредметни. Владавина права у грађанским поступцима не може се 

замислити без могућности приступа суду. Право на приступ суду није апсолутно право и 

може бити предмет законских ограничења. Зато је од правног значаја да се у сваком 

конкретном случају испита да ли је ограничење права на приступ суду било уставноправно 

прихватљиво. 

Одредба члана 237. ЗИО која је наметала обавезу извршног повериоца да поднесе 

предлог за извршење у одређеном року је била јасна и прецизна, те самим тим нису постојале 

никакве дилеме у тумачењу ове законске одредбе. Наведени законскии рок је био 

преклузиван и његовим протеком извршни поверилац више није могао да тражи судско 

остваривае својих права утврђених у извршној исправи. Уставни суд указује да се у сваком 

конкретном случају, а имајући у виду његове карактеристике и особености, мора испитиа да 

ли је примена процесног правила била уставно-правно прихватљива. 

Уставни суд указује на општи принцип да су судови обавезни да примене правила 

поступка избегавајући како претерани формализам који би угрозио правичност поступка, 

тако и потпуну флексибилност која би обесмислила процедуралне захтеве предвиђене 

законима. Право на приступ суду је угрожено када правила престају да служе циљевима 

правне сигурности и примереног спровођења правде и створе неку врсту баријере која 

спречава странку да надлежан суд одлучи о њеном захтеву у меритуму (видети пресуду 

Европског суда за људска права у предмету Еим против Турске, број 59601/09 од 17. 

септембра 2013. године, став 21). 

Уставни суд оцењује да законску одредницу из члана 237. ЗИО „од дана када је извршни 

поверилац стекао право да предлог поднесе“ треба тумачити тако да извршни поверилац 

стиче право на подношење предлога за извршење, ради враћања на одговарајуће радно место 

код  извршног дужника, од  тренутка  када  је  судска  одлула парничног суда стекла својство 



Sudska praksa                                             NSJ§ 

 3 

 

 

 

правноснажности, када је постала перфектна извршна исправа, при чему је за разумевање 

овог правног питања од значаја и одредба из члана 35. став 4. ЗИО, којом је прописано, поред 

осталог, да извршна исправа мора бити снабдевена клаузулом правноснажности, изузев када 

је законом дозвољено извршење неправноснажних одлука. Наведена законска одредба је 

општег карактера и као таква се примењује на све врсте извршних поступака, укључујући и 

извршење ради враћања запосленог на рад. Како се ова врста извршња (враћање запосленог 

на рад) може дозволити само на основу правноснажних судских одлука, то је пресуда због 

пропуштања, као извршна исправа у конкретном случају, морала да буде правноснажна, али 

истовремено та пресуда је морала да буде снабдевена и клаузулом правноснажности, у 

смислу изричите опште одредбе из члана 35. став 4. ЗИО. Потврда правноснажности се може 

ставити само на основу претходне одлуке судије. 

У току извршног поступка подноситељка уставне жалбе је истицала да је стекла 

могућност да поднесе предлго за извршење тек 11. јуна 2012. године, када је поступајући 

судиија парничног суда издао наредбу да је пресуда због пропуштања постала правноснажна 

11. септембра 2011. године. Уставни суд оцењује да је извршни суд требало посебно да 

оцени од каквог је правног значај то што је парнични судија тек дана 11. јуна 2012. године 

издао наредбу да је пресуда због пропуштања постала правноснажна дана 11. септембра 

2011. године, јер од 11. јуна 2012. године, када је издата судска наредба, писарница стекла 

могућност да стави потврду правноснажности, али од тог тренутка и подноситељска уставне 

жалбе је могла да тражи стављање потврде правноснажности на извршну исправу. Иначе, 

наведеној судској наредби од 11. јуна 2012. године претходио је поступак за враћање у 

пређашње стање по предлогу туженог (извршног дужника), који је правноснажно окончан 

25. маја 2012. године. 

Уставни суд оцењује да је у конкретном случају одбацивање подноситељкиног предлог за 

извршење, са образложењем да је предлог за извршење поднет након истека рока од 60 дана 

из члана 237. ЗИО, а који рок је рачунат од дана када је пресуда постала правноснажна, 

представљао формализам извршног суда који је довео до повреде права подноситељске 

уставне жалбе на приступ суду, као елемента права на правично суђење из члана 32. став 1. 

Устава. Сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду, Уставни суд је уставну 

жалбу усвојио те је утврдио да је решењима Првог основног суда у Београду повређено 

право подноситељке уставне жалбе на правично суђење.  

 


