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АНАЛИЗА РАДНОГ ТЕКСТА АМАНДМАНА  

МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ  

НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 Врховни касациони суд је, на Општој седници одржаној 8. и 9. 

фебруара 2018. године, извршио анализу Радног текста Амандмана I - XIII 

Министарства правде на Устав Републике Србије, који му је доставило 

ово министарство ради давања мишљења о предложеним амандманима.  

 Приликом анализе достављеног Радног текста Амандмана, судије 

Врховног касационог суда су имале у виду важеће одредбе Устава Репу-

блике Србије (у даљем тексту: Устав) у делу 7. Судови, али и основна 

начела Устава – посебно начело поделе власти (члан 4.), као и одредбе 

Устава о људским и мањинским правима. Поред тога, водило се рачуна о 

смерницама Националне стратегије реформе правосуђа (за период 2013. - 

2018. године), коју је усвојила Народна скупштина 1. јула 2013. године, а 

међу којима су: искључење Народне скупштине из процеса избора пред-

седника судова, судија и чланова Високог савета судства из реда судија, 

као и промена састава Високог савета судства у правцу искључења зако-

нодавне и извршне власти из чланства у овом телу. У припреми за распра-

ву на Општој седници коришћена је и "Правна анализа уставног оквира о 

правосуђу у Републици Србији", коју су израдили чланови Радне групе 

формиране одлуком Комисије за Националну стратегију за реформу пра-

восуђа (за период 2013.- 2018. године)
1
. Судије су се у дискусији позвале 

и на Кијевске препоруке о независности правосуђа у источној Европи, 

јужном Кавказу и централној Азији
2
 (у даљем тексту: Кијевске препору-

ке), као и на упоредна решења у државама са простора некадашње СФРЈ 

(нарочито у Хрватској и Словенији).  

 У тексту који следи биће изнете примедбе и предлози који се односе на 

поједине Амандмане и закључци о Радном тексту Амандмана у целини, 

                                                 
1  Чланови Радне групе су били: проф. др Ирена Пејић, проф. др Владан Петров, проф. др 

Дарко Симовић и проф. др Слободан Орловић.  
2  Овај документ је изворно објавила Канцеларија ОСЦЕ-а за демократске институције и 

људска права у августу 2010. године.  
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који су проистекли из дводневне расправе вођене на Општој седници 

Врховног касационог суда.  

  

АМАНДМАН III  

Начела о судовима  

 Овим амандманом би требало искључиво утврдити начела о судо-

вима (самосталности, независности, јединствене судске власти на терито-

рији Републике Србије, јавности, зборности и принципа пороте), која су 

садржана у ст. 1, 2, 7, 8. и 9. Одредбе ст. 3. и 4. Амандмана III, које се 

односе на организационе норме о судовима, требало би изместити у посе-

бан амандман, који би претходио Амандману VI -Врховни суд Србије и 

гласио:  

 "Судови се оснивају и укидају законом. Законом се уређују и врсте, 

надлежност, подручја и поступак пред судовима.  

  Забрањено је оснивање преких, привремених или ванредних судова."  

 Одредбе ст. 5. и 6. Амандмана III, које се односе на судске одлуке, 

требало би да, као и у важећем тексту Устава (члан 145.), буду системати-

зоване у посебном члану, односно амандману. Предлаже се да амандман о 

судским одлукама гласи:  

  "Судске одлуке се доносе у име народа.  

 Судску одлуку може преиспитивати само законом предвиђени суд у зако-

ном одређеном поступку."  

 Судије годинама инсистирају на установљавању судског буџета, 

као једној од гаранција институционалне независности судова. Уставни 

суд има свој буџет иако не остварује приходе од судских такси
3
, за разли-

ку од судова који наплатом судских такси остварују значајне приходе у 

Буџету Републике Србије. Одредбама члана 28. Закона о Уставном суду, 

поред осталог, прописано је: да се средства за рад и функционисање 

Уставног суда (у даљем тексту: буџет Уставног суда), обезбеђују у буџету 

Републике Србије, на предлог Уставног суда (став 1.); да Уставни суд 

                                                 
3  Одредбом члана 6. став 2. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр.109/07, 

99/11,18/13 – Одлука УС, 103/15 и 40/15 – др. закон) прописано је да се у поступку 

пред Уставним судом не плаћа такса.  
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самостално располаже средствима буџета Уставног суда (став 2.); да Вла-

да не може без сагласности председника Уставног суда, обуставити, одло-

жити или ограничити извршење буџета Уставног суда (став 3.). Не дово-

дећи у питање постојећу надлежност и одговорност Владе за предлагање 

Буџета и Народне скупштине за усвајање Буџета, било би оправдано и 

целисходно да се кроз уставне амандмане установи судски буџет који би, 

са једне стране, допринео јачању самосталности и независности судова, а, 

са друге стране, повећао одговорност судова и Високог савета судства 

приликом планирања, предлагања и трошења средстава неопходних за 

функционисање и рад судова. Имајући у виду изложено, Амандман III би 

требало допунити одредбом да судови имају свој буџет.  

 

АМАНДМАН IV  

Независност, сталност и непреместивост судија  

 Овај амандман утврђује начело независности судије (персоналне 

независности судске власти) и гаранције те независности – начела стално-

сти судијске функције и непреместивости судије. 

 У првој реченици става 1. наведено је да судија суди на основу 

Устава, потврђених међународних уговора, закона и општих аката, и на 

тај начин су одређени извори права који су основ за доношење судских 

одлука. У другој реченици овог става је предвиђено да се законом уређује 

уједначавање судске праксе. На тај начин је судској пракси дат уставни 

значај извора права, иако она у Републици Србији то није. Тиме се задире 

у слободно судијско уверење и омогућава наметање начина пресуђења од 

стране несудских органа (Сертификационе комисије предвиђене Акцио-

ним планом за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа). 

Стога се предлаже брисање друге реченице у ставу 1. овог амандмана.  

 Ставом 2. се утврђује да за судију првостепеног суда може бити 

изабрано само лице које је окончало посебну обуку у институцији за обу-

ку у правосуђу основаној законом. Брисање става 2. у целини предлаже се 

из следећих разлога:  

- прво, уређивање услова за избор судија представља законску 

материју, па јој стога није место у Уставу, а посебно не међу 

одредбама о персоналној независности судија;  
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- друго, када би се ова одредба нашла и у закону, основано би се 

поставило питање њене уставности јер је чланом 53. Устава 

зајемчено право грађана да под једнаким условима ступају на 

јавне функције, а условљавање избора за судију првостепеног 

суда окончањем посебне обуке у Правосудној академији
4
, оне-

могућава се избор на судијску функцију стотинама судијских 

помоћника са дугогодишњим радним стажом у судовима, као и 

правницима који су на другим радним местима стекли завидно 

знање и значајно искуство радећи на правним пословима;  

- треће, предложеним решењем нису поштоване Кијевске препо-

руке, према којима приступ судијском звању треба да имају не 

само млади правници са посебном обуком него и правници са 

значајним искуством које су стекли радећи у правној професији
5
;  

- четврто, у вези са предвиђањем Правосудне академије као оба-

везног услова за први избор судија и јавних тужилаца, није 

поштован ни став који је заузела Радна група за реформисање и 

развој Правосудне академије, према којем Правосудна академи-

ја за сада не треба да постане уставна категорија.  

Уместо одредбе става 2. чије се брисање предлаже у целини, треба 

унети одредбу из члана 149. став 2. Устава, која је неоправдано изоста-

вљена из овог амандмана, а која гласи: "Сваки утицај на судију у вршењу 

судијске функције је забрањен."  

Ставом 3. овог амандмана утврђено је да судијска функција траје 

од избора за судију док судија не наврши радни век, чиме је гарантована 

сталност судијске функције, па би начело сталности требало посебно 

истаћи, тако што би се навело: "Судијска функција је стална и траје од 

избора за судију док судија не наврши радни век." 

Као један од разлога за престанак судијске функције, у ставу 4. 

овог амандмана, наведена је трајна неспособност за судијску функцију. 

Неспособност за обављање неког посла или функције је врло широк појам 

који може бити тумачен на различите начине, па се зато у оваквим случа-

                                                 
4  Правосудна академија је тренутно једина институција за обуку у правосуђу основана 

законом, а то је Закон о правосудној академији ("службени гласник РС", бр. 104/09, 

32/14 - Одлука УС и 106/15).  
5  Други део – Одабир и обука судија – Различитост приступа судијском звању, тачка 17.  
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јевима увек везује за губитак радне способности, као што је случај са пре-

станком дужности судије Уставног суда у одредби члана 174. став 2. 

Устава
6
. У складу са тим, овај разлог за престанак судијске функције тре-

ба прецизирати на следећи начин: "ако трајно изгуби радну способност 

за обављање судијске функције".  

  У погледу разлога за разрешење, који су тренутно уређени зако-

ном, а који су сада утврђени у ставу 5. Амандмана IV, требало би још јед-

ном преиспитати предложено решење према коме се судија разрешава ако 

буде осуђен за кривично дело на казну затвора (без обзира на њену дужи-

ну) уместо постојећег законског решења према коме је то казна затвора од 

најмање шест месеци, а које је иначе општеприхваћени разлог за обавезни 

престанак радног односа. Полазећи од тога да уставне норме морају бити 

јасне и прецизне, потребно је размотрити да ли се судији изриче "дисци-

плинска мера престанка судијске функције" или дисциплинска мера разре-

шења.  

Став 7. овог амандмана односи се на премештање судије. С обзи-

ром на то да је непреместивост судије једна од персоналних гаранција 

његове независности и да стога премештање судије у други суд противно 

његовој вољи представља вид ограничења судијске независности, неоп-

ходно је да случајеви у којима до тог ограничења долази буду јасно и 

недвосмислено уређени. Преуређење судског система које је наведено као 

разлог за премештај у други суд не задовољава те критеријуме. Најпре, 

сам израз "преуређење" није примерен ни општим актима ниже правне 

снаге, а камоли Уставу. Поред тога, тај израз је у толикој мери неодређен 

и неодредив да норма у којој се налази не обезбеђује правну сигурност и 

услов "квалитетног закона"
7
. Додатна правна несигурност проистиче из 

чињенице да нису предвиђени ранг и врста суда у који судија може бити 

премештен против своје воље, што може водити крајње волунтаристичкој 

примени ове норме. У члану 19. Закона о судијама, правни институт пре-

                                                 
6  Према одредби члана 174. став 2. Устава, судија Уставног суда, између осталог, разре-

шава се ако трајно изгуби радну способност за дужност судије Уставног суда.  
7  Европски суд за људска права је у својој пракси установио критеријуме које мора 

испуњавати закон државе чланице да би био у складу са начелом владавине права, које 

примењује и Уставни суд Србије у својој пракси. Један од тих критеријума је и довољ-

на прецизност норме (Види: пресуду ЕСЉП Suday Times protiv UK od 26.04.1979. годи-

не, представка број 6538/74, пасус 49.)  
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мештаја судије је уређен јасно и прецизно, тако што је: прописано да 

судија може бити премештен у други суд у случају укидања суда или уки-

дања претежног дела надлежности суда за који је изабран; дефинисано 

шта се сматра укидањем претежног дела надлежности; предвиђено да 

судија може бити премештен само у суд истог степена који преузима над-

лежност суда који је укинут или којем је укинут претежни део надлежно-

сти. Не постоји ни један ваљан правни аргумент због кога ово постојеће 

законско решење не би било преточено у уставни амандман, па се у том 

смислу предлажу измене и допуне става 7. Амандмана IV.  

  Једна од уставних гаранција судијске независности мора бити и 

одговарајући материјални положај судије. Стога треба допунити овај 

амандман посебном одредбом која би гласила: "Плата судије одговара 

положају и надлежностима суда у коме судија обавља судијску функцију 

и одговорности судије за обављање те функције и представља једну од 

гаранција његове независности."  

  

АМАНДМАН V  

Имунитет и неспојивост  

У ст. 1. и 2. овог амандмана гарантована је имунитетска заштита 

судија материјалног и процесног карактера. Предложеним решењем суди-

је су заштићене од одговорности за изражено мишљење током целог суд-

ског поступка, што раније није био случај, и за гласање при изрицању 

судске одлуке. Израз "изрицање" треба заменити ширим појмом "доноше-

ње", који је, за разлику од изрицања, својствен свим судским поступцима.  

Неспојивост судијске функције је дефинисана у ставу 3. Овај 

институт произлази из начела поделе власти и начела забране сукоба 

интереса (чл. 4. и 6. Устава) и сада је уређен чланом 152. Устава на тај 

начин што је забрањено политичко деловање судија, а законодавцу је 

остављено да одреди друге функције, послове или приватне интересе 

неспојиве са судијском функцијом. У ставу 3. Амандмана V је извршена 

детаљнија разрада института неспојивости, али остаје нејасно шта се под-

разумева под "приватном функцијом" јер се ради о међусобно противреч-

ним појмовима, као и шта се подразумева под "политичким деловањем". 

Стога се предлаже брисање речи: "или приватном функцијом", прецизира-
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ње јавних функција које су неспојиве са судијском функцијом и прецизно 

одређење о томе шта је "политичко деловање".  

  

АМАНДМАН VI  

Врховни суд Србије  

Нејасно је због чега у називу Врховног суда постоји одредница 

Србија, ако је то највиши, па тиме и једини врховни суд у Републици 

Србији
8
. Ове одреднице нема у називу Народне скупштине, Председ-

ника Републике, Владе и Уставног суда. Она је имала своје правно 

утемељење у време постојања Савезне Републике Југославије, када је 

поред Врховног суда Србије постојао и Врховни суд Црне Горе. Сле-

дом наведеног предлаже се да назив највишег суда у Републици Србији 

буде Врховни суд а не Врховни суд Србије, те да се у складу са тим изврше 

исправке у називу овог суда на свим местима у тексту Амандмана где се 

овај суд наводи.  

Овај амандман је неопходно допунити одредбом о седишту 

Врховног суда у Београду, која постоји за Врховни касациони суд у члану 

143. став 5. Устава.  

 С обзиром на то да судије Врховног касационог суда већ обављају судиј-

ску функцију у суду који у суштини има надлежност врховног суда јер 

поводом правног лека одлучује о меритуму спора
9
, те да је Уставом гаран-

тована сталност судијске функције, Амандман VI би требало допунити 

посебним ставом у коме би се утврдило право судија Врховног касацио-

                                                 
8  Одредница "Србија" у називу Врховног суда наводи на закључак да у Републици Срби-

ји могу постојати и други врховни судови, као нпр. Војводине, Косова и Метохије итд.  
9  У поменутој "Правној анализи уставног оквира о правосуђу у Републици Србији", на 

страни 6, наведено је: "У упоредном праву, постоје два основна модела организације нај-

вишег суда у земљи – модел врховног суда и модел касационог суда. Први модел подра-

зумева да највиши суд поводом правног лека одлучује о меритуму спора, односно својом 

пресудом правноснажно решава спор. Други модел, по правилу, не подразумева одлучи-

вање о суштини спора од стране највишег суда, него само о законитости пресуде нижег 

суда, са правом да се незаконита пресуда поништи и да се предмет (спорно питање) "вра-

ти" на поновно суђење. Називајући највиши суд Републике Србије Врховним касационим 

судом, уставотворац је "помешао" ова два, наизглед неспојива модела...Стога би треба-

ло вратити ранији назив највишег суда, да то буде Врховни суд."  
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ног суда да, на основу одлуке Високог савета судства, наставе обављање 

судијске функције у Врховном суду.  

  

АМАНДМАН VII  

Председник Врховног суда Србије и председници судова  

Једина примедба на садржину овог амандмана односи се на назив 

Врховног суда Србије, који због претходно наведених разлога треба да 

буде Врховни суд.  

  

АМАНДМАН VIII  

Високи савет судства  

Надлежност Високог савета судства  

У ставу 1. овог амандмана, Високи савет судства је дефинисан као 

самосталан и независан државни орган који јемчи самосталност и незави-

сност судова тако што одлучује о питањима положаја судија, председника 

судова и судија поротника одређеним Уставом и законом. Сама чињеница 

да Високи савет судства превасходно одлучује о питањима положаја 

судија намеће потребу да тај орган јемчи и независност судија
10

, а не само 

институционалну независност судова. Предлог је да се изврши допуна 

става 1. тако што ће део одредбе у овом ставу гласити: "који јемчи само-

сталност и независност судова и судија".  

У ставу 2. овог амандмана, утврђене су надлежности Високог савета 

судства тако да ће тај орган убудуће искључиво одлучивати о питањима 

положаја судија, председника судова и судија поротника, па и о првом 

избору на судијску функцију и о избору председника судова о којима је до 

сада одлучивала Народна скупштина. На тај начин је Народна скупштина 

искључена из процеса непосредног одлучивања о избору судија и председ-

ника судова. Одговор на питање да ли је тиме суштински престао утицај 

носиоца законодавне власти на независност судске власти треба тражити у 

осталим амандманима који се односе на Високи састав судства.  

  Уколико се прихвати предлог да се у Амандману III утврди посто-

јање судског буџета, као једне од институционалних гаранција независно-

                                                 
10  Гаранције независности судија су утврђене у Амандману IV.  
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сти судова, требало би допунити надлежности Високог савета судства у 

ставу 2. Амандмана VIII у погледу предлагања судског буџета и распола-

гања средствима тог буџета.  

  Предлаже се брисање става 3. овог амандмана, којим је предвиђе-

но да дисциплински поступак и поступак разрешења судија и председника 

судова може покренути и министар правде надлежан за правосуђе, јер се 

оваквом одредбом грубо нарушава независност судства од стране пред-

ставника извршне власти.  

    

    

АМАНДМАН IX - XIII  

Састав Високог савета судства  

Мандат чланова Високог савета судства Председник Високог  

савета судства  

Рад и одлучивање Високог савета судства  

Имунитет чланова Високог савета судства  
  

Амандмани IX–XIII се односе на Високи савет судства и садржин-

ски су у логичној и правној вези, па ће бити заједно размотрени.  

Према Амандману VIII, Високи савет судства би требало да буде 

самосталан и независан државни орган који јемчи самосталност и незави-

сност судова и судија тако што одлучује о питањима положаја судија, 

председника судова и судија поротника одређеним Уставом и законом. 

Предложени састав Високог савета судства, начин избора његових члано-

ва и председника и начин одлучивања, који су утврђени у амандманима 

IX, XI и XII доводе у озбиљну сумњу најпре самосталност и независност 

тог органа, а потом, нужно, и могућност тог органа да обезбеди уставна 

јемства независности и самосталности судова и судија.  

  Предложено је:  

- да Високи савет судства има десет чланова - пет судија које 

бирају судије и пет истакнутих правника које бира Народна 

скупштина;  
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- да се председник Високог савета судства бира међу члановима 

савета који нису судије (дакле, које је изабрала Народна скуп-

штина);  

- да Високи савет судства доноси одлуке гласовима најмање 

шест чланова савета или гласовима најмање пет чланова међу 

којима је и глас председника Високог савета судства (дакле, у 

случају деобе гласова пресуђује тзв. златни глас председника 

изабраног међу члановима савета које је изабрала Народна 

скупштина).  

 Сагласно одредбама члана 153. Устава, Високи савет судства 

сада има 11 чланова, и у његов састав улазе:  

- три члана по положају (председник Врховног касационог суда 

који је и председник савета, министар правде и председник 

Одбора за правосуђе Народне скупштине),  

- шест судија и  

- два угледна и истакнута правника са најмање 15 година стажа у 

струци, од којих је један адвокат, а други професор правног 

факултета.  

 Упоређујући постојећа уставна решења и предложена аманд-

манска решења која се односе на Високи савет судства, најпре 

се уочава да је предложени број чланова овог органа мањи од 

постојећег и да је он паран (10), за разлику од постојећег непар-

ног броја чланова (11). Закључено је да ни за једну од ових 

измена не може постојати разумно оправдање. Наиме, због 

предложене повећане надлежности Високог савета судства, 

број чланова овог органа би требало повећати или бар задржати 

11 чланова, а никако тај број смањити на 10. Поред тога, посто-

ји општеприхваћено правило да органи који доносе одлуке у 

зборном саставу имају непаран број чланова како би се омогу-

ћио несметан рад и одлучивање. Колективни органи са парним 

бројем чланова су изузетак и представљају изнуђено решење у 

ситуацијама када једнак број представника органа или терито-

ријалних ентитета који учествују у избору треба да онемогући 
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мајоризацију приликом доношења одлука
11

. У овом конкретном 

случају, не постоје разлози који би оправдавали потребу да 

Високи савет судства има паран број чланова и да одлуке доно-

си тзв. златним гласом председника.  

Неприхватљив је предлог да број судија у Високом савету судства 

буде једнак броју чланова које бира Народна скупштина и да се при томе 

председник, који има тзв. златни глас, бира међу члановима који нису 

судије. Предложени састав Високог савета судства омогућио би Народној 

скупштини да преко својих изабраних представника у овом органу пре-

судно утиче на доношење свих његових одлука о избору, разрешењу, 

дисциплинској одговорности и материјалном положају судија, председни-

ка судова и судија поротника. На тај начин Народна скупштина не само да 

не би била искључена из одлучивања о питањима значајним за остварива-

ње независности судова и судија, што је један од захтева Националне 

стратегије реформе правосуђа коју је управо она усвојила, већ би утицај 

законодавне власти на судску био већи него што је сада.  

У складу са Кијевским препорукама, број судија у телима као што 

је Високи савет судства треба да буде већи од броја осталих чланова, што 

је и разумљиво ако се имају у виду надлежности овог органа. Постојеће 

решење према коме два члана Високог савета судства морају да буду 

угледни и истакнути правници са најмање 15 година искуства у струци, 

свело се, у ставу 1. Амандмана IX, на критеријум "истакнути правник" 

који је у недостатку других критеријума потпуно неодређен. Неразумљив 

је изостанак критеријума "угледни правник" и "најмање 15 година иску-

ства у струци", као услова за избор чланова Високог савета судства у 

предложеним амандманима, јер је незамисливо да у овај државни орган 

буде изабрано лице које не ужива углед или нема одговарајуће искуство у 

правној струци, а треба да одлучује о положају судија и председника 

судова републичког ранга.  

Закључено је да Високи састав судства треба да има непаран број 

чланова, и то најмање 11, од којих би седам судија бирале судије, а четири 

члана Народна скупштина – два професора правног факултета и два 

                                                 
11  Такав случај је био са Судом Србије и Црне Горе у који је бирано по четворо судија из 

Србије и Црне Горе, чиме је потенцирана равноправност ове две републике у саставу 

Државне заједнице Србија и Црна Гора.  
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угледна и истакнута правника са најмање 15 година радног искуства у 

правној струци. С обзиром на различити начин избора чланова Високог 

савета судства, у амандманима би било нужно констатовати када се сма-

тра да је овај орган конституисан (као што је учињено у члану 101. став 4. 

Устава за Народну скупштину)
12

.  

  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Радни текст Амандмана Министарства правде на Устав Републике 

Србије, у делу који се односи на судове, није сачињен у складу са смерни-

цама и опредељењима Националне стратегије реформе правосуђа (за 

период 2013. – 2018. године), коју је усвојила Народна скупштина 1. јула 

2013. године.  

Предложеним амандманима Народна скупштина је искључена из 

процеса непосредног одлучивања о избору судија и председника судова, а 

одлучивање о питањима положаја судија, председника судова и судија 

поротника, укључујући и њихов избор и разрешење, поверено је Високом 

савету судства. Међутим, предложени састав Високог савета судства, начин 

избора његових чланова и председника и начин одлучивања, доводе у 

озбиљну сумњу најпре самосталност и независност тог органа, а потом, 

нужно, и могућност тог органа да обезбеди уставна јемства независности и 

самосталности судова и судија. Избором половине чланова Високог савета 

судства међу којима се бира председник, Народној скупштини би било омо-

гућено да преко својих изабраних представника у овом органу пресудно 

утиче на доношење свих његових одлука. На тај начин, Народна скупштина 

не само да не би била искључена из одлучивања о питањима значајним за 

остваривање независности судова и судија, што је један од захтева Нацио-

налне стратегије реформе правосуђа коју је управо она усвојила, већ би 

утицај законодавне власти на судску био већи него што је сада.  

На слабљење уставних јемстава судијске независности указује и то 

да је у амандманима изостављена одредба Устава према којој је сваки ути-

цај на судију у вршењу судијске функције забрањен, а унета одредба пре-

                                                 
12  Недостатак норме о конституисању Првог састава Високог савета судства створило је 

велике проблеме у пракси, јер се поставило питање могућности конституисања, запо-

чињања рада и доношења одлука о избору судија пре него што су изабрани сви члано-

ви тог органа.  
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ма којој министар надлежан за правосуђе може покренути дисциплински 

поступак и поступак разрешења судија и председника судова, што је оце-

њено као грубо мешање извршне власти у судску.  

Предложеним решењем да за судију првостепеног суда може бити 

изабрано само лице које је окончало обуку у институцији за обуку у пра-

восуђу основаној законом, дакле Правосудној академији, онемогућава се 

избор на судијску функцију стотинама судијских помоћника са дугогоди-

шњим радним стажом у судовима, као и правницима који су на другим 

радним местима стекли завидно знање и значајно искуство радећи на 

правним пословима.  

Имајући у виду да су наведена предложена решења за измену 

Устава неприхватљива, а да многа друга амандманска решења треба 

исправити, прецизирати и допунити, треба израдити нови Радни текст 

Амандмана, уз уважавање основаних приговора и предлога изнетих током 

јавне расправе.  

 

ОПШТА СЕДНИЦА 

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 
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ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 

 Трошкови кривичног поступка, у оквиру награде и нужних 

издатака браниоца окривљеног, обухватају и издатке учињене прили-

ком присуствовања браниоца објављивању пресуде, у смислу одредбе 

члана 261. ст. 1. и 2. тачка 7. ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о 

наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.  

Из образложења:  

 "Бранилац окривљеног је поднео захтев за заштиту законитости 

против првостепеног и другостепеног правноснажног решења (којима 

окривљеном нису признати трошкови кривичног поступка настали прили-

ком присуствовања његовог браниоца објављивању пресуде) због повреде 

закона - члана 261. ст. 1. и 2. тачка 7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о 

наградама и накнадама трошкова за рад адвоката. 

 Врховни касациони суд је усвојио поднети захтев, укинуо побија-

на решења и предмет вратио на поновно одлучивање, јер су учињене 

повреде закона на штету окривљеног из члана 261. ст. 1. и 2. тачка 7) ЗКП 

и Тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 

адвоката. 

 Одредбом члана 425. став 3. ЗКП прописано је да ће председник 

већа у присуству странака, њихових законских заступника, пуномоћника 

и браниоца јавно објавити пресуду тако што ће прочитати изреку и саоп-

штити укратко разлоге пресуде. 

 Тарифним бројем 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за 

рад адвоката је прописано да се под процесном радњом, у смислу одредби 

Тарифног броја 2, 7. и 8. ове тарифе, подразумева свака радња полиције, 

тужиоца и суда о чијем предузимању се сачињава посебан записник.  

 Јавно читање изреке пресуде представља део главног претреса, 

односно део кривичног поступка о коме суд сачињава посебан записник, 

којом приликом се окривљени, између осталог обавештава и о својим пра-

вима – праву на жалбу и о праву на одговор на жалбу (члан 426. став 1. 

ЗКП), те се и трошкови које је окривљени имао ангажовањем браниоца 
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ради присуствовања јавном читању изреке пресуде, морају сматрати тро-

шковима кривичног поступка у смислу чл. 263-265. ЗКП". 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 272/2017 од 

11.4.2017. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда од 21.9.2017. године, а верификована на седници Кри-

вичног одељења од 12.2.2018. године) 

 

 

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА И ПРИМЕНА  

БЛАЖЕГ ЗАКОНА 

 У поновљеном поступку, на основу одредаба чл. 470-481. ЗКП, 

суд испитује законитост раније донете правноснажне пресуде по зако-

ну који је важио у време њеног доношења, па је искључена могућност 

примене блажег закона у смислу одредбе члана 5. став 2. Кривичног 

законика. 

Из образложења:  

 "Републички јавни тужилац поднео је захтев за заштиту законито-

сти против првостепене и другостепене правноснажне пресуде, које су 

донете у поновљеном поступку (којима је окривљени, након што су рани-

је донете пресуде стављене ван снаге, ослобођен од оптужбе за кривично 

дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези 

става 1. КЗ) због повреде закона - одредбе члана 438. став 2. тачка 2) Зако-

ника о кривичном поступку и члана 439. тачка 2) Законика о кривичном 

поступку у вези члана 5. став 2. Кривичног законика и члана 478. став 3. 

тачка 1) Законика о кривичном поступку.  

 Врховни касациони суд је усвојио поднети захтев и утврдио да је 

побијаним правноснажним пресудама повређен закон - одредбе члана 438. 

став 2. тачка 2) Законика о кривичном поступку и члана 439. тачка 2) 

Законика о кривичном поступку у вези члана 5. став 2. Кривичног закони-

ка и члана 478. став 3. тачка 1) Законика о кривичном поступку.  

 Ово с`тога што је Врховни касациони суд нашао да с`обзиром на 

то да се у поновљеном поступку одлучује о судбини раније правноснажне 

пресуде, али у оквиру прописа који су били на снази у време изрицања 

раније пресуде, те с`обзиром на то да је у поновљеном поступку утврђено 



Кривично одељење 

 

 31 

чињенично стање које је остало неизмењено, у односу на раније доврше-

ни правноснажни поступак, то првостепени и другостепени суд нису били 

овлашћени да примењују блажи закон који је касније ступио на снагу, у 

односу на раније довршени правноснажни поступак. Применом бланкет-

них прописа који су ступили на снагу након раније завршеног правносна-

жног поступка (којим је висина прибављене противправне имовинске 

користи утврђена у знатно нижем износу) побијаним пресудама првосте-

пеног и другостепеног суда повређен је закон у корист окривљеног - 

одредбе члана 438. став 2. тачка 2) Законика о кривичном поступку и чла-

на 439. тачка 2) Законика о кривичном поступку у вези члана 5. став 2. 

Кривичног законика и члана 478. став 3. тачка 1) Законика о кривичном 

поступку. 

 Предмет испитивања у поновљеном поступку је искључиво правно-

снажна пресуда којом је окривљени оглашен кривим, због чега се иденти-

тет кривичног дела изводи из раније правноснажне пресуде, а не из опту-

жнице. Кривични поступак завршен правноснажном пресудом може се 

поновити само у корист окривљеног и у њему се преиспитује законитост 

раније правноснажне пресуде према стању ствари које обухвата чињенице 

и примену материјалног и процесног права у време њеног доношења. Из 

тог разлога процесна ситуација настала од дана правноснажности решења 

којим је дозвољено понављање кривичног поступка и за време новог суђе-

ња, искључује могућност да се у поновљеном поступку примењује блажи 

кривични закон који је ступио на снагу после доношења раније правносна-

жне пресуде, а самим тим и бланкетне норме које допуњују норме кривич-

ног дела, јер се у поновљеном поступку испитује законитост раније пресуде 

према закону који је важио у време њеног доношења".  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 941/2015 од 

3.11.2015. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда од 21.9.2017. године, а верификована на седници Кри-

вичног одељења од 12.2.2018. године) 
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МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА 

 Када окривљени поступа у оквиру службе на пословима 

откривања кривичног дела и сузбијању криминала, степен кривице 

се не може сматрати ниским и нема дела малог значаја ни примене 

одредбе члана 18. Кривичног законика.  

Из образложења:  

 ''Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 2925/13 од 

28.08.2013. године, поводом жалбе браниоца окривљених, а по службеној 

дужности, преиначена је пресуда Основног суда у Сомбору К 584/11 од 

23.11.2012. године, тако што су окривљени на основу одредбе члана 355. 

тачка 1) ЗКП (''Службени лист СРЈ'' 70/01 и 68/02 и ''Службени гласник 

РС'' 58/04, 85/05 и др. закона, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09-др. закон, 72/09 

и 76/10), у даљем тексту раније важећег ЗКП, ослобођени од оптужбе да 

су извршили по једно продужено кривично дело превара у служби из чла-

на 363. став 1. КЗ. 

 Против наведене правноснажне пресуде захтев за заштиту закони-

тости поднео је Републички јавни тужилац због повреде закона из члана 

485. став 1. у вези члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП и због повреде одредбе 

члана 18. КЗ, указивањем да у конкретном случају нису били испуњени 

услови из члана 18. КЗ за примену института дела малог значаја, са пред-

логом да Врховни касациони суд усвоји као основан поднети захтев и 

утврди да је правноснажним пресудама повређен закон у корист окривље-

них из члана 18. КЗ у вези члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП.  

 Из изреке правноснажне пресуде произилази да је другостепени 

суд на основу одредбе члана 355. тачка 1. раније важећег ЗКП окривљене 

ослободио од оптужбе да су у својству службених лица-радника НКТЦ 

Управе криминалистичке полиције МУП-а РС, којима је од стране суда 

поверено вештачење у кривичном поступку, извршили по једно продуже-

но кривично дело превара у служби из члана 363. став 1. КЗ, уз образло-

жење да се у конкретном случају ради о делу малог значаја обзиром да је 

степен кривице окривљених низак јер се ради о лицима која раније нису 

осуђивана.  
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 Међутим, по оцени Врховног касационог суда, овакав закључак 

другостепеног суда и разлози које је са тим у вези дао не могу се прихва-

тити као правилни, на шта се основано захтевом за заштиту законитости 

Републичког јавног тужиоца указује. 

 Наиме, одредбом члана 14. став 1. КЗ прописано је да је кривично 

дело оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је про-

тивправно и које је скривљено, дакле, општи појам кривичног дела обу-

хвата четири конститутивна елемента и то: дело (радњу), предвиђеност у 

закону, противправност и кривицу.  

 Одредбом члана 18. КЗ одређено је да није кривично дело оно 

дело које, иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог 

значаја (став 1), а да је дело малог значаја, ако је степен кривице учиниоца 

низак, ако су штетне последице одсутне или незнатне и ако општа сврха 

кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције (став 2), те да 

се одредбе ст. 1. и 2. овог члана могу применити на кривична дела за која 

је прописана казна затвора до пет година или новчана казна (став 3).  

 Следствено изнетом, по оцени Врховног касационог суда степен 

кривице учинилаца, супротно ставу из побијане пресуде није низак, има-

јући у виду да су исти у критичном периоду поступали као службена лица 

– радници НКТЦ Управе криминалистичке полиције МУП-а РС у својству 

вештака, дакле, у оквиру службе на пословима откривања кривичних дела 

и сузбијања криминала.  

 Руковођен изнетим разлозима, Врховни касациони суд је ка осно-

ван усвојио захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца 

Ктз 1008/14 од 30.12.2016. године и утврдио да је правноснажном пресу-

дом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 2925/13 од 28.08.2013. године у 

корист окривљених повређен закон из члана 18. КЗ у вези члана 438. став 

2. тачка 2) ЗКП, при чему је, у смислу одредбе члана 493. ЗКП донео пре-

суду којом се ограничио само на то да утврди повреду закона не дирајући 

у правноснажност побијане пресуде''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 4/2017 од 

7.2.2017. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда одржане 21.9.2017. године, а верификована на седни-

ци Кривичног одељења од 12.2.2018. године) 
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ЗАСТАРЕЛОСТ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА У ПОСТУПКУ  

ПРЕМА МАЛОЛЕТНИКУ 

 Чињеница да се према малолетним учиниоцима кривичних 

дела може изрећи максимална казна затвора у трајању од 10 година, 

нема утицаја на наступање апсолутне застарелости кривичног гоње-

ња у поступку који се води према пунолетном лицу које је у време 

извршења кривичног дела било малолетно, па се она рачуна према 

одговарајућим одредбама Kривичног законика које се примењују на 

све учиниоце кривичних дела.  

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда у Београду одбијен је предлог браниоца 

сада пунолетног учиниоца кривичног дела за обуставу припремног 

поступка због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења због 

кривичног дела убиство из члана 47. став 1. КЗ РС. Апелациони суд у Бео-

граду одбио је као неосновану жалбу браниоца сада пунолетног учиниоца, 

изјављену против првостепеног решења.  

 Бранилац је поднео захтев за заштиту законитости против наведе-

них правноснажних решења због битне повреде одредаба кривичног 

поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП у вези члана 41. Закона о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица (у даљем тексту ЗМ) у вези са чланом 104. тачка 6. КЗ. 

Према ставу браниоца, у конкретном случају наступила је апсолутна 

застарелост кривичног гоњења, јер је против тада малолетног, а сада 

пунолетног учиниоца покренут кривични поступак због кривичног дела 

убиство из члана 47. став 1. КЗ РС, за које дело је малолетном учиниоцу 

могла бити изречена казна малолетничког затвора у најдужем трајању од 

10 година, те да учинилац сада има 38 година и да је од извршења пред-

метног кривичног дела прошло више од 21 године.  

 Изложене наводе захтева за заштиту законитости Врховни касаци-

они суд је оценио као неосноване, из следећих разлога:  

 ЗМ не садржи посебне одредбе о застарелости кривичног гоњења 

малолетних учинилаца кривичних дела, нити посебне одредбе о томе 

садржи ОКЗ, који се примењивао у време извршења кривичног дела, а ни 

сада важећи Кривични законик. Одредбом члана 4 ЗМ прописано је, 

поред осталог, да се одредбе Кривичног законика и Законика о кривичном 
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поступку примењују ако нису у супротности са одредбама ЗМ, а одред-

бом члана 40. став 3. ЗМ прописано је да суд може пунолетном лицу које 

у време суђења навршило 21 годину, уместо малолетничког затвора, изре-

ћи затвор или условну осуду.  

 Кривичним закоником прописане су две врсте застарелости: заста-

релост кривичног гоњења и застарелост извршења кривичних санкција. 

Критеријуми за одређивање рока застарелости кривичног гоњења пропи-

сани су одредбом члана 103. и 104. КЗ, а односе се на прописане казне за 

учињено кривично дело, па апсолутна застарелост кривичног гоњења за 

кривично дело убиство из члана 47. став 1. КЗ РС наступа протеком 30 

година од извршења кривичног дела, док се време застаревања извршења 

казне одређује према правноснажно изреченој казни за учињено кривично 

дело, што надаље значи да за застарелост извршења казне није од значаја 

прописана казна, већ висина изречене казне.  

 Имајући у виду да ЗМ предвиђа само застарелост извршења казне 

малолетничког затвора (члан 33. ЗМ), док у погледу осталих питања веза-

них за застарелост важе општа правила из одговарајућих одредаба Кри-

вичног законика, која се примењују на све учиниоце кривичних дела, 

укључујући и малолетне учиниоце, те код чињенице да је кривични 

поступак против малолетног, сада пунолетног учиниоца у току, то је 

Врховни суд оценио да се у овој фази кривичног поступка може оцењива-

ти евентуално наступање застарелости кривичног гоњења, а не и наступа-

ње застарелости извршења казне, из ког разлога је захтев за заштиту зако-

нитости браниоца, којим се указује да је у односу на предметно кривично 

дело наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења, оцењен неосно-

ваним''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1422/2016 од 

29.3.2017. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда одржане 21.9.2017. године, а верификована на седни-

ци Кривичног одељења од 12.2.2018. године) 
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РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА ЗАСТАРЕЛОСТИ ИЗВРШЕЊА  

ЈЕДИНСТВЕНЕ КАЗНЕ ИЗРЕЧЕНЕ У ПОСТУПКУ  

ЗА ИЗРИЦАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ КАЗНЕ 

 Појединачне казне из правноснажних пресуда које су узете као 

утврђене у поступку изрицања јединствене казне изгубиле су само-

сталну правну егзистенцију, а застарелост извршења тако изречене 

јединствене казне почиње да тече од дана када је пресуда постала 

правноснажна.  

Из образложења:  

 ''Правноснажном пресудом Основног суда у Чачку Кв 172/14 од 

10.3.2014. године на основу одредбе члана 553. тачка 1) ЗКП у вези члано-

ва 556. став 1. тачка 1) и 552. тачка 1) ЗКП преиначене су у погледу одлу-

ке о казни правноснажне пресуде Основног суда у Чачку Кв 413/11 од 

7.10.2011. године, Основног суда у Чачку Кв 336/11 од 16.8.2011. године, 

Окружног суда у Чачку К 104/07 од 19.6.2008. године и Апелационог суда 

у Новом Саду Кж1 891/13 од 24.12.2013. године, па је окривљени приме-

ном одредби члана 61. став 1. у вези члана 60. став 2. тачка 2. КЗ осуђен 

на јединствену казну затвора. 

 Правноснажним решењем Основног суда у Краљеву К 251/10 од 

12.6.2015. године, суд је утврдио да је наступила апсолутна застарелост 

извршења казне затвора у трајању од једне године и шест месеци на коју 

је окривљени осуђен правноснажном пресудом Окружног суда у Краљеву 

Кж 632/08 од 26.2.2009. године и обуставио поступак извршења ове казне, 

а која пресуда је у поступку за изрицање јединствене казне преиначена 

правноснажном пресудом Основног суда у Чачку Кв 172/14 од 10.3.2014. 

године, којом је окривљени осуђен на јединствену казну затвора у трајању 

од девет година и једанаест месеци.  

 Против правноснажног решења Основног суда у Краљеву К 

251/10 од 12.6.2015. године захтев за заштиту законитости Ктз 649/16 од 

22.7.2016. године поднео Републички јавни тужилац због повреде закона 

из члана 485. став 1. тачка 1) ЗКП у вези члана 105. тачка 6. и члана 107. 

тачка 6. КЗ, са предлогом да Врховни касациони суд као основан усвоји 

поднети захтев за заштиту законитости и утврди да је правноснажним 

решењем Основног суда у Краљеву К 251/10 од 12.6.2015. године повре-

ђен закон у корист окривљеног из чланова 105. тачка 6. и 107. тачка 6. КЗ. 
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 Одредбом члана 105. тачка 6. КЗ прописано је да ако у овом зако-

нику није друкчије одређено, изречена казна не може се извршити кад 

протекне три године од осуде на казну затвора преко једне године.  

 Одредбом члана 107. став 1. КЗ прописано је, између осталог, да 

застарелост извршења казне почиње од дана кад је пресуда којом је казна 

изречена постала правноснажна, док је ставом 6. наведеног члана пропи-

сано да застарелост извршења казне настаје у сваком случају кад протекне 

двоструко време које се по закону тражи за застарелост извршења казне.  

 По налажењу Врховног касационог суда, а сходно садржини 

напред цитираних законских одредби, уколико је суд донео пресуду којом 

је у поступку за изрицање јединствене казне узео као утврђене појединач-

не казне из преиначених пресуда и окривљеног осудио на јединствену 

казну за кривична дела у стицају правноснажне пресуде којом су изречене 

појединачне казне које су узете као утврђене приликом одмеравања једин-

ствене казне за кривична дела у стицају у поступку изрицања јединствене 

казне су изгубиле самосталну правну егзистенцију, коју од дана правно-

снажности доношења пресуде у поступку спајања казни има искључиво та 

пресуда којом је изречена јединствена казна. 

 С тим у вези, јединствена казна за кривична дела у стицају пред-

ставља основ за утврђивање времена застарелости и следствено томе 

застаревање извршења јединствене казне почиње да тече од дана када 

пресуда којом је изречена јединствена казна постала правноснажна, а не 

од дана доношења пресуда из којих су појединачне казне узете као утвр-

ђене приликом одмеравања јединствене казне и са протеком времена 

застарелости извршења казне у погледу свих кривичних дела у стицају 

применом одредби о изрицању јединствене казне, сматра се да је насту-

пила застарелост извршења казне у погледу свих кривичних дела у сти-

цају.  

 Како је Основни суд у Краљеву побијаним решењем погрешно 

применио одредбе члана 105. став 6. и члана 107. ст. 1. и 6. КЗ и обуста-

вио поступак извршења појединачне казне која нема самосталну правну 

егзистенцију, то је Врховни касациони суд као основан усвојио захтев за 

заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз 649/16 од 

22.7.2016. године и ограничио се само на то да утврди да је правносна-
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жним решењем Основног суда у Краљеву К 251/10 од 12.6.2015. године, 

повређен закон и то одредбе чл. 105. став 6. и 107. ст. 1. и 6. КЗ''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 918/2016 од 

20.9.2016. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда одржане 13.11.2017. године, а верификована на сед-

ници Кривичног одељења од 12.2.2018. године) 

 

 

ПРАВНИ КОНТИНУИТЕТ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  

ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  

 Издвајањем злоупотребе положаја и кривице одговорног лица 

у посебно кривично дело из члана 234. Кривичног законика (''Слу-

жбени гласник РС'', број 121/2012), задржан је јасан правни контину-

итет са кривичним делом злоупотреба службеног положаја из члана 

359. Кривичног законика (''Службени гласник РС'', бр. 85/2005... 

72/2009), јер је радња извршења остала иста.  

 Противправност имовинске користи битно је обележје како 

кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. 

Кривичног законика, тако и кривичног дела злоупотреба службеног 

положаја из члана 359. Кривичног законика, јер је противправност 

обележје општег појма кривичног дела (члан 14. Кривичног законика). 

Из образложења: 

 ''Бранилац окривљеног поднео је захтев за заштиту законитости 

против правноснажног решења због повреде закона из члана 439. тач. 1) 

ЗКП, указујући да између кривичног дела из члана 234. став 3. у вези ста-

ва 1. КЗ, које је окривљеном измењеном оптужницом стављено на терет, и 

кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ, које му 

је иницијалном оптужницом стављено на терет, не постоји правни конти-

нуитет. 

 По оцени Врховног касационог суда, захтев за заштиту законито-

сти браниоца окривљеног је неоснован. 

 Одредбом члана 359. став 1. КЗ (''Службени гласник РС'', бр. 

85/2005... 72/2009), прописано је да извршилац кривичног дела злоупотре-

ба службеног положаја може бити службено или одговорно лице, које 
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искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем 

границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене 

дужности, прибави себи или другом физичком или правном лицу какву 

корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог.  

 Дакле, учинилац кривичног дела из члана 359. КЗ може имати 

својство службеног или својство одговорног лица.  

 Изменама и допунама Кривичног законика од 24.12.2012. године, 

објављеним у ''Службеном гласнику РС'', број 121/2012, кривично дело 

злоупотреба службеног положаја је ''подељено'' у два кривична дела. При 

томе, деоба је извршена према својству учиниоца и овлашћењима која им 

припадају, и то на кривично дело злоупотреба службеног положаја 

кажњиво по члану 359. КЗ и кривично дело злоупотреба положаја одго-

ворног лица кажњиво по члану 234. КЗ. 

 Кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ 

измењено је само утолико што су у делу одредбе става 1. брисане речи 

''или одговорно'', те од наведених измена извршилац овог кривичног дела 

може бити само службено лице. Истовремено, одредбе које се односе на 

злоупотребу положаја и кривицу одговорног лица, овим изменама издво-

јене су у посебно кривично дело – кривично дело злоупотреба положаја 

одговорног лица из члана 234. КЗ, чији је заштитни објекат привредно 

пословање и имовина у том пословању, при чему је радња кривичног дела 

остала неизмењена. 

 Дакле, наведеним изменама, у Кривични законик је унето кривич-

но дело злоупотреба положаја одговорног лица, које задржава јасан кон-

тинуитет са кривичним делом злоупотреба службеног положаја у случају 

да се као извршилац јавља одговорно лице. Увођење кривичног дела из 

члана 234. КЗ је последица потребе да се направи разлика између одговор-

ног и службеног лица, јер је кривично дело из члана 359. КЗ у потпуности 

изједначавало службено и одговорно лице, иако су имали различита овла-

шћења, у различитим областима.  

 Како кривично дело из члана 234. КЗ, и поред наведених разлика, 

у свом законском опису има иста обележја као и кривично дело злоупо-

треба службеног положаја из члана 359. КЗ, и то пре свега радњу изврше-

ња, то је јасно да наведеним изменама није извршена декриминализација 



Сентенце                                          

 40 

злоупотребе положаја службеног лица, већ је само сужена криминална 

зона у односу на раније одредбе.  

 Стога нису основани наводи захтева, којима се указује да између 

одредбе члана 359. КЗ, која је важила до 15.4.2013. године, и одредбе члана 

234. КЗ, која је ступила на снагу 15.4.2013. године, не постоји правни кон-

тинуитет инкриминације и да се ради о потпуно новом кривичном делу.  

 Неосновани су и наводи захтева којима се указује да је за постоја-

ње кривичног дела из члана 234. КЗ нужно да је прибављена имовинска 

корист противправна, док за постојање кривичног дела из члана 359. КЗ 

противправност прибављене користи није потребна, а што према ставу 

браниоца такође указује да је кривично дело из члана 234. КЗ ново кри-

вично дело и да нема континуитет инкриминације са кривичним делом из 

члана 359. КЗ. Чињеница да је имовинска корист у члану 234. КЗ опреде-

љена као противправна, доприноси само прецизности норме, обзиром да 

је имовинска корист и пре измена Кривичног законика морала бити про-

тивправна, јер је противправност обележје општег појма кривичног дела.  

 Стога је Врховни касациони суд захтев за заштиту законитости 

браниоца окривљеног, на основу члана 491. став 1. ЗКП, одбио као нео-

снован''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 384/2014 од 

8.5.2014. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда одржане 22.9.2014. године, а верификована на седни-

ци Кривичног одељења од 14.11.2014. године) 
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I 

ПРАВНИ СТАВОВИ 

 

1. 

 На непокретности акционарског друштва у реструктурирању 

на којој је у јавној књизи извршен упис права својине мешовитог 

облика (тзв. мешовита својина), може се, и то у целини, одредити 

извршење ради наплате новчаног потраживања из радног односа.  
 

2. 

 Извршни дужник који није правно лице из члана 54. став 5. 

раније важећег Закона о извршењу и обезбеђењу не може да ускрати 

суду давање изјаве о имовини, осим ако га на то не овлашћује посебан 

пропис.  
 

3. 

 Може се одредити и спровести извршење на непокретностима 

привредног друштва које производи предмете и врши услуге од зна-

чаја за одбрану Републике Србије, а које нису намењене одбрани и 

безбедности државе.  

О б р а з л о ж е њ е 

 Основни суд у Чачку покренуо је пред Врховним касационим 

судом поступак за решавање спорног правног питања на основу члана 

180. Закона о парничном поступку, наводећи да је пред тим судом у току 

поступак извршења по предлогу различитих извршних поверилаца против 

истог извршног дужника Компаније "Слобода" АД – АД "Слобода апара-

ти" Чачак, у реструктурирању, ради наплате новчаног потраживања због 

неисплаћених зарада. Овај привредни субјекат је решењем Владе РС одре-

ђен као друштво које производи предмете и врши услуге од значаја за 

одбрану Републике Србије. Постављена су следећа спорна питања: 

 1) Да ли се на непокретностима које се у јавном књигама воде на 

извршног дужника са обликом својине "мешовита" и врстом права "своји-

на" може одредити предложено извршење забележбом, утврђивањем 

вредности такве непокретности и њеном продајом, при чињеници да из 
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извештаја Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретно-

сти Чачак од 10.11.2014. године произилази да је упис облика својине 

"мешовита" извршен у складу са структуром капитала, због тога што је 

Република Србија власник већинског акцијског капитала Компаније "Сло-

бода" АД – А.Д. "Слобода апарати" Чачак, у реструктурирању, па ће се 

када се поступак приватизације оконча достављањем одговарајућих 

исправа у Катастру непокретности извршити промена облика својине. 

Дирекција за имовину Републике Србије је дописом од 16.06.2014. године 

обавестила суд да се суд може обратити Министарству одбране као ресор-

ном министарству за Компанију "Слобода" АД – АД "Слобода апарати" у 

реструктурирању, Чачак за добијање сагласности да се изврши продаја 

непокретности извршног дужника, а да се Дирекција о овоме не може 

изјашњавати. Министарство одбране није дало такву сагласност о чему је 

обавестило суд. 

 2) Да ли је предузеће које је решењем Владе Републике Србије 

одређено за друштво које производи предмете и врши услуге од значаја за 

одбрану Републике Србије дужно да да изјаву о имовини по решењу суда, 

имајући у виду да Министарство одбране РС у свом изјашњењу од 

01.09.2014. године није дало сагласност законском заступнику извршног 

дужника да даје изјаву о имовини. 

 3) Да ли се у таквом привредном друштву може вршити продаја 

непокретности и попис покретних ствари имајући у виду члан 19. став 6. 

Закона о извршењу и обезбеђењу и члан 17. Закона о производњи и про-

мету наоружања и војне опреме.  

 С обзиром да су питања стилизована тако да се начелни проблем 

одмах релативизује навођењем чињеница које би пак требало да га пот-

крепе, следи прво приказ релевантног чињеничног стања које је Врховни 

касациони суд утврдио из писаних доказа у приложеним извршним пред-

метима, као и прибављањем извода из Агенције за привредне регистре, а 

потом преглед материјалног права које је од значаја. 

 

I  

 1. Извршни дужник је КОМПАНИЈА СЛОБОДА АКЦИОНАР-

СКО ДРУШТВО – АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЛОБОДА АПАРАТИ 

ЧАЧАК, скраћеног пословног имена: КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД – АД 
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СЛОБОДА АПАРАТИ ЧАЧАК. Према изводу из Агенције за привредне 

регистре (АПР) у списима предмета (а и сада) извршни дужник има статус 

активног привредног друштва, правне форме: отворено акционарско дру-

штво (актуелна законска одредница је ''јавно''), основано 09.04.2003. годи-

не. Као назив делатности наведена је: производња електричних апарата за 

домаћинство. Огранци су: СЛОБОДА УСИСИВАЧИ, КОВАЧНИЦА, 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ, СЛОБОДА ШТЕДЊАЦИ И ПРЕ-

РАДА ПЛАСТИКЕ. Према најновијем изводу из АПР пословно име је 

промењено утолико што је избрисана ознака ''у реструктурирању'', која 

промена је извршена по службеној дужности, с обзиром на ступање на 

снагу Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 83/14), члана 

91. став 1. Као акционари наведени су: Компанија Слобода акционарско 

друштво, Чачак; Фонд за развој Републике Србије; Друштвени капитал и 

Република Србија.  

 2. Са друге стране, увидом у извод из АПР за активно привредно 

друштво КОМПАНИЈА СЛОБОДА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

ЧАЧАК, скраћеног пословног имена КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД, 

ЧАЧАК, утврђује се да се ради о акционарском друштву чија је делат-

ност: производња оружја и муниције (шифра делатности 2540), те да је 

друштво организовано као акционарско друштво које није јавно, у складу 

са Законом о привредним друштвима и да послује као затворено акцио-

нарско друштво. Компанија Слобода АД није извршни дужник у прило-

женим извршним предметима, а шифра делатности ни једног огранка 

Компаније Слобода АД – АД Слобода апарати се не поклапа са шифром 

делатности Компаније Слобода АД.  

 3. Извршни дужник се налазио у поступку реструктурирања од 

15.10.2009. године. Све извршне исправе се односе на исплату разлике 

између исплаћене и припадајуће зараде бившим запосленима.  

 4. Влада Републике Србије је решењем о привредним друштвима 

неопходним за одбрану земље строго пов. из 2009. и 2012. године одреди-

ла ''Компанију Слобода у целости'' као неопходну за потребе одбране 

(према изјави законског заступника извршног дужника, пошто из разу-

мљивих разлога акти нису могли да буду пружени на увид суду). Из допи-

са Републичке дирекције за имовину Републике Србије од 10.06.2014. 

године, приложеног уз захтев, у вези са актом којим се суд обратио 

Дирекцији да се изјасни да ли је сагласна да се изврши продаја непокрет-
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ности извршног дужника у реструктурирању, уписана у ЛН бр. 7175 КО 

Чачак као својина извршног дужника, произлази да је Дирекција одгово-

рила да се не може о овом изјаснити, већ да тражено изјашњење може 

дати Министарство одбране, јер је Компанија Слобода АД Чачак одређе-

на за привредно друштво које производи предмете и врши услуге од зна-

чаја за одбрану РС ''па се део њене имовине не може посматрати изван тог 

контекста''. Из дописа Министарства одбране Републике Србије од 

01.09.2014. године, такође приложеног уз захтев за решавање спорног 

правног питања, произлази да је Министарство обавестило суд да није 

сагласно да законски заступник извршног дужника у предметним извр-

шним поступцима да изјаву о имовини извршног дужника пре окончања 

поступка решавања имовинскоправних односа између Компаније Слобода 

АД и извршног дужника, имајући у виду да је ''комплекс Компаније Сло-

бода АД јединствена и нераскидива целина'' и да је основни интерес 

Министарства одбране да заштити капацитете за истраживање, развој и 

производњу наоружања и војне опреме, те да је у програму реструктури-

рања извршног дужника, између осталог, Компанија Слобода АД у потпу-

ности реализовала своје обавезе преузимањем у стални радни однос 406 

радника без икаквих субвенција, преузимањем комерцијалних кредита 

које отплаћује, те да је АД Слобода апарати – у реструктурирању највећи 

дужник Компаније Слобода АД.  

 5. Према извештају Службе за катастар непокретности Чачак од 

04.11.2014. године у ЛН 7175 КО Чачак упис облика својине ''мешовита'' 

извршен је у складу са структуром капитала, посебно с обзиром да је 

Република Србија власник одговарајућег акцијског капитала Компаније 

Слобода АД – Слобода апарати, те да ће се, када се оконча поступак при-

ватизације, достављањем одговарајуће исправе у катастру непокретности 

извршити промена облика својине. Према изводу из ЛН бр. 7175 КО 

Чачак извршни дужник на уписаном градском грађевинском земљишту 

које је у државној својини има право коришћења, а на грађевинским 

објектима – зградама уписаним у том листу непокретности, као носилац 

права на објекту уписана је Компанија Слобода АД – Слобода апарати, са 

врстом права: својина, обликом својине: мешовита и обимом удела 1/1.  

 6. Према структури власништва акција издаваоца Компанија Сло-

бода апарати АД на дан 16.10.2014. године проценат учешћа друштвеног 
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капитала је 45,07%, Републике Србије 28,41%, Компаније Слобода АД 

Чачак 22,53% и Фонда за развој Републике Србије 3,9%.  
 

II 

Позитивни прописи не познају термин ''мешовита својина''. 

 Чланом 86. Устава Републике Србије прописана је равноправност 

свих облика својине и јемчи се приватна, задружна и јавна својина. Јавна 

својина је државна својина, својина аутономне покрајине и својина једини-

ца локалне самоуправе, а сви облици својине имају једнаку правну заштиту 

(став 1.). Постојећа друштвена својина претвара се у приватну својину под 

условима, на начин и у роковима предвиђеним законом (став 2.). 

 Устав Републике Србије из 1990. године у члану 56. јемчио је дру-

штвену, државну, приватну и задружну својину ''и друге облике својине''. 

 Према члану 76. став 1. Закона о државном премеру и катастру 

(''Службени гласник РС'' бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука 

УС и 96/2015), право својине на непокретности уписује се као: 1) својина; 

2) сусвојина; 3) заједничка својина. Својина се уписује у корист искључи-

вог власника целе непокретности (став 2.). Сусвојина се уписује у корист 

сувласника са одређеним уделима у односу на целину непокретности или 

у складу са законом којим се уређује стицање права на грађевинском 

земљишту (став 3.). Заједничка својина на непокретности уписује се на 

име свих заједничара (став 4.). Друга стварна права на непокретностима 

која се уписују у катастар непокретности, према одредби члана 77. истог 

закона, су право коришћења непокретности у случајевима предвиђеним 

Законом о јавној својини, право закупа грађевинског земљишта ради 

изградње, право службености, хипотека и друга стварна права на непо-

кретностима прописана законом.  

 Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014) уређено је право јавне својине Републике Србије – 

државна својина, право својине аутономне покрајине – покрајинска своји-

на и право својине јединице локалне самоуправе – општинска, односно 

градска својина, као и њихова друга одређена имовинска права. Према 

члану 42. Закона о јавној својини Република Србија, аутономна покрајина 

и јединица локалне самоуправе могу улагати у капитал јавних предузећа и 

друштава капитала, која обављају делатност од општег интереса, с тим да 
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по основу улагања носиоци јавне својине стичу акције, односно уделе, а 

унети улози су својина јавног предузећа или друштва капитала. На исти 

начин је одредбом члана 43. Закона прописана могућност улагања у капи-

тал друштава капитала која не обављају делатност од општег интереса, 

тако да се вредност ствари и права која се улажу процењује на начин 

утврђен законом којим се уређује правни положај привредних друштава, 

унети улози у имовину друштва капитала су својина тог друштва, а по 

основу улагања носиоци јавне својине стичу акције, односно уделе.  

 Чланом 9. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени 

гласник РС'' бр. 31/11, 55/14, 139/14) прописано је да се одредбе других 

закона које прописују прекид или одлагање извршног поступка неће при-

мењивати у извршном поступку који се спроводи по предлогу за изврше-

ње ради наплате новчаног потраживања из радног односа. Ова одредба 

члана 9. став 5. унета је у Закон имајући у виду релевантне одлуке Европ-

ског суда за људска права, као и правно схватање Врховног касационог 

суда од 22.02.2011. године и одредбу члана 20. ж Закона о приватизацији.  

 Чланом 20. ж Закона о приватизацији, који је у међувремену 

престао да важи, било је, између осталог, прописано да од дана доношења 

одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о окончању реструк-

турирања не може се против субјекта приватизације, односно над њего-

вом имовином, одредити или спровести принудно извршење, нити било 

која мера поступка извршења ради намирења потраживања, а поступак 

принудног извршења који је у току прекида се. Због тога је Врховни 

касациони суд 22.02.2011. године на седници Грађанског одељења усво-

јио правно схватање према коме извршни поступци који се односе на 

наплату новчаних потраживања из радних односа утврђених извршним 

исправама против дужника субјекта приватизације у реструктурирању, 

неће се прекидати, а прекинути поступци ће се наставити и окончати.  
 

III 

У одговору на прво питање треба поћи од чињенице да су грађе-

вински објекти – зграде у наведеном Листу непокретности уписане као 

својина извршног дужника и то са уделом 1/1. Извршни дужник је јавно 

акционарско друштво (у ранијем закону користила се одредница ''отворе-

но'' акционарско друштво) и његов правни положај, а нарочито оснивање, 

управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак и друга 
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питања од значаја уређена су Законом о привредним друштвима (''Слу-

жбени гласник РС'' бр. 36/11, 99/11). Према том закону, привредна дру-

штва су правна лица која обављају делатност у циљу стицања добити, а 

правне форме друштва су: ортачко друштво, командитно друштво, дру-

штво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво. Чланови дру-

штва су лица која оснивају друштво (оснивачи) и лица која му накнадно 

приступе и у акционарском друштву се називају акционарима. Закон о 

привредним друштвима дефинише шта је имовина, а шта капитал дру-

штва, па тако, према члану 44., имовину друштва чине ствари и права у 

власништву друштва, као и друга права друштва, а основни (регистрова-

ни) капитал друштва је новчана вредност уписаних улога чланова дру-

штва у друштво која је регистрована у складу са законом о регистрацији. 

Законом је даље одређено да улози у друштво могу да буду новчани и 

неновчани и да се изражавају у динарима, те да лица која су оснивачким 

актом или на други начин преузела обавезу да уплате, односно унесу у 

друштво одређени улог одговарају друштву за извршење те обавезе, а по 

основу преузете обавезе стичу удео у друштву, односно акције друштва. 

Према члану 245. Закона, акционарско друштво је друштво чији је основ-

ни капитал подељен на акције које има један или више акционара који не 

одговарају за обавезе друштва, осим у случају из члана 18. тог закона 

(пробијање правне личности), а акционарско друштво одговара за своје 

обавезе целокупном имовином. Дакле, на основу унетих улога у друштво 

акционари имају одговарајућа права на управљање и права да стичу добит 

на начин уређен законом, али они нису власници имовине, већ је то само 

акционарско друштво. У овом конкретном случају, имовина извршног 

дужника коју чини право својине на наведеним непокретностима је у 

целини својина друштва (није у сусвојини).  

 Према извештају РГЗ - Службе за катастар непокретности од 

04.11.2014. године, на који се суд у захтеву позива, упис облика својине као 

''мешовита'' извршен је у складу са структуром капитала, посебно с обзиром 

да је Република Србија власник одговарајућег акцијског капитала извршног 

дужника. Овакво изјашњење није најјасније, имајући у виду разлику која 

постоји између имовине друштва и капитала друштва на коју је указано, као 

и важећи концепт државне својине као својине у класичном смислу те речи 

(некада се из идеолошких разлога није употребљавао термин државна своји-

на, већ је у употреби био термин ''друштвена својина државних органа'', а 
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уместо права својине државе употребљавао се термин ''право располагања'' 

на појединим стварима које су представљале тзв. фискалну, а не јавну своји-

ну). У пракси се под ''мешовитом'' својином најчешће подразумева комбина-

ција приватне и друштвене својине (која, дакле, још увек није приватизова-

на). Према наведеном писаном доказу, учешће друштвеног капитала у капи-

талу извршног дужника је 45,07%, а око 55% представља приватизовани 

акцијски капитал. У сваком случају, независно од разлога уписа својине као 

''мешовите'', непокретности су у својини извршног дужника, нису у јавној 

својини, а с обзиром да се ради о извршењу ради наплате новчаног потражи-

вања из радног односа, ни учешће друштвеног капитала није препрека да се 

извршење спроведе на непокретностима у целини.  

Из изнетих разлога усвојен је правни став под 1.  
 

IV 

 Питања формулисана под тачком 2) и 3) захтева сугеришу да је 

неспорна чињеница да је извршни дужник друштво које производи пред-

мете и врши услуге од значаја за одбрану Републике Србије. Као што про-

излази из дела реферата под I, у приложеним извршним предметима нема 

довољно чињеничне грађе која би такву тврдњу поткрепила.  

 Сама примена материјалног права не би била спорна.  

 Према одредби члана 16. став 3. Закона о јавној својини, пред-

мет принудног извршења не могу бити објекти, оружје и опрема намење-

ни одбрани и државној и јавној безбедности.  

 Одредбом члана 17. Закона о производњи и промету наоружа-

ња и војне опреме (''Службени лист СРЈ'' бр. 41/96...''Службени гласник 

РС'' бр. 85/2005) прописано је да на инсталисаним капацитетима за произ-

водњу наоружања и војне опреме, произведеном наоружању и војној 

опреми, полупроизводима, склоповима, деловима, репродукционом мате-

ријалу, сировинама и другим стварима за производњу наоружања и војне 

опреме, не може се спроводити принудно извршење.  

 Према Закону о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник 

РС'' бр. 31/11, 55/14, 139/14), предмети извршења не могу бити објекти, 

оружје и опрема намењени одбрани и безбедности државе (члан 19. став 

6). Исту одредбу садржи и Закон о извршењу и обезбеђењу (''Службени 

гласник РС'' бр. 106/2015) који у члану 55. став 2. прописује да предмет 
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извршења не могу бити ствари изван промета, објекти, оружје и опрема 

који су намењени одбрани и безбедности Републике Србије, нити ствари 

које су овим или другим законом изузете од извршења.  

 На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда од 

31.05.2016. године усвојен је правни став који гласи: Дозвољено је извр-

шење на покретним стварима извршног дужника који се налази на листи 

привредних субјеката, као привредно друштво које производи предмете 

од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, и то на оним 

покретним стварима које не служе производњи оружја, као и на опреми 

која није намењена одбрани и безбедности државе, као што су путнички 

аутомобили, канцеларијски намештај и канцеларијска опрема (компјутери 

који не садрже поверљиве податке). Правни став са образложењем обја-

вљен је у Билтену Врховног касационог суда. 

 Дакле, да ли покретна и непокретна имовина привредног друштва 

које производи предмете од значаја за одбрану и безбедност Републике 

Србије може делом да буде предмет извршења је фактичко питање које се 

утврђује у сваком конкретном случају у складу са наведеним правним ста-

вом Врховног касационог суда.  

Из изнетих разлога усвојен је и правни став под 3.  

 У погледу питања да ли је привредно друштво које производи пред-

мете и врши услуге од значаја за одбрану Републике Србије дужно да да изја-

ву о имовини, треба поћи од тога да су чланом 54. став 5. раније важећег 

Закона о извршењу и обезбеђењу од давања изјаве о имовини ослобођене 

само Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоупра-

ве, као извршни дужници, а Закон о производњи и промету наоружања и вој-

не опреме као посебан закон о овоме не садржи одредбу. 

 Поступак за добијање изјаве о имовини извршног дужника пропи-

сан је одредбом члана 54. ЗИО, поступање суда у вези са добијањем изјаве 

о имовини уређено је чланом 55. Закона, с тим да је ставом 3. прописано 

да ако извршни дужник не поступи по налогу суда, односно ако не да пот-

пуну изјаву о имовини суд ће донети решење о новчаном кажњавању и 

поступити на начин прописан чланом 51. овог закона, а који члан се одно-

си на изрицање новчане казне физичком лицу, као и одговорном лицу у 

правном лицу или државном органу.  
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 Из изнетих законских одредаба, као и раније усвојеног правног 

става Врховног касационог суда од 31.05.2016. године, произлази да би 

привредно друштво на које се питање односи било дужно да да изјаву о 

имовини, наравно оној која није законом изузета од извршења, у смислу 

већ наведених одредаба Закона о јавној својини, Закона о производњи и 

промету наоружања и војне опреме и Закона о извршењу и обезбеђењу. 

 Није никада сувишно напоменути да се владавина права остварује, 

између осталог, независном судском влашћу и повиновањем власти Уста-

ву и закону, да уређење власти почива на подели власти на законодавну, 

извршну и судску, да се однос три гране власти заснива на равнотежи и 

међусобној контроли, да је судска власт независна, да су судови самостал-

ни и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона и других 

општих аката, када је то предвиђено законом (нема података у приложе-

ним предметима да такав општи акт постоји).  

 Из изнетих разлога усвојен је правни став под 2.  

  (Правни ставови усвојени на седници Грађанског одељења Врхов-

ног касационог суда одржаној 23.3.2017. године) 

 

 

II 

ПРАВНИ СТАВ 

 

 У ситуацији када је усвојен План реорганизације стечајног 

дужника и стечајни поступак обустављен, а поверилац, који није под-

нео пријаву потраживања у поступку стечаја, тужбом тражи исплату 

накнаде зараде делом за период до ступања на снагу Плана реоргани-

зације, а делом за период после тога:  

- запослени може да захтева утврђење постојања потражива-

ња, која су настала до доношења Плана реорганизације 

- потраживања настала после правноснажности решења суда о 

усвајању Плана реорганизације треба да постави као захтев за испла-

ту одређене суме новца.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 Пред О.С. у В. води се поступак по тужби тужиље Д.Е. из К. про-

тив тужене ''Ф.П.'' а.д. из Б., ради исплате примања из радног односа. 

Тужена је поднеском ставила предлог да поступајући суд покрене посту-

пак пред Врховним касационим судом ради решавања спорног правног 

питања и као спорно питање поставила: 

 - Да ли се тужбени захтев за накнаду штете, у конкретном случају, 

може поставити као обавезујући или би тужбени захтев морао бити поста-

вљен као утврђујући, имајући у виду да се потраживања односе и на вре-

менски период пре покретања стечајног поступка? 

 Постављање спорног питања тужена је оправдала чињеницом да 

се наведено питање показује као спорно у више предмета који се воде 

против тужене пред неколико судова у Републици Србији (нпр. О.С. у К.; 

О.С. у Л.; О.С. у Б.; П.С. у Б.). 

 О.С. у В. је на предлог тужене на основу члана 180. и 181. ЗПП 

(''Службени гласник РС'' бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13-УС, 55/14), покренуо 

поступак пред Врховним касационим судом ради решавања спорног прав-

ног питања. У захтеву је изнет и кратак приказ битних чињеница:  

 - да је тужиљи дана 03.04.2008. године престао радни однос код 

тужене на основу отказа; 

 - да је непосредно по престанку радног односа тужиља покренула 

спор ради поништаја решења о отказу уговора о раду и враћања на рад; 

 - да је над туженом 21.10.2009. године отворен стечајни поступак; 

 - да је 18.01.2011. године усвојен План реорганизације тужене као 

стечајног дужника који је ступио на правну снагу 21.02.2011. године; 

 - да је 05.03.2014. године стечајни суд донео решење да се стечај-

ни поступак над туженом обуставља; 

 - да је 29.07.2015. године, у радном спору, суд донео правносна-

жну пресуду којом је поништио решење тужене о отказу уговора о раду 

тужиљи и тужену обавезао да тужиљу врати на рад; 

 - да је тужиља 11.09.2015. године дала изјаву да не жели да се вра-

ти на рад код тужене, а 29.10.2015. године против тужене поднела тужбу 

ради исплате накнаде штете због неостварених зарада и неисплаћеног 
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регреса за период 2008. - 2015. година, те да тужиља своје потраживање 

није пријавила у поступку стечаја. 

 О.с. у В. је сходно одредби члана 181. став 1. ЗПП и обавезе која 

из те одредбе произлази за суд уз захтев приложио сопствено тумачење 

спорног правног питања. 

 С обзиром на чињеницу да је стечајни поступак над туженом обу-

стављен тужиља није изгубила право да истиче потраживање према туже-

ној само због чињенице да своје потраживање није пријавила у стечајном 

поступку. У тренутку отварања стечајног поступка тужиља није ни знала 

да има било какво потраживање према туженој, јер је у тренутку отварања 

стечајног поступка водила спор ради поништаја решења о отказу уговора 

о раду, па се не може прихватити тврдња тужене да је тужиља своје 

потраживање морала да пријави у стечајном поступку да би га касније 

могла истицати у парници.  

 Приликом одговора на постављено спорно правно питање треба 

имати у виду да је стечајни поступак над туженом обустављен 

05.03.2014. године, да је План реорганизације тужене као стечајног 

дужника усвојен 18.01.2011. године, да је тужиља предметну тужбу под-

нела 29.10.2015. године и да истом потражује зараде и регрес за период 

2008. - 2015. година. Усвојени План реорганизације представља оквир за 

утврђивање односа парничних странака, то је нови уговор о регулисању 

обавеза између поверилаца стечајног дужника и стечајног дужника, али 

само за временски период до тренутка ступања Плана реорганизације на 

правну снагу (у овом случају 18.11.2011. године). У конкретном случају 

тужиља потражује накнаду зараде и регреса делом за период до ступања 

Плана реорганизације тужене на правну снагу, а делом за период после 

тога. Правноснажношћу Плана реорганизације стечајни дужник – туже-

на излази из посебног статуса који је имала од тренутка отварања стечај-

ног поступка и наставља нормално да послује. Од тог тренутка тужена 

запосленима поново исплаћује зараде у новцу, па самим тим и тужиља, 

уколико има право на накнаду за неисплаћене зараде, може поставити 

обавезујући захтев, односно може потраживати исплату зараде и регреса 

у новцу.  

 Начелно гледано сви повериоци правног субјекта над којим се 

спроводи реорганизација (а то важи и за однос тужиље као повериоца и 

тужене као дужника) своја права могу остваривати само у оквирима усво-
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јеног Плана реорганизације, у конкретном случају претварањем потражи-

вања у капитал тужене, а не исплатом, с обзиром да је Планом реоргани-

зације утврђено да стечајни повериоци (међу које спадају и запослени) 

своја потраживања намирују претварањем потраживања у капитал стечај-

ног дужника, а не исплатом. Дакле, тужиља (као ни било који други пове-

рилац тужене) не може потраживати од тужене новчану накнаду за нео-

стварене зараде и неисплаћени регрес до тренутка правноснажности Пла-

на реорганизације.  

 Из наведеног произлази да тужбени захтев тужиље за период до 

правноснажности Плана реорганизације мора бити усмерен на признање 

права на удео тужиље у капиталу туженог, а потраживање за период 

после правноснажности решења суда о усвајању Плана реорганизације 

тужиља може да постави као обавезујући захтев, односно као захтев за 

исплату одређене суме новца на име накнаде штете због изгубљених зара-

да и регреса.  

 Наведено произлази и из одредбе члана 156. Закона о стечају 

(''Службени гласник РС'' бр. 104/2009, 99/2011-др.закон, 71/2012-одлука 

УС, 83/2014), који прописује да План реорганизације, између осталог, 

садржи и одредбу којом се одређује да ће потраживање повериоца које 

није обухваћено Планом реорганизације бити намирено на исти начин као 

и она потраживања која јесу обухваћена Планом реорганизације.  

 Одредбом члана 167. истог Закона прописане су правне последице 

потврђивања Плана реорганизације, па између осталог и то да се сва 

потраживања уређују искључиво према условима из Плана, а да усвојени 

План реорганизације представља извршну исправу. По изричитој одредби 

овог члана Закона о стечају доношењем решења о потврђивању усвајања 

Плана реорганизације престају све последице отварања стечајног поступ-

ка. Посебан значај има став 5. тог члана, који индиректно изједначава 

повериоце који су обухваћени усвојеним Планом реорганизације са оним 

повериоцима чија потраживања су настала пре усвајања Плана, а која 

нису обухваћени Планом.  

 (Правни став усвојен на III седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 23.03.2017. године) 
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III 

ПРАВНИ СТАВ 

 

Одлука о оснивању Здравствене установе, Статут Здравствене 

установе, Закони, подзаконски и општи акти не представљају јавне, 

односно по закону оверене исправе које могу да служе као основ за 

прелаз потраживања и обавезе по члану 48. ЗИО.  

Општина као оснивач нема статус извршног дужника у 

поступку извршења одређеног на основу извршне исправе где је као 

извршни дужник искључиво означена само здравствена установа 

чији је она оснивач, када таква обавеза у односу на њу није утврђена 

уговором или другом исправом из члана 48. Закона о извршењу и 

обезбеђењу. 

О б р а з л о ж е њ е  

 Основни суд у Параћину на основу члана 180. и 181. Закона о пар-

ничном поступку, Врховном касационом суду доставио је захтев за реша-

вање спорног правног питања. Уз захтев је приложио извршне предмете у 

којима се појављује спорно правно питање, које гласи: 

 Да ли су одлуке о оснивању Здравствене установе "Дома здра-

вља у Ћуприји" и Статут Здравствене установе "Дома здравља 

Ћуприја" у Ћуприји јавне исправе у смислу члана 48. Закона о извр-

шењу и обезбеђењу, којима се може доказивати прелаз обавезе у сми-

слу наведене одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу, 

односно да је потраживање из извршне или веродостојне исправе са 

дужника који је означен у извршној исправи прешло на дужника 

наведеног у предлогу за извршење, а то је овде Општина Ћуприја, 

или се у недостатку таквог доказа у извршном поступку може приме-

нити Закон о јавним службама и Здравственој заштити, који својим 

одредбама предвиђају обавезу оснивача да средства за обављање 

делатности, односно послова из области здравствене заштите обезбеди 

из буџета.  

У поступцима пред Основним судом у Параћину извршни повери-

оци, запослени "Дома здравља Ћуприја" у Ћуприји поднели су предлоге 

за извршење на основу извршних исправа-правноснажних пресуда, про-
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тив извршног дужника "Дома здравља Ћуприја" и Општине Ћуприја. 

Општина Ћуприја у извршној исправи-пресуди није била тужена-дужник, 

јер у парничном поступку није била странка. У 284 предмета предлози су 

усвојени, решења о извршењу постала су правноснажна и послата на 

наплату НБС - Одсеку за принудну наплату у Крагујевцу. 

Извршни повериоци извршне предлоге у делу који се односи на 

општину као извршног дужника заснивају на следећим разлозима:  

- да су са дужником "Дом здравља Ћуприја" у Ћуприји закљу-

чили Уговор о раду; 

- да је извршни дужник установа - Дом здравља - чији је осни-

вач Општина Ћуприја (члан 6. Одлуке о оснивању Здравствене 

установе - "Дом здравља Ћуприја" од 28.02.2006. године), 

- да они као извршни повериоци имају право на исплату зараде и 

не могу сносити штетне последице због неиспуњавања законске 

обавезе од стране установе и оснивача, конкретно извршних 

дужника, који нису испунили своју законску обавезу, 

- да је извршни дужник – Установа "Дом здравља Ћуприја" у 

Ћуприји постао неспособан за извршење доспелих обавеза, 

чија неспособност је трајна  

- и да се одговорност Општине Ћуприја као дужника заснива на 

Одлуци о оснивању Здравствене установе - "Дом здравља 

Ћуприја" од 28.02.2006. године (члан 6.) 

- став о постојању и обавезе оснивача заснивају на одредби члан 

13. став 1. тачка 7. Закона о здравственој заштити, а у вези 

одредбе члана 13. став 2. овог закона,  

- да је Општина Ћуприја као оснивач извршног дужника "Дом 

здравља Ћуприја" у обавези да због недостатка финансијских 

средстава у систему обавезног здравственог осигурања обезбе-

ди између осталог исплату плата запослених, додатака као и 

других накнада у складу са законом.  

Првостепени суд је поднео предлог за решење спорног правног 

питања које образлаже: 

"Одлуком о оснивању "Дома здравља Ћуприја" од 28.02.2006. 

године и Статутом Дома здравља, Законом о јавним службама и Законом 
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о здравственој заштити, Општина Ћуприја као оснивач извршног дужника 

"Дома здравља у Ћуприји" одговара за обавезе извршног дужника "Дома 

здравља Ћуприја", да је то обавеза по члану 191. став 1. тачка 4. Устава и 

да су наведени сви докази који имају снагу јавне и по закону оверене 

исправе, којима се доказује да је обавеза прешла са дужника, који је наве-

ден у извршној исправи на треће лице, које је наведено у предлогу за 

извршење као у предлозима за промену средстава, односно начина извр-

шења, због чега су поднети предлози за извршење, као и предлози за про-

мену средстава и начина извршења усвајани." 

 Правни разлози: 

У овој правној ситуацији је спорно да ли својство извршног 

дужника има општина Ћуприја по основу прелаза обавезе у случају када у 

том својству није означена у извршној исправи већ је то само Дом здра-

вља Ћуприја, да ли за то постоји основ у одредби члана 48. Закона о извр-

шењу и обезбеђењу односно посебним законима, који се односе на овог 

послодавца (неспорно је да је извршни дужник из извршне исправе посло-

давац извршном повериоцу као запосленом и да не постоји допунска 

исправа на коју упућује одредба члана 48. ЗИО). 

 Врховни касациони суд је разматрао поднети предлог и усвојио 

цитирани правни став из следећих разлога: 

Одговор на ово спорно правно питање даје садржина члана 48. 

ЗИО
1
. У складу са овом одредбом извршни поступак води се и на предлог 

и у корист лица које као извршни дужник није означено у извршној или 

веродостојној исправи, ако јавном или по закону овереном исправом 

докаже да је потраживање из извршне или веродостојне исправе прешло 

на њега, а ако такав доказ није могућ - ако се прелаз потраживања докаже 

                                                 
1  Према одредби члана 48 Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", 

бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење) Извршни поступак води се и на пред-

лог и у корист лица које као извршни поверилац није означено у извршној или веродо-

стојној исправи, ако јавном или по закону овереном исправом докаже да је потражива-

ње из извршне или веродостојне исправе прешло на њега, а ако такав доказ није могућ 

- ако прелаз потраживања докаже правноснажном или коначном одлуком донетом у 

парничном, прекршајном или управном поступку. 

 Кад после доношења решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе 

потраживање пређе са извршног повериоца на друго лице, на предлог стицаоца 

закључком се утврђује да је он ступио на место извршног повериоца, ако прелаз дока-

же јавном или по закону овереном исправом, У тексту: ЗИО 
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правноснажном или коначном одлуком донетом у парничном, прекршај-

ном или управном поступку.  

На овај начин одступљено је од формалног легалитета у смислу 

члана 5. ЗИО, али само у мери чији је обим одређен чланом 48 ЗИО. Ова 

одредба прописује основе промене титулара потраживања и/или обавезе. 

Овде се прелаз потраживања, односно обавезе може доказивати осим 

извршном исправом и јавном или по закону овереном исправом којом се 

доказује да је потраживање односно обавеза из извршне или веродостојне 

исправе прешла на лице које ступа на место извршног повериоца, односно 

извршног дужника, а ако такав доказ није могућ правноснажном или 

коначном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном 

поступку. На тај начин су одређени начини на који се мора доказати пре-

лаз потраживања. Томе у прилог је Аутентично тумачење ове одредбе 

(оно не говори о основу прелаза потраживања и обавезе).  

Имајући у виду изложено нема прелаза потраживања са извршног 

дужника означеног у извршној исправи на Општину као лице на кога пре-

лази обавеза са извршног дужника у материјалном смислу, а који је у том 

својству означен у предлогу за извршење. Ово се не тврди ни у предлогу 

за решење спорног правног питања. Да је то тако потврђује и део текста 

из његовог садржаја који гласи: "Извршном дужнику није познато да ли је 

такав посебан уговор накнадно закључен" (на који упућује члан 7. и 8. 

Одлуке о оснивању здравствене установе "Дом здравља Ћуприја".  

Ова Одлука о оснивању здравствене установе, као и Статут Здрав-

ствене установе ни по дефиницији из члана 238. ЗПП не представљају јав-

не исправе којима се доказује истинитост онога што се у њој потврђује и 

одређује, да би биле основ за прелаз потраживања у смислу одредбе члана 

48. Закона о извршењу и обезбеђењу, на чему се између осталог и инси-

стира у извршном предлогу. 
2
 

Ни законом није прописан обавезан прелаз потраживања. То не 

прописује ни одредба члана 13а Закона о здравственој заштити. Ова 

одредба прописује факултативну обавезу, а то произилази из њене садр-

жине: "Аутономна покрајина, општина, односно град може да обезбеди и 

средства за вршење оснивачких права над здравственим установама чији 

је оснивач, ради извршавања обавеза здравствених установа а по извр-

                                                 
2  Види одредбу члана 238. ЗПП ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 55/14) 
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шним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са зако-

ном, а за које обавезе здравствена установа не може да обезбеди средства 

у финансијском плану".  

И под условом да је општина солидарни дужник по закону то није 

довољно за прелаз потраживања по члану 48. ЗИО, јер не постоји исправа 

из цитиране одредбе.  

Правно је без значаја што по члану 13. и 13а Закона о здравственој 

заштити: 

 - Аутономна покрајина, општина, односно град обезбеђује сред-

ства за рад здравствених установа из буџета оснивача; 

 - што постоји могућност да аутономна покрајина, општина, одно-

сно град преко својих органа, у складу с Уставом и законом оствари 

кадровску обезбеђеност и средстава за вршење оснивачких права над 

здравственим установама и што може да то учини и ради извршавања оба-

веза здравствених установа и по извршним судским одлукама, за обавезе 

које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања 

(такав карактер имају плате) или на други начин у складу са законом, а за 

које обавезе здравствена установа не може да обезбеди средства; 

 - што општина као оснивач може да обезбеди услове за бољу 

кадровску обезбеђеност здравствене установе чији је оснивач. 

Ове одредбе закона не представљају основ за другачији закључак 

из разлога:  

1. Ниједна од ових одредби с обзиром на свој садржај не упућује 

на то да је оснивач здравствене установе (такав карактер има општина 

Ћуприја) лице на кога је прешла обавеза извршног дужника из извршне 

исправе па и за случај његове платежне неспособности (блокаде рачуна); 

2. Обавеза оснивача да обезбеди средства у буџету за рад здрав-

ствених установа из општих аката не значи прелаз потраживања на 

општину јер нема појединачног акта из члана 48. ЗИО (из парничног, пре-

кршајног или управног поступка) о преносу са здравствене установе као 

извршног дужника из извршне исправе на општину као оснивача.  

3. Разлог који се односи на обавезу обезбеђења кадра под услови-

ма из члана 13. став 1. тачка 7. овог закона, као и из става 1. овог члана, 
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подразумева обезбеђивање средстава за плате запослених, додатке на пла-

те и друге накнаде у складу са законом, односно колективним уговором, 

као и доприносе за обавезно социјално осигурање. Међутим на тај начин 

се не остварује прелаз обавезе из извршне исправе у смислу одредбе чла-

на 48. ЗИО. 

4. У одредбама члана 13. и 13а Закона о здравственој заштити упо-

требљен је израз: "може" што значи и да не мора. То је само могућност 

која према чињеничном стању није остварена у овом конкретном случају, 

јер таква обавеза није прописана одлуком о оснивању, односно уговором. 

5. Код изложеног тврдња да је општина "законски јемац" је зато 

правно не прихватљиво посебно са становишта прелаза потраживања у 

смислу члана 48. ЗИО. 

6. Такође и позивање на одредбу члана 20. став 1. тачка 16. Закона 

о локалној самоуправи не може бити од утицаја. Поред наведеног и зато 

што је обавеза општине да обезбеди функционисање здравствене заштите 

и право надзора над радом здравствене установе прописано одредбом чла-

на 32. став 1. тачка 2. и 8. овог закона, и не значи прелаз потраживања са 

назначеног дужника из извршне исправе на општину као оснивача. 

7. Када би се прихватило супротно схватање нарушило би се пра-

вило формалног легалитета прописано одредбом члана 5. ЗИО. Ова одред-

ба закона прописује ограничене услове за прелаз потраживања.  

8. Овде није доказан прелаз обавезе на оснивача а наведени члано-

ви закона за то не дају основа. У овој ситуацији извршни поверилац код 

изложеног није доказао да је обавеза прешла са извршног дужника озна-

ченог у извршној исправи на општину као њеног оснивача.  

У овим случајевима оснивач је у обавези да издвоји средства у 

буџету за назначене намене применом правила из става 3. члана 13а Зако-

на о здравственој заштити који прописује: "Аутономна покрајина, општи-

на, односно град обезбеђује средства за остваривање друштвене бриге за 

здравље из става 1. овог члана у буџету аутономне покрајине, општине, 

односно града, у складу са законом". 

Када се ради о обавезама из тачке 7. став 1. члана 13. овог закона 

обавеза је факултативна. На то упућује управо садржина ове законске 

одредбе, који у том делу прописује: може (општина и аутономна покраји-

на) да обезбеди услове за бољу кадровску обезбеђеност здравствене уста-
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нове чији је оснивач, до норматива, односно стандарда прописаних у 

складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, 

за које се, због недостатка финансијских средстава у систему обавезног 

здравственог осигурања, средства не могу обезбедити на основу уговора 

закљученог са организацијом за обавезно здравствено осигурање, односно 

због недостатка сопствених прихода здравствене установе, а до стварања 

услова да се кадровска обезбеђеност финансира из средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно из сопствених прихода здравствене 

установе. 

Даље је у одредби члана 13а став 2. овог закона прописано обезбе-

ђивање кадра под условима из члана 13. став 1. тачка 7. овог закона, као и 

из става 1. овог члана, а то подразумева обезбеђивање средстава за плате 

запослених, додатке на плате и друге накнаде у складу са законом, одно-

сно колективним уговором, као и доприносе за обавезно социјално осигу-

рање. Међутим то се односи само на кадар под условима из члана 13. став 

1. тачка 7. како и пише у њеном садржају. Такође када се ради о обезбеђе-

њу средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама 

чији су они оснивач, ради извршавања обавеза здравствених установа а по 

извршним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из сред-

става обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са 

законом, а за које обавезе здравствена установа не може да обезбеди сред-

ства у финансијском плану Аутономна покрајина, општина, односно град 

може што значи и да не мора да обезбеди средства за ове намене што је 

претходно већ образложено. То је тек само могућност намирења и ништа 

више од тога. 

Суд у извршном поступку нема овлашћење изван начина прописа-

ног одредбом члана 48. ЗИО да одређује извршног дужника односно утвр-

ди које лице има улогу солидарног дужника. 

 На крају, због значаја спорног питања у сличним случајевима, 

треба истаћи да правне норме (прописи) које се доносе у форми закона, 

подзаконских аката и општих аката не представљају извршне исправе из 

члана 48. ЗИО јер се, због своје правне природе, не могу уподобити 

(изједначити) јавној исправи, приватној овереној исправи нити поједи-

начним судским и управним актима. Зато законски солидарни (или суп-

сидијерни) дужници по материјалном праву не могу аутоматски постати 

извршни дужници. Да би добили то својство законски солидарни 



Грађанско одељење 

 

 65 

дужник мора бити учесник парничног(ванпарничног), кривичног, управ-

ног или прекршајног поступка или да обавеза из извршне исправе пређе 

на њега на основу јавне исправе или приватне оверене исправе по прави-

лу после настанка извршне исправе односно доношења решења о извр-

шењу (цесија - члан 436. ЗОО-а, преузимања дуга - чл. 446. ЗОО-а, при-

ступање дугу - чл. 451. ЗОО-а и предузимање испуњења - члан 453. 

ЗОО-а. У прилог изложеног сведочи нам начелни став који гласи: "Пове-

рилац може од супсидијерних или солидарних дужника основано тражи-

ти извршење само пошто у парничном поступку издејствује судску 

одлуку или другу извршну исправу" (XI заједничка седница свих судова 

од 25.01.1979. године). Правила о промени извршног повериоца и извр-

шног дужника у току извршног поступка суштински су непромењива, 

без обзира на чињеницу што је сада наслов члана 48. "Прелаз потражи-

вања" уместо ранијег "Пренос и прелаз" и што су извршним исправама 

додате и веродостојне исправе. Очигледно је да је нови закон оба појма 

ујединио у један (прелаз потраживања). Због тога је изражени правни 

став применљив и данас. 

 Одлука предузећа или установе о оснивању или статусним проме-

нама (у овом случају Здравственог центра) није јавна исправа, а ни при-

ватна исправа. 

 Наиме, јавна исправа је она исправа коју у прописаном облику 

издаје државни орган (или други овлашћени орган који врши јавна овла-

шћења) у границама своје надлежности (примера ради пореска уверења, 

изводи из књига грађанских стања, катастра, АПР-а, путне исправе, личне 

карте, apostille и др). Приватне исправе су оне исправе које настају зајед-

ничком сагласношћу воља (правни послови) или једностраном изјавом 

воље (јавно обећање награде, меница, чек и друге хартије од вредности, 

тестамент, заложна изјава и др).  

 Имајући у виду изложено јавна исправа није одлука о оснивању 

предузећа, нити одлука о спајању, раздвајању односно подели предузећа, 

а ни приватна исправа, без обзира да ли подлеже оверавању. Извод из 

АПР-а јесте јавна исправа као доказ статусних промена, али није јавна 

исправа о прелазу потраживања из члана 48. ЗИО јер се на основу извода 

не остварује аутоматски прелаз потраживања.  
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 Према томе прописи из области здравственог осигурања и здрав-

ствене заштите по којима држава, покрајина или локална самоуправа могу 

бити оснивачи здравствених центара или здравствених служби или дру-

гих јавних предузећа са обавезом њиховог суфинансирања не представља-

ју основ за принудно извршење, без обзира што је извршни дужник 

постао неспособан за плаћање, ако та обавеза није прешла на основу 

исправа које су набројане у члану 48. ЗИО. 

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 19.09.2017. године)   
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ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ 

 

 

ЗИО 

УРЕДНОСТ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ  

(ЧЛАН 59. У ВЕЗИ ЧЛАНА 47. ЗИО) 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Предлог за извршење је уредан ако уместо потписа предлагача 

садржи факсимил (предлагача или пуномоћника). 

О б р а з л о ж е њ е 

 Да ли предлог за извршење на основу извршне или веродостојне 

исправе мора да садржи потпис предлагача (пуномоћника) или је довољан 

факсимил.  

 У примени постоје два супротна мишљења: по првом које заступа 

Виши суд у Београду, Привредни суд у Београду и неки други судови 

поднесак пуномоћника - адвоката или предлагача (иницијални акт), ако је 

снабдевен само факсимилом или печатом сматра се непотпуном па се 

одбацује без враћања на уређење.  

 По другом мишљењу факсимил на иницијалном акту или подне-

ску не чини так акт неважећим и по њему се може поступати. 

 Заступници првог мишљења сматрају да сви поднесци осим разу-

мљивости и одређености, треба да садрже све што је потребно, па морају 

између осталог имати и потпис подносиоца (члан 98. став 3. ЗПП, члан 29. 

став 5. Закона о адвокатури). ЗИО у члану 39. прописује да се у извршном 

поступку супсидијерно примењују правила ЗПП, то изостанак правила у 

погледу ''потписа'' код предлога за извршење (члан 59) треба допунити по 

основу супсидијерне примене ЗПП.  

 По другом мишљењу, потпис предлагача није нужан услов за 

уредност предлога и законодавац је свесно овај елеменат изоставио сма-

трајући да је факсимил довољан. Он је имао у виду постојање великог 
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броја дужника према јавним предузећима, па потписивање сваког акта од 

стране поверилаца (правних лица) једноставно успорава поступак. Са дру-

ге стране, закон је детаљно прописао садржину предлога за извршење и 

подобност извршне исправе, стављајући акценат на идентификационим 

подацима о извршном дужнику и извршном повериоцу (члан 30. ЗИО) 

који својом потпуношћу замењују оригинални пропис предлагача. Нагла-

сак је на суштини ствари: да ли је дужник (или није) испунио своју обаве-

зу. Приликом доношења закона расправљало се о овом важном елементу 

и стало се на становиште да је предлог уредан и када садржи само факси-

мил предлагача или факсимил адвоката јер се тиме убрзава извршни 

поступак, па тај формални недостатак не води одбачају предлога, јер је 

свесно изостављен.  

(На седници Грађанског одељења од 27.06.2017. године усвојено је 

друго становиште) 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА У ВЕЗИ СА ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Основни суд је искључиво надлежан за спровођење извршења 

из свих породичних односа, па и за извршење одлуке о издржавању. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Члан 3. став 2. гласи: суд је искључиво надлежан за спровођење 

извршења одлука у вези са породичним односима... 

 У пракси је спорно: да ли је суд надлежан да доноси одлуку о 

предлогу за извршење свих одлука из породичних односа (садржина чла-

на 3. у вези члана 205... Породичног закона), или је ограничено надлежан 

у три случаја (нормирана у члановима од 224-235. поверавање деце, одр-

жавање личних односа и насиље у породици). 

 Пракса није јединствена.  

 Неки судови и већина јавних извршитеља сматрају да потражива-

ње по основу издржавања представља новчану обавезу за чије је изврше-

ње искључиво надлежан јавни извршитељ;  
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 Други судови и део јавних извршитеља сматрају да у овом случају 

треба дословно применити правило о ''породичним односима'' из Поро-

дичног закона (чл. 201-289) и правило из члана 3. ЗИО, па како су алимен-

тације саставни део тзв. породичних односа, то је не само за доношење 

решења о предлогу за извршење већ и за спровођење извршења искључи-

во надлежан суд.  

 На саветовању у Врњачкој Бањи 2016. године у реферату судије 

М. Николића садржан је став да извршење одлука у вези издржавања 

(алиментације) спроводи суд, имајући у виду граматичко тумачење члана 

3. став 2. ''породични односи''. 

 Схватање о искључивој надлежности извршитеља и једнаком 

третману алиментације са другим новчаним обавезама заснива се на тврд-

њи да је ЗИО у посебним правилима чл. 224. до 235. посебно нормирао 

надлежност суда у области породичних односа (поверавање деце, одржа-

вање личних односа и насиља у породици), а да област извршења новча-

них обавеза у породичним односима у том делу није посебно нормирана. 

Правило из члана 3. је начелног карактера, а посебна правила прецизније 

дефинишу надлежност суда у погледу извршења одлука и породичних 

односа. Не види се ни један разлог због којих би новчана потраживања 

принудно реализовали јавни извршитељи, а само област издржавања била 

ван тог режима.  

 По другом мишљењу, законодавац је у члану 4. одредио надле-

жност органа (разграничио га) и зато све правноснажне и извршне одлуке 

из породичних односа треба да принудно извршава суд, а не извршитељ. 

Правно политички разлог и циљ закона иду у прилог овог схватања, а то 

су појачана заштита и брига о интересима деце и поверилаца издржавања, 

као и уштеда трошкова у спровођењу извршења. Осим тога, посебна пра-

вила садржана у чл. 224. до 235. треба тумачити тако да се њима дефини-

шу и прецизирају одређене специфичности које постоје у тој материји, а 

не дерогацију правила о новчаним обавезама у материји издржавања.  

 На седници Грађанског одељења од 27.06.2017. године усвојено је 

друго становиште. 
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ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 

 

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

У споровима о накнади штете проузроковане објављивањем 

информација на територији Републике Србије стварно је надлежан 

Виши суд у Београду. 

Из образложења: 

 ''Према стању у списима, тужба је поднета Основном суду у 

Лесковцу ради накнаде нематеријалне штете због повреде права приват-

ности у вези са објављивањем фотографије тужиље без њене сагласности, 

а у вези са чланом 79. Закона о јавном информисању и медијима, те члана 

154. Закона о облигационим односима и члана 22. Устава Републике 

Србије. Основни суд у Лесковцу се решењем П 4094/16 од 23.02.2017. 

године огласио стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари 

и по правноснажности решења списе предмета доставио Вишем суду у 

Београду, као стварно и месно надлежном суду. 

 Виши суд у Београду није прихватио своју надлежност, с обзиром 

да се у конкретном случају примењују материјалноправне и процесне 

одредбе посебног и касније донетог Закона о јавном информисању и 

медијима, због чега је за суђење по тужби у конкретном случају надле-

жан, у смислу члана 121. Закона о јавном информисању и медијима у вези 

са чл. 27, 38. и 40. став 2. Закона о парничном поступку, у вези са чланом 

23. став 1. тачка 7. Закона о уређењу судова и чланом 4. став 1. тачка 10. 

Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Виши 

суд у Лесковцу.  

Врховни касациони суд је решио настали сукоб стварне надлежно-

сти на основу члана 23. став 1. у вези члана 22. став 1. Закона о парнич-

ном поступку, па је одлучио да је за поступање надлежан Виши суд у Бео-

граду. 

 Одредбом члана 4. став 2. Закона о седиштима и подручјима судо-

ва и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'', број 101/2013 од 

20.11.2013. године) са почетком примене од 01.01.2014. године прописано 

је да је Виши суд у Београду надлежан да у првом степену одлучује изме-
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ђу осталог и о накнади штете у вези са објављивањем информација за 

територију Републике Србије. 

 Одредбом члана 121. Закона о јавном информисању и медијима 

(''Службени гласник РС'', број 83 од 05.08.2014. године) прописано је да се 

тужба у поступку правне заштите на основу чл. 83, 84, 85. и 101, члана 

107. став 2, чл. 112. и 119. овог закона подноси надлежном суду на чијем 

подручју се налази седиште издавача. Међутим, како је Законом о седи-

штима и подручјима судова и јавних тужилаштава извршена концентра-

ција надлежности код Вишег суда у Београду, између осталог и за спорове 

о накнади штете у вези са објављивањем информација за територију Репу-

блике Србије, то је за поступање у предметном спору стварно надлежан 

Виши суд у Београду''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 167/2017 од 

20.4.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

КОНВАЛИДАЦИЈА ПРЕДЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

ПОДНЕТОГ ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 Предлог за понављање поступка странке која није адвокат не 

може се оснажити и постати дозвољен давањем накнадне изјаве адво-

ката да исти одобрава као пуномоћник подносиоца предлога кога је 

правно ваљано заступао до правноснажног окончања спора.  

Из образложења: 

 ''Решењем Привредног апелационог суда Пж 4411/17 од 

11.10.2017. године одбачен је као недозвољен предлог за понављање 

поступка туженог-противтужиоца пред другостепеним судом зато што је 

исти непосредно поднет од стране Дејана Драгојловића из Београда. 

Против оваквог решења другостепеног суда тужени-противтужи-

лац је преко адвоката Луке Т. Бралића из Београда изјавио благовремену и 

дозвољену ревизију. У ревизији се истиче да је побијана одлука другосте-

пеног суда захваћена битном повредом из члана 374. став 1. у вези члана 

85. ЗПП.  
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Не стоји ревизијска тврдња да је побијана одлука захваћена бит-

ном повредом из члана 374. став 1. у вези члана 85. ЗПП. Ово из тог раз-

лога што је предлог за понављање поступка поднет од стране туженог – 

противтужиоца лично. Неспорно је да подносилац предлога није адвокат 

и да поднети предлог није сачињен од стране адвоката. Међутим, одред-

бом члана 85. став 6. ЗПП изричито је прописано да странку у поступку 

по ванредним правним лековима мора да заступа адвокат. То је импера-

тивна одредба којом се странкама законом одузима постулациона способ-

ност. У том случају странка мора имати пуномоћника који је адвокат. Зато 

се само предлогом за понављање поднетим од стране адвоката може ини-

цирати поступак по том ванредном правном леку. При томе, предлог под-

нет од стране неовлашћеног лица не може се накнадно оснажити и поста-

ти дозвољен. То није могуће учинити ни накнадним достављањем пуно-

моћја од стране адвоката и изјавом истог да он одобрава предлог који је 

суду претходно достављен од неовлашћеног лица за његово подношење. 

Предлог поднет од стране неовлашћеног лица не може се сматрати дозво-

љеним ни у ситуацији када је у претходно вођеном и правноснажно окон-

чаном поступку подносилац истог био заступан од стране адвоката. Ово 

из тог разлога што је право значење одредбе члана 85. став 6. ЗПП језички 

неупитно, због чега нема места тумачењу ове одредбе. Право значење ове 

одредбе недвосмислено указује да се свако обраћање суду подношењем 

ванредног правног лека може правно ваљано извршити само путем подне-

сака сачињених и поднетих суду од стране овлашћеног пуномоћника 

адвоката. Само изузетно то може учинити и странка лично која је адвокат.  

Следом изнетог правно је ирелевантно да ли је подносилац пред-

лога у правноснажно окончаном поступку чије се понављање тражи био 

заступан од стране адвоката. Осим тога, правно је неутемељено и ревизиј-

ско становиште по коме је суд у конкретном случају морао поступити у 

складу са одредбом члана 85. став 10. ЗПП и упозорити подносиоца пред-

лога на правне последице због неангажовања пуномоћника адвоката. Наи-

ме, тачно је да се том одредбом конституише обавеза суда да упозори 

странку која нема пуномоћника и која из незнања не користи правила која 

јој по закону припадају да може ангажовати пуномоћника у складу са 

законом. Међутим, та одредба има за циљ да се у току поступка обезбеди 

равноправност свих учесника. То се постиже обезбеђењем стручног – 

правно квалификованог заступања свих странака за све време трајања 
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поступка. Отуда се и цитираном одредбом установљена обавеза суда 

односи на упознавање странке да у циљу обезбеђења квалификованог 

заступања њених интереса у току парничног поступка може ангажовати 

адвоката. Међутим, та обавеза није прописана и у случају подношења ван-

редних правних лекова од стране неовлашћеног лица, односно странке 

која није адвокат. Осим тога, у конкретном случају подносилац предлога 

је већ био заступан од стране стручног лица – адвоката. Претпоставка је 

да странка која је ангажовала адвоката за свог пуномоћника може добити 

стручну помоћ од тог лица не само за време трајања поступка до његовог 

правноснажног окончања већ и касније у случају изјављивања ванредних 

правних лекова.  

Правно је неутемељена и ревизијска тврдња да је побијана одлука 

донета уз повреду одредбе члана 101. ЗПП. Том одредбом се конституише 

обавеза суда да поучи неуку странку како да отклони процесне мањкаво-

сти суду упућеног поднеска због његове неразумљивости или непотпуно-

сти. У конкретном случају предлог туженог-противжиоца није неразу-

мљив ни непотпун, већ је поднет од стране лица која нема постулациону 

способност. Дакле, не ради се о неразумљивом или непотпуном поднеску 

већ о поднеску који је поднет од стране неовлашћеног лица. Међутим, 

одредбом члана 101. ЗПП није допуштена могућност отклањања пропуста 

који се тичу недостатка постулационе способности подносиоца одређеног 

поднеска. Стога не постоји обавеза суда да позивом на одредбу члана 101. 

ЗПП предузима било какве процесне радње усмерене на отклањање 

постулационе способности лица која нема овлашћење за подношење 

предлога за понављање поступка''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 451/2017 од 

28.12.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

ЗАСТУПАЊЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

 Недопуштен je правни лек који је у име Министарства одбра-

не и Војске Србије изјављен након 6.2.2015. године без одобрења Вој-

ног правобранилаштва од стране Државног правобраниоца или 

Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране.  
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Из образложења: 

''Из стања у списима предмета произлази да је у поступку тужену 

Републику Србију – Министарство одбране, по овлашћењу Републичког 

јавног правобранилаштва, заступала Дирекција за имовинско-правне 

послове Министарства одбране, којој је достављена пресуда Првог основ-

ног суда у Београду П 3342/15 од 30.03.2015. године и жалба тужилаца на 

одговор. Дирекција за имовинско-правне послове Министарства одбране 

је 22.05.2015. године, у својству заступника тужене, изјавила жалбу про-

тив наведене првостепене пресуде. Пре изјављивања жалбе тужене, донет 

је Закон о изменама и допунама Закона о одбрани који је објављен у "Сл. 

гласнику РС", број 10/15 од 20. јануара 2015. године, а ступио на снагу 06. 

фебруара 2015. године, сагласно члану 36. тог закона.  

 Чланом 48. Закона о изменама и допунама Закона о одбрани, 

после члана 107. додаје се глава IXа и чл. 107а - 107ђ, којима је поново 

успостављено и уређено Војно правобранилаштво. Према одредбама чла-

на 107а наведеног закона, Војно правобранилаштво је посебна организа-

циона јединица Министарства одбране, која предузима правне радње и 

правна средства ради остваривања и заштите имовинских права и интере-

са Републике Србије у погледу средстава која користе Министарство 

одбране и Војска Србије, у складу са овим законом (став 1.), а у заступању 

Министарства одбране и Војске Србије пред судовима и другим надле-

жним органима, Војно правобранилаштво има положај заступника Репу-

блике Србије – Министарства одбране и Војске Србије, с правима и 

дужностима прописаним за Државно правобранилаштво, осим заступања 

пред страним и међународним судовима и арбитражама и пред другим 

надлежним органима у иностранству (став 2). Одредба члана 107б став 1. 

прописује да Војно правобранилаштво у правним поступцима пред судо-

вима, органима управе и другим надлежним органима заступа Министар-

ство одбране и Војску Србије када имају положај странке или умешача о 

чијим правима и обавезама се одлучује у тим поступцима. Одредбама чла-

на 107в ст. 1. и 2. прописано је да су судови, органи управе и други надле-

жни органи дужни да у стварима у којима је предвиђено заступање од 

стране Војног правобранилаштва достављају сва писмена непосредно Вој-

ном правобранилаштву, те да достављање писмена извршено супротно 

одредби става 1. овог члана не производи правно дејство. У складу са чла-

ном 107ђ, организацију рада и уређење Војног правобранилаштва, сходно 
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прописима за рад Правобранилаштва Републике Србије, уређује министар 

одбране, уз сагласност Владе. Прописи за извршење Закона о изменама и 

допунама Закона о одбрани морали су бити донети у року од 90 дана од 

дана ступања на снагу овог закона (члан 50). 

 Имајући у виду цитиране одредбе Закона о изменама и допунама 

Закона о одбрани, Апелациони суд у Београду је решењем Гж 2573/16 од 

20.04.2016. године, вратио предмет П 3342/15 Првом основном суду у 

Београду ради допуне поступка, како би се првостепена пресуда заједно 

са жалбом тужилаца доставила Војном правобранилаштву и како би се 

испитало да ли законски заступник тужене - Војно правобранилаштво 

одобрава радњу подношења жалбе од стране Дирекције за имовинско-

правне послове Министарства одбране, у смислу члана 91. став 2. ЗПП. 

Први основни суд у Београду је поступио по решењу другостепеног суда 

и дописом од 26.05.2016. године наложио Војном правобранилаштву да, у 

року од осам дана, обавести суд да ли одобрава изјављивање жалбе на 

првостепену пресуду од стране Дирекције за имовинско-правне послове 

од 22.05.2015. године, достављајући уз допис првостепену пресуду, жалбу 

тужилаца, жалбу тужене коју је поднела Дирекција за имовинско-правне 

послове и решење Апелационог суда у Београду Гж 2573/16 од 

20.04.2016. године. Наведена писмена Војно правобранилаштво је прими-

ло 31.05.2016. године, али у остављеном року није обавестило суд да одо-

брава правну радњу (жалбу) предузету од стране Дирекције за имовинско-

правне послове, нити је само изјавило жалбу на пресуду. 

 Апелациони суд у Београду је стога сматрао да је жалба Дирекције 

за имовинско-правне послове од 22.05.2015. године изјављена од неовла-

шћеног лица и да је недозвољена у смислу члана 378. став 3. ЗПП. 

 Тужена у ревизији наводи да се дозвољеност жалбе мора ценити у 

тренутку када је она изјављена. Истиче да је Дирекција за имовинско-

правне послове Министарства одбране уз жалбу доставила ваљано овла-

шћење за заступање, те да ступање на снагу Закона о изменама и допуна-

ма Закона о одбрани не подразумева да по аутоматизму престају да важе 

овлашћења Државног правобранилаштва на основу којих је Дирекција за 

имовинско-правне послове поступала у предметима у којима је заступала 

имовинска права и интересе Министарства одбране, јер је, ради реализа-

ције појединих одредби наведеног закона, било потребно донети или 

изменити низ прописа и аката.  
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 Разматрајући ове ревизијске наводе, Врховни касациони суд је оце-

нио да они не указују на незаконитост побијаног решења. Наиме, Дирекци-

ја за имовинско-правне послове Министарства одбране је 22.05.2015. годи-

не, на основу овлашћења Државног правобранилаштва, изјавила жалбу про-

тив првостепене пресуде у време када је Војно правобранилаштво, а не 

Државно правобранилаштво, било законски заступник туженог Министар-

ства одбране и када је протекао рок од 90 дана за доношење прописа неоп-

ходних за извршавање Закона о изменама и допунама Закона о одбрани, па 

и одредаба о Војном правобранилаштву. Поред тога, Војно правобранила-

штво је годину дана након изјављивања жалбе (31.05.2016. године), допи-

сом суда позвано да се, као законски заступник тужене, изјасни да ли одо-

брава правну радњу (жалбу) предузету од стране Дирекције за имовинско-

правне послове, али се Војно правобранилаштво, у остављеном року а ни 

касније, о томе није изјаснило, нити је само изјавило жалбу против првосте-

пене пресуде која му је достављена. Војном правобранилаштву је, као 

заступнику тужене, дакле, дата могућност да у овој парници предузима 

правне радње и правна средства ради остваривања и заштите имовинских 

права и интереса тужене чак 15 месеци након ступања на снагу Закона о 

изменама и допунама Закона о одбрани. Становиште тужене да све док се у 

извршењу конкретног прописа не предузму и ваљано не окончају мере и 

радње неопходне ради реализације питања утврђених законом, једино се 

може поступати по одредбама раније важећих прописа, у супротности је са 

начелима уставности и законитости утврђеним Уставом. То становиште је 

неприхватљиво, јер покушава да оправда примену неважећих закона и дру-

гих општих правних аката у неограниченом временском периоду и тиме 

дерогира примену важећих прописа''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 415/2017 од 

19.7.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

УРЕДНОСТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 Неуредан је трошковник упућен електронском поштом без 

квалификованог електронског потписа његовог подносиоца.  
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Из образложења: 

 ''Према образложењу допунског решења, другостепени суд је, 

одлучујући о трошковима поступка, пропустио да поред досуђеног износа 

од 16.500,00 динара урачуна и трошкове на име заступања пуномоћника 

из реда адвоката на четири одржана рочишта за главну расправу, а по тро-

шковнику који је благовремено, пре закључења главне расправе, елек-

тронском поштом достављен суду.  

 Основано се ревизијом тужиоца истиче да трошковник достављен 

електронском поштом (у тзв. "шкарт списима") не испуњава услове из 

Закона о електронском документу ("Службени гласник РС" број 51/2009) 

и да се по таквом захтеву није могло поступати. 

 Према члану 98. став 2. ЗПП, писану форму испуњавају и подне-

сци упућени суду телеграмом и електронском поштом, у складу са посеб-

ним законом. 

 Према члану 4. став 2. Закона о електронском документу ("Слу-

жбени гласник РС" број 51/2009), ако је прописом утврђен писмени облик 

као услов пуноважности правог акта, правног посла или друге правне рад-

ње, одговарајући електронски документ се потписује квалификованим 

електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електрон-

ски потпис. 

 Према члану 1. став 2. Закона о електронском потпису ("Службе-

ни гласник РС број 135/04), одредбе овог Закона се примењују на опште-

ње органа, општење органа и странака, достављање и израду одлука у 

електронском облику у управном, судском и другом поступку пред 

државним органом - ако је законом којим се уређује тај поступак прописа-

на употреба електронског потписа. Према члану 2. став 1. тачка 3 истог 

Закона, "квалификовани електронски потпис" је електронски потпис 

којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електрон-

ских докумената и онемогућава накнадно порицање одговорности за 

њихов садржај и који испуњава услове утврђене овим законом. По члану 

10. Закона, квалификовани електронски потпис у односу на податке у 

електронском облику има исто правно дејство и доказну снагу као и своје-

ручни потпис, односно својеручни потпис и печат, у односу на податке у 

папирном облику. По члану 11. Закона, министарство надлежно за инфор-

мационо друштво прописује техничко–технолошке поступке за формира-
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ње квалификованог електронског потписа и критеријуме које треба да 

испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа. 

 Имајући у виду да трошковник упућен електронском поштом очи-

гледно не садржи квалификовани електронски потпис, такав поднесак је 

неуредан у смислу члана 98. ЗПП па га је требало одбацити применом 

члана 101. ЗПП. 

 Из ових разлога, побијано решење је укинуто без враћања на 

поновни поступак, применом члана 419. у вези са чланом 401. тачка 3. 

ЗПП и одлучено као у ставу другом изреке''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2919/2016 од 

30.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ 

 Препорученом пошиљком се сматра свака пошиљка која је 

означена бар кодом, бројевима и ознаком Републике Србије, без обзи-

ра да ли носи ознаку Р или АА.  

Из образложења: 

 ''Првостепену пресуду тужена је према повратници која је здружена 

спису предмета, примила 03.04.2017. године. Тужена је изјавила жалбу пре-

дајом пошти дана 18.04.2017. године (према жигу пријемне поште) пошиљ-

ком која садржи бар код налепницу са ознаком АА 000 344 150 РС, која је 

према пријемном печату Основног суда у Великом Градишту у суд приспела 

19.04.2017. године. По оцени другостепеног суда оваква пошиљка (изјављена 

путем поште, са бар код налепницом са ознаком АА), не представља препо-

ручену пошиљку у смислу члана 21. Правилника о општим условима за оба-

вљање поштанских услуга, па је закључујући да је изјављена по истеку рока 

за њено изјављивање, одбацио жалбу као неблаговремену.  

 Становиште другостепеног суда није правилно.  

 По члану 20. Правилника о општим условима за обављање 

поштанских услуга, препоручена пошиљка је регистрована писмоносна 

пошиљка без означене вредности за коју се пошиљаоцу издаје потврда о 
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пријему пошиљке, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема (став 1). 

Све пошиљке које спадају у писмоносне услуге осим пошиљака адресова-

не директне поште могу се предати као препоручена пошиљка (став 2). На 

препорученој пошиљци се у левом горњем углу морају налазити налепни-

ца или ознака "Р", број пошиљке и назив пријемне поште (став 5). Према 

члану 21. истог Правилника пошиљка са потврђеним уручењем је реги-

стрована писмоносна пошиљка (писмо) без означене вредности за коју се 

пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу се уручује уз потврђење 

пријема (став 1). На пошиљкама са потврђеним уручењем мора се налази-

ти ознака "А" и број пошиљке (став 2).  

 Имајући у виду цитиране одредбе Правилника, као и став Врхов-

ног касационог суда заузет на седници Грађанског одељења 13.03.2018. 

године да се препорученом пошиљком има сматрати свака пошиљка која 

је означена бар кодом, бројевима и ознаком Републике Србије, без обзира 

да ли носи ознаку Р или АА, то је жалба тужене која је предата пошти 

18.04.2017. године (задњег дана за изјављивање жалбе) поднета благовре-

мено. Због тога ће другостепени суд у поновном поступку о изјављеној 

жалби одлучити мериторно''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 668/2018 од 

4.4.2018. године) 

 

 

ОЦЕНА БЛАГОВРЕМЕНОСТИ ПОДНЕСАКА АДВОКАТА  

У ШТРАЈКУ 

 Рок за благовремено достављање поднесака од стране адвока-

та у штрајку почиње да тече почетком првог наредног дана по пре-

станку – обустави штрајка.  

Из образложења: 

 ''Решењем Основног суда у Крагујевцу П1 1640/12 од 16.10.2014. 

године, одбачена је као недозвољена ревизија туженог поднета 

06.10.2014. године. Првостепени суд је оценио да је ревизија поднета 

неблаговремено, по истеку 30 дана од пријема другостепене одлуке и да је 

поднета од неовлашћеног лица, јер није изјављена преко пуномоћника 

адвоката, у смислу члана 410. тачка 2. ЗПП. Одлучујући о жалби туженог 
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на поменуто решење, у којој је, између осталог, тужени навео да није био 

у могућности да ревизију изјави преко адвоката због обуставе рада адво-

ката на основу одлуке Адвокатске коморе Србије бр. 895-3/2014 од 

13.09.2014. године, Виши суд у Крагујевцу је решењем Гж1 21/16 од 

13.10.2016. године првостепено решење укинуо и предмет вратио прво-

степеном суду на поновни поступак. Виши суд је закључио да је ревизија 

поднета благовремено, јер је изјављена препорученом пошиљком 

03.10.2014. године ненадлежном суду (ревизија упућена директно Врхов-

ном касационом суду), који је потом доставио првостепеном суду, приме-

ном члана 104. став 7. ЗПП. Осим тога, Виши суд је закључио да тужени 

није могао да овласти адвоката за подношење ревизије јер је тек одлуком 

Адвокатске коморе Крагујевца од 03.12.2014. године дозвољено адвокати-

ма да у току обуставе рада подносе све врсте поднесака, па у периоду од 

17.09.2014. године до 03.10.2014. године, као последњег дана рока за изја-

вљивање ревизије, тужени није могао правни лек изјавити преко адвоката.  

 Становиште Вишег суда се не може прихватити. 

Адвокатска комора Србије је 13.09.2014. године донела упутство 

за поступање адвоката током протеста упозорења са обуставом рада од 

17.09.2014. године, у ком су наведени општи принципи обуставе рада, 

између осталог, да ће током обуставе рада адвокати достављати судовима, 

тужилаштвима и другим органима само оне радње које су везане за насту-

пање преклузивних рокова, а под тим се подразумева: подношење тужби, 

жалби и других писмена код којих би пропуштање рока резултирало 

губитком права. Из упутства произлази да су од почетка штрајка адвока-

та, дакле од 17.09.2014. године адвокати били у могућности да подносе 

писане поднеске који су везани за рок, а тиме и ревизију. 

 Осим тога, у случају немогућности извршења процесне радње, пуно-

моћник туженог имао је могућност да тражи враћање у пређашње стање, у 

смислу члана 109. став 1. ЗПП, што није учинио. Пуномоћје које је суду 

достављено 19.02.2015. године, четири месеца након изјављивања ревизије 

03.10.2014. године, не може се прихватити, јер је пуномоћник дужан да 

достави пуномоћје уз предузету радњу, у смислу члана 91. став 1. ЗПП''.  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 1517/2017 

од 22.6.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 
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ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ ПРОТИВ НАЛОГА ЗА ПОВРАТАК 

МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА 

 Ревизија није дозвољена против решења о издавању налога за 

повратак малолетног детета у ванпарничном поступку.  

Из образложења: 

 "Испитујући дозвољеност ревизије у смислу члана 410. став 2. 

тачка 5. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 

55/14), Врховни касациони суд је нашао да ревизија није дозвољена.  

 Наиме, циљеви Конвенција о грађанско-правним аспектима међу-

народне отмице деце ("Службени лист СФРЈ", међународни уговори број 

7/91) – у даљем тексту Конвенција, у смислу члана 1. су: а) да обезбеди 

што хитнији повратак деце незаконито одведене или задржане у некој 

држави уговорници; б) да се права на старање и виђање са дететом по 

закону једне од држава уговорница стварно поштују у другој држави уго-

ворници.  

 Поступак за повратак детета који спроводе судови или управни 

органи је хитан (члана 11. став 1. Конвенције), а после шест недеља од 

дана покретања поступка лица из члана 11. став 2. ове Конвенције, има 

право да тражи образложење због одлагања.  

 Према одредбама члана 12. став 1. наведене Конвенције, ако је 

дете незаконито одведено или задржано у смислу члана 3. Конвенције, а 

на дан почетка поступка пред судским или управним органом државе уго-

ворнице, у којој се дете налази, је протекло мање од годину дана од дана 

незаконитог одвођења или задржавања детета, односни надлежни орган 

ће наложити хитан повратак детета.  

 Одлука на основу ове Конвенције, у смислу члана 19, у вези са 

повратком детета неће се сматрати мериторном о било ком питању у вези 

са правом на старање.  

 Како посебним прописима нису уређена правила поступка пред 

редовним судом за примену Конвенције о грађанско-правним аспектима 

међународне отмице деце, на основу одредаба члана 1. став 2. Закона о 

ванпарничном поступку, у поступку издавања налог за повратак детета 

примењују се опште одредбе Закона о ванпарничном поступку, јер се не 

ради о спору за заштиту повређеног или угроженог права, да би се непо-
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средно могле применити одредбе Закона о парничном поступку, с обзи-

ром на одредбе члана 19. ове Конвенције која одређује правну природу 

налога о повратку детета, као немериторне одлуке.  

 Оцењујући дозвољеност ревизије противника предлагача, против 

наведене другостепене одлуке у смислу члана 410. тачка 5. ЗПП у вези са 

чланом 27. Закона о ванпарничном поступку, Врховни касациони суд је 

закључио да поступак издавања налога за повратак детета у смислу чл. 3. 

и 14. у вези члана 19. наведене Конвенције, по својој правној природи 

нема карактер мериторне одлуке о праву на старање већ хитног извршног 

налога, за повратак детета, као привремене мере sui generis (привремене 

одлуке посебне врсте) којом се поступак одлучивања о праву на старање 

детета не завршава и утврдио је да је ревизија противника предлагача у 

овој ванпарничној ствари, за издавање налога о повратку малолетног 

детета, држављанке Републике Србије, на основу судске одлуке Републи-

ке Аустрије, као државе уговорнице и потписнице ове Конвенције, недо-

звољена". 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 880/2017 од 

11.5.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗБОГ ИЗМЕЊЕНЕ ПРАКСЕ ВКС 

 Измењена пракса ВКС не представља нов доказ због кога се 

може поновити правноснажно окончан поступак.  

Из образложења: 

 ''Првостепени суд је усвојио предлог за понављање правноснажно 

окончаног поступка јер је код идентичног чињеничног стања полицајцима 

(запослени у истој полицијској станици као и тужиоци) усвојен тужбени 

захтев с обзиром да је Врховни касациони суд уважио посебну ревизију и 

у решењу Рев2 1018/2014 од 01.10.2014. године променио ранију судску 

праксу у погледу става о тзв. интерној заштити. Наиме, ревизијски суд је 

заузео став да не постоји обавезност поступка интерне заштите у ситуаци-

ји када запослени остварују право на новчано потраживање, за разлику од 

ставова који су изражавали апелациони судови по коме је исцрпљеност 
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претходне заштите у управном поступку и управном спору ради доноше-

ња одлуке о праву на накнаду трошкова превоза основна претпоставка за 

процену да ли у радњама тужене има незаконитог или неправилног рада. 

Због друкчијег решавања претходног питања и одлуке Врховног касацио-

ног суда (нов доказ), првостепени суд сматра да су се стекли услови за 

понављање правноснажно окончаног поступка.  

 Супротно, другостепени суд сматра да питање тзв. ''интерне 

заштите'' у текућој парници не представља претходно питање, нити се 

одлука Врховног касационог суда Рев2 1018/2014 може сматрати новим 

доказом. Понављање поступка по ставу жалбеног суда тражено је због 

погрешне примене материјалног права, због чега нису испуњени услови 

за понављање поступка.  

 Становиште жалбеног суда је правилно.  

 Претходно питање (да ли постоји право или правни однос - члан 

12. ЗПП) представља питање када одлука суда у парници зависи од одго-

вора да ли постоји један правни однос који није предмет спора и о коме 

није правноснажно одлучено од стране суда или другог органа. То је 

питање које је подобно да чини предмет грађанског спора да буде главно 

питање у неком другом судском или управном поступку. Из изложеног 

произилазило би да питање тзв. ''интерне заштите'' у текућој парници не 

представља претходно питање (не може да буде предмет главног – само-

сталног захтева), него је услов за примену материјалног права, па нису 

испуњени услови за понављање правноснажно окончаног поступка из 

члана 422. тачка 8. раније важећег ЗПП. 

 Правноснажно окончан поступак може се због тзв. нових доказа 

(тачка 9) усвојити само ако су ти докази постојали до правноснажног 

окончања парнице, а странкa без своје кривице није могла да их раније 

употреби. У конкретном случају, тужиоци сматрају да нови доказ пред-

ставља ревизијска одлука која мења праксу. Али она не представља нов 

доказ из два разлога и то: први је што та одлука потиче из периода када је 

парница већ окончана и друго, одлука највишег суда по закону не пред-

ставља разлог за понављање поступка. Законодавац је као разлог за пона-

вљање поступка предвидео одлуку Европског суда за људска права и 

Уставног суда као посебни разлог за понављање, а не и одлуку Врховног 

касационог суда када се постојећа пракса мења и право друкчије тумачи.  
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 Имајући у виду изложено неосновани су ревизијски наводи у који-

ма се истиче да постоје законски услови за понављање правноснажно окон-

чаног поступка јер је Врховни касациони суд одлуком из 2014. године имао 

за циљ обезбеђење јединствене судске праксе и судске заштите све у циљу 

успостављања владавине права и правне сигурности и ради потпуног оства-

ривања, унапређења и поштовања зајемчених људских права. Као што је 

истакнуто законодавац у разлоге за понављање поступка одлуку Врховног 

касационог суда (измену судске праксе) није уврстио''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 788/2016 од 

9.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

УТИЦАЈ И ВРСТЕ ОДЛУКЕ НА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

 Понављање правноснажно окончаног поступка није условљено 

врстом одлуке којом је окончан поступак чије се понављање тражи. 

Из образложења: 

 "Тужилац је ревизију изјавио против решења Вишег суда у Панче-

ву Гж 857/15 од 08.09.2015. године, којим је потврђено решење Основног 

суда у Панчеву 960/12 од 20.07.2015. године, којим је одбачен предлог 

тужиоца за понављање поступка као недозвољен. Првостепени суд је сво-

ју одлуку засновао на околностима да је поступак чије се понављање тра-

жи окончан доношењем решења да се тужба сматра повученом, да такво 

решење представља процесно решење и има деклараторан а не конститу-

тиван карактер, јер се њиме не одлучује мериторно о главној ствари, па 

не испуњава услове у погледу материјалне правноснажности која се 

односи на садржину одлуке и њено дејство у смислу утврђења постојања, 

односно непостојања спорног права. Како се, сходно Закону о парничном 

поступку, тужба која је повучена сматра да није ни била поднета и може 

се поново поднети, то правно дејство повлачења тужбе се разликује од 

правног дејства правноснажне судске одлуке и како решење о повлачењу 

тужбе није подложно материјалној правноснажности првостепени суд је 

одбацио предлог тужиоца за понављање поступка као недозвољен. Дру-

гостепени суд је потврдио решење Основног суда у Панчеву придружују-
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ћи се схватању да се не може сматрати да је поступак који је окончан 

повлачењем тужбе правноснажно завршен. 

 Изложена правна схватања нижестепених судова нису правилна. 

Одредбом члана 426. ЗПП прописано је да се поступак који је одлуком 

суда правноснажно завршен може по предлогу странке поновити, а чла-

ном 124. став 1. истог закона, да суд доноси одлуке у облику пресуде или 

решења. Пресудом се увек одлучује о тужбеном захтеву што значи о 

предмету спора и пресуда се назива мериторном одлуком, а подобна је за 

формалну и материјалну правноснажност. Међутим, парница се осим 

пресудом окончава и решењем и то не само оним решењем које се доноси 

у поступку због сметања поседа, већ и оним којим суд одбацује тужбу 

или правни лек, или констатује да је парница престала да тече радњом 

странке, нпр. у случају повлачења тужбе или одрицања од правног лека. 

Сва ова решења могу се нападати посебном жалбом и у случају одбијања 

жалбе решења постају правноснажна. Решење које се више не може поби-

јати правним леком постаје формално правноснажно. Одредба члана 426. 

ЗПП не прави разлику у врсти одлука којом се поступак правноснажно 

завршава, јер каже: ''поступак који је одлуком суда правноснажно завр-

шен може се по предлогу странке поновити'', значи не прописује да је 

понављање поступка дозвољено само у парницама које су завршене доно-

шењем правноснажне пресуде. Зато суд у сваком конкретном случају, 

зависно од разлога због кога се тражи понављање поступка одлучује да 

ли одлука којом је поступак правноснажно завршен мора бити правносна-

жна пресуда или се понављање може дозволити и у случају када је посту-

пак завршен доношењем правноснажног решења. Закон за понављање 

поступка не поставља услов у погледу врсте одлуке којом је поступак 

чије се понављање тражи правноснажно завршен. Иначе, у конкретном 

случају тужилац може поднети нову тужбу али би његово потраживање 

било застарело". 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2394/2015 од 

14.4.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 

 

НИШТАВОСТ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ БЕЗ САГЛАСНОСТИ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

 Привредно друштво које послује са већинским друштвеним 

капиталом не може захтевати утврђење апсолутне ништавости угово-

ра због сопственог пропуста да пре закључења прибави сагласност 

Агенције за приватизацију јер се сходно закону такви уговори могу 

поништити само одлуком Агенције за приватизацију.  

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању парничне странке су закљу-

чиле уговор о новчаном депозиту са валутном клаузулом број ДП 

2011/1360 од 22.02.2011. године, као и анекс тог уговора број 1 од 

23.02.2011. године, број 2 од 28.12.2011. године и број 3 од 22.02.2012. 

године. Тим уговором тужилац је депоновао туженој 65.000.000,00 динара 

у девизној противвредности евра по средњем курсу НБС на дан уплате. 

Предметна средства су депонована на период од 10 месеци почев од дана 

преноса истих на рачун тужене. Анексом број 2 основног уговора депоно-

вана средства су опредељена као средства обезбеђења за кредит одобрен 

ДОО "Купуси" из Бачинаца, који је истом одобрен од стране тужене у 

износу од 470.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу 

НБС. Анексом број 3 основног уговора утврђено је да кредит одобрен 

ДОО "Купуси" доспева за наплату 28.12.2012. године. Сагласно тим уго-

ворима депонована средства тужиоца су и искоришћена за плаћање кре-

дитног дуга ДОО "Купуси" у износу од 454.556,40 евра, иако тужилац пре 

закључења анекса број 2 и 3 основног уговора није претходно прибавио 

сагласност Агенције за приватизацију за њихово закључење. 

На темељу тако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судо-

ви су заузели становиште да су анекс број 2 и 3 основног уговора закљу-

чени између парничних странака без претходне сагласности Агенције за 

приватизацију апсолутно ништави. Стога је усвојен тужбени захтев којим 

је тражено да се утврди ништавост тих уговора и тужена обавеже на 

исплату износа од 454.556,40 евра по средњем курсу НБС на дан исплате. 

Овакве одлуке о тужбеном захтеву су донете с позивом на одредбу члана 
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20ж Закона о приватизацији, члана 398а Закона о предузећима и члана 

103. Закона о облигационим односима. Тако је одлучено из разлога што 

сагласно одредби члана 109. Закона о облигационим односима суд пази 

по службеној дужности на апсолутну ништавост, будући да се сходно 

одредби члана 110. Закона о облигационим односима право на истицање 

ништавости не гаси. 

Другостепени суд је становишта да су спорни анекси закључени 

од стране тужиоца који је у време њиховог закључења имао ограничену 

пословну способност, будући да претходно није прибавио и неопходну 

сагласност Агенције за приватизацију, а што је сагласно одредби члана 

20ж Закона о приватизацији и члана 398а Закона о предузећима био услов 

пуноважности таквог правног посла. При томе, нижестепени судови су 

становишта да је тужена несавесно поступала при закључењу спорних 

анекса основног уговора, јер јој је било познато да се у време њиховог 

закључења тужилац налазио у поступку реструктурирања. Та чињеница је 

туженој била предочена, јер је и у спорним уговорима било назначено да 

се тужилац налази у поступку реструктурирања. Стога је постојала обаве-

за тужене да пре закључења спорних уговора претходно провери и утврди 

да ли тужилац има сагласност Агенције за приватизацију за њихово 

закључење. Тужена то није учинила, због чега нижестепени судови налазе 

да је иста као несавесна уговорна страна употребила депоновано средство 

тужиоца за подмирење кредитне обавезе трећег лица по основу ништавог 

правног посла.  

Врховни касациони суд не прихвата наведено правно становиште 

нижестепених судова, јер налази да је исто засновано на погрешној при-

мени материјалног права. Ово, најпре, из тог разлога што закључење 

спорних анекса уговора без прибављања претходне сагласности од стране 

Агенције за приватизацију не води њиховој апсолутној ништавости. Тач-

но је да је одредбом члана 398а став 1. Закона о предузећима прописано 

да предузеће које послује са већинским друштвеним капиталом може 

донети одлуку о оптерећивању имовине, залагању ствари или успоставља-

њу хипотеке ван тока редовног пословања само уз претходно прибављену 

сагласност Агенције за приватизацију. Међутим, том одредбом није про-

писана и санкција апсолутне ништавости у случају закључења наведених 

правних послова без претходне сагласности Агенције за приватизацију. 

Напротив, одредбом става 2. члана 398а Закона о предузећима прописано 
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је само право Агенције за приватизацију да својом одлуком поништи 

одлуке донете супротно ставу 1, односно донете без њене претходне 

сагласности. То је својеврсно право надзора и законом конституисане оба-

везе контроле законитог поступања предузећа које послује са већинским 

друштвеним капиталом од стране Агенције за приватизацију. Међутим, 

Агенције за приватизацију није донела такву одлуку након закључења 

спорних уговора. Она то није учинила ни доцније. Шта више, Агенција се 

ни у овом спору није појавила на страни тужиоца, а није ни поднела 

тужбу суду да се спорни уговори пониште. Поништење спорних уговора 

није тражио ни тужилац. Он је поставио захтев да се утврди њихова апсо-

лутна ништавост, што су нижестепени судови и учинили усвајањем 

таквог захтева на темељу одредбе члана 103. Закона о облигационим 

односима. И не само то, нижестепени судови су нашли да у понашању 

тужиоца, који је сходно императивној одредби члана 398а став 1. Закона о 

предузећима морао пре закључења спорних уговора да затражи претходну 

сагласност Агенције за приватизацију, нема несавесног понашања, иако 

он то није учинио. Игнорисање законске обавезе претходног прибављања 

сагласности Агенције за приватизацију за закључење спорних уговора 

представља случај незаконитог поступања тужиоца, који се само њему 

може ставити на терет. Стога и закључење спорних уговора уз кршење 

наведене законске забране од стране тужиоца не може произвести штетне 

последице за туженог. Напротив, тако закључени уговори ће сагласно 

императивној одредби члана 103. став 2. Закона о облигационим односи-

ма остати на снази, ако у закону није предвиђено што друго за одређени 

случај. У конкретном случају забрана закључења спорних уговора је била 

конституисана само на страни тужиоца, а санкција за непоштовање такве 

обавезе је одредбом члана 398. став 2. Закона о предузећима прописана 

конституисањем права Агенције за приватизацију да такве уговоре својом 

одлуком поништи. То даље значи да су спорни уговори могли изгубити 

правно дејство само у случају да је одлуком Агенције за приватизацију 

извршено поништење одлуке тужиоца о њиховом закључењу. Агенција за 

приватизацију је имала законску обавезу да контролише законитост рас-

полагања друштвеним средствима од стране тужиоца и да у случају кон-

статованог незаконитог поступања истог донесе одлуку о поништењу 

његовог незаконитог располагања друштвеним средствима. Агенција за 

приватизацију није поништила одлуке тужиоца о закључењу спорних уго-

вора. То посредно указује да су тако закључени уговори од стране тужио-
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ца са туженом прећутно одобрени од стране Агенције за приватизацију. 

Стога, а на темељу одредбе члана 103. став 2. Закона о облигационим 

односима несумњиво произилази и да спорни уговори не подлежу санкци-

ји апсолутне ништавости, како то нижестепени судови погрешно закљу-

чују. Напротив, по изричитом слову цитиране одредбе члана 103. став 2. 

Закона о облигационим односима ти уговори морају остати на снази упр-

кос чињеници да су закључени без претходно прибављене сагласности 

Агенције за приватизацију. Јер, тужилац не може позивом на сопствени 

пропуст захтевати утврђење апсолутне ништавости спорних уговора зато 

што је он прекршио законску забрану закључења истих без претходно 

прибављене сагласности Агенције за приватизацију. Из тих разлога је и 

супротно становиште нижестепених судова, по коме се неприбављања 

сагласности за закључење предметних уговора ставља на терет туженој и 

иста проглашава несавесном страном која мора трпети и последице њихо-

ве ништавости, апсолутно правно неутемељено. 

Према утврђеном чињеничном стању парничне странке су закљу-

чиле уговор о новчаном депозиту са валутном клаузулом број ДП 

2011/1360 од 22.02.2011. године, као и анекс тог уговора број 1 од 

23.02.2011. године, број 2 од 28.12.2011. године и број 3 од 22.02.2012. 

године. Тим уговором тужилац је депоновао туженој 65.000.000,00 динара 

у девизној противвредности евра по средњем курсу НБС на дан уплате. 

Предметна средства су депонована на период од 10 месеци почев од дана 

преноса истих на рачун тужене. Анексом број 2 основног уговора депоно-

вана средства су опредељена као средства обезбеђења за кредит одобрен 

ДОО "Купуси" из Бачинаца, који је истом одобрен од стране тужене у 

износу од 470.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу 

НБС. Анексом број 3 основног уговора утврђено је да кредит одобрен 

ДОО "Купуси" доспева за наплату 28.12.2012. године. Сагласно тим уго-

ворима депонована средства тужиоца су и искоришћена за плаћање кре-

дитног дуга ДОО "Купуси" у износу од 454.556,40 евра, иако тужилац пре 

закључења анекса број 2 и 3 основног уговора није претходно прибавио 

сагласност Агенције за приватизацију за њихово закључење. 

На темељу тако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судо-

ви су заузели становиште да су анекс број 2 и 3 основног уговора закљу-

чени између парничних странака без претходне сагласности Агенције за 

приватизацију апсолутно ништави. Стога је усвојен тужбени захтев којим 
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је тражено да се утврди ништавост тих уговора и тужена обавеже на 

исплату износа од 454.556,40 евра по средњем курсу НБС на дан исплате. 

Овакве одлуке о тужбеном захтеву су донете с позивом на одредбу члана 

20ж Закона о приватизацији, члана 398а Закона о предузећима и члана 

103. Закона о облигационим односима. Тако је одлучено из разлога што 

сагласно одредби члана 109. Закона о облигационим односима суд пази 

по службеној дужности на апсолутну ништавост, будући да се сходно 

одредби члана 110. Закона о облигационим односима право на истицање 

ништавости не гаси. 

Другостепени суд је становишта да су спорни анекси закључени 

од стране тужиоца који је у време њиховог закључења имао ограничену 

пословну способност, будући да претходно није прибавио и неопходну 

сагласност Агенције за приватизацију, а што је сагласно одредби члана 

20ж Закона о приватизацији и члана 398а Закона о предузећима био услов 

пуноважности таквог правног посла. При томе, нижестепени судови су 

становишта да је тужена несавесно поступала при закључењу спорних 

анекса основног уговора, јер јој је било познато да се у време њиховог 

закључења тужилац налазио у поступку реструктурирања. Та чињеница је 

туженој била предочена, јер је и у спорним уговорима било назначено да 

се тужилац налази у поступку реструктурирања. Стога је постојала обаве-

за тужене да пре закључења спорних уговора претходно провери и утврди 

да ли тужилац има сагласност Агенције за приватизацију за њихово 

закључење. Тужена то није учинила, због чега нижестепени судови налазе 

да је иста као несавесна уговорна страна употребила депоновано средство 

тужиоца за подмирење кредитне обавезе трећег лица по основу ништавог 

правног посла.  

Врховни касациони суд не прихвата наведено правно становиште 

нижестепених судова, јер налази да је исто засновано на погрешној при-

мени материјалног права. Ово, најпре, из тог разлога што закључење 

спорних анекса уговора без прибављања претходне сагласности од стране 

Агенције за приватизацију не води њиховој апсолутној ништавости. Тач-

но је да је одредбом члана 398а став 1. Закона о предузећима прописано 

да предузеће које послује са већинским друштвеним капиталом може 

донети одлуку о оптерећивању имовине, залагању ствари или успоставља-

њу хипотеке ван тока редовног пословања само уз претходно прибављену 

сагласност Агенције за приватизацију. Међутим, том одредбом није про-
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писана и санкција апсолутне ништавости у случају закључења наведених 

правних послова без претходне сагласности Агенције за приватизацију. 

Напротив, одредбом става 2. члана 398а Закона о предузећима прописано 

је само право Агенције за приватизацију да својом одлуком поништи 

одлуке донете супротно ставу 1, односно донете без њене претходне 

сагласности. То је својеврсно право надзора и законом конституисане оба-

везе контроле законитог поступања предузећа које послује са већинским 

друштвеним капиталом од стране Агенције за приватизацију. Међутим, 

Агенције за приватизацију није донела такву одлуку након закључења 

спорних уговора. Она то није учинила ни доцније. Шта више, Агенција се 

ни у овом спору није појавила на страни тужиоца, а није ни поднела 

тужбу суду да се спорни уговори пониште. Поништење спорних уговора 

није тражио ни тужилац. Он је поставио захтев да се утврди њихова апсо-

лутна ништавост, што су нижестепени судови и учинили усвајањем 

таквог захтева на темељу одредбе члана 103. Закона о облигационим 

односима. И не само то, нижестепени судови су нашли да у понашању 

тужиоца, који је сходно императивној одредби члана 398а став 1. Закона о 

предузећима морао пре закључења спорних уговора да затражи претходну 

сагласност Агенције за приватизацију, нема несавесног понашања, иако 

он то није учинио. Игнорисање законске обавезе претходног прибављања 

сагласности Агенције за приватизацију за закључење спорних уговора 

представља случај незаконитог поступања тужиоца, који се само њему 

може ставити на терет. Стога и закључење спорних уговора уз кршење 

наведене законске забране од стране тужиоца не може произвести штетне 

последице за туженог. Напротив, тако закључени уговори ће сагласно 

императивној одредби члана 103. став 2. Закона о облигационим односи-

ма остати на снази, ако у закону није предвиђено што друго за одређени 

случај. У конкретном случају забрана закључења спорних уговора је била 

конституисана само на страни тужиоца, а санкција за непоштовање такве 

обавезе је одредбом члана 398. став 2. Закона о предузећима прописана 

конституисањем права Агенције за приватизацију да такве уговоре својом 

одлуком поништи. То даље значи да су спорни уговори могли изгубити 

правно дејство само у случају да је одлуком Агенције за приватизацију 

извршено поништење одлуке тужиоца о њиховом закључењу. Агенција за 

приватизацију је имала законску обавезу да контролише законитост рас-

полагања друштвеним средствима од стране тужиоца и да у случају кон-

статованог незаконитог поступања истог донесе одлуку о поништењу 
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његовог незаконитог располагања друштвеним средствима. Агенција за 

приватизацију није поништила одлуке тужиоца о закључењу спорних уго-

вора. То посредно указује да су тако закључени уговори од стране тужио-

ца са туженом прећутно одобрени од стране Агенције за приватизацију. 

Стога, а на темељу одредбе члана 103. став 2. Закона о облигационим 

односима несумњиво произилази и да спорни уговори не подлежу санкци-

ји апсолутне ништавости, како то нижестепени судови погрешно закљу-

чују. Напротив, по изричитом слову цитиране одредбе члана 103. став 2. 

Закона о облигационим односима ти уговори морају остати на снази упр-

кос чињеници да су закључени без претходно прибављене сагласности 

Агенције за приватизацију. Јер, тужилац не може позивом на сопствени 

пропуст захтевати утврђење апсолутне ништавости спорних уговора зато 

што је он прекршио законску забрану закључења истих без претходно 

прибављене сагласности Агенције за приватизацију. Из тих разлога је и 

супротно становиште нижестепених судова, по коме се неприбављања 

сагласности за закључење предметних уговора ставља на терет туженој и 

иста проглашава несавесном страном која мора трпети и последице њихо-

ве ништавости, апсолутно правно неутемељено''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 99/2017 од 

13.4.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРУЖЕНЕ  

АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ 

 Окривљени и његов супружник су солидарно одговорни за 

пружене адвокатске услуге адвокату, кога су самостално ангажовали 

као браниоца окривљеног у кривичном поступку.  

Из образложења: 

 ''Тужиљу је, као адвоката, супруга окривљеног који се налазио у 

притвору, ангажовала да у кривичном поступку брани окривљеног. Током 

поступка, који је дуже трајао и сам окривљени је овластио тужиљу да га 

брани. Након извршених адвокатских услуга тужиља се обратила туже-

ним – окривљеном и његовој супрузи да јој исплате припадајућу накнаду. 

Међутим, супруга окривљеног је захтев оспорила тврдећи да је дужник 
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само окривљени кога је уствари тужиља и бранила, док је окривљени при-

хватао да плати накнаду само од момента када је он лично издао тужиљи 

пуномоћје да га у поступку брани.  

 Закон о кривичном поступку (''Службени лист СРЈ'' 70/01 и 60/02 и 

''Службени гласник РС'' 58/04), који је важио у овде битном времену у чла-

ну 68. став 2. предвиђа да браниоца окривљеном, поред осталих лица може 

да ангажује и брачни друг. То значи да је тужена – супруга окривљеног са 

тужиљом закључила пуноважан уговор о заступању – пуномоћју из члана 

89. став 1. ЗОО који међу њима непосредно ствара права и обавезе. Тужиља 

је дужна да предузме радње за које је овлашћена, а тужена да за то плати 

утврђену накнаду. Чињеница да је тужиља адвокат значи да се ради о услу-

гама пружања правне помоћи по члану 2. Закона о адвокатури и да је 

накнада за то утврђена адвокатском тарифом. Када је касније тужиљи пуно-

моћје за заступање дао и сам окривљени то производи иста права и обавезе 

и између њих двоје. Осим тога у уговору о пуномоћју закључен између 

тужиље и супруге окривљеног има елементе и уговора у корист трећег лица 

из члана 149. ЗОО. Тај уговор даје право и трећем лицу али и уговарачу да 

од дужника обавезе захтева испуњење што намеће и њихову обавезу дава-

ња накнаде за услуге. Из тога произилази да су правилно закључили ниже-

степени судови да су тужени у конкретном случају солидарно одговорни 

тужиљи за исплату накнаде која јој припада као адвокату за пружене адво-

катске услуге, па је због тога ревизија тужених и одбијена као неоснована''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 600/2016 Рж 

83/2016. од 25.8.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 

од 24.4.2018. године) 

 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ У ВИДУ РЕНТЕ 

 Право на ренту не може стећи официр услед неоствареног 

напредовања у чин генерала коме је ускраћена могућност остварења 

зараде у висини генералске плате. 

Из образложења: 

 ''Основ за накнаду материјалне штете у виду губитка зараде ствар-

не штете и изгубљене користи у виду ренте између странака није спорна 
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(да је тужилац у чину активног мајора повређен у саобраћајном удесу 

1995. године на раду – објективна одговорност).  

 У поступку пред другостепеним судом вештак економско-финан-

сијске струке је допунио ранији налаз и мишљење, па је у трећој варијан-

ти уместо упоредног радника официра - бригадног генерала као основицу 

узео плату пуковника за период од 01.08.2008. до 28.02.2014. године. На 

основу тог налаза и мишљења коме је суд поклонио веру утврђен је губи-

так зараде тужиоца у том периоду у износу 1.795.471,00 динар (стварна 

штета). По истој методологији извршен је обрачун разлике између инва-

лидске пензије коју тужилац прима због повреде на раду и зараде коју би 

остваривао (рента – измакла корист).  

 Накнада материјалне штете има за циљ успостављање стања које 

је било пре него што је штета настала (члан 185. ЗОО). При оцени висине 

измакле користи узима се у обзир губитак који се могао основано очеки-

вати према редовном току ствари или према посебним околностима, а 

чије је остварење спречено штетниковом радњом или пропуштањем (члан 

189. став 3. ЗОО). Ако повређени због потпуне или делимичне неспособ-

ности за рад губи зараду и да су му потребе трајно повећане или се у 

могућности његовог даљег развијања и напредовања уништене или сма-

њене одговорно лице дужно је плаћати повређеном одређену новчану рен-

ту као накнаду за ту штету.  

 Због објективне одговорности тужене за нанете тешке телесне 

повреде тужилац трпи материјалну штету у виду губитка зараде (разлика 

између зараде коју би остваривао и инвалидске пензије), а могућности 

његовог развоја у војној служби и напредовања уништене су, због чега је 

тужена правилно обавезана на плаћање изгубљене зараде за одређени вре-

менски период (ближе описан у изреци) и на плаћање новчане ренте за 

убудуће док за то трају законски услови.  

 У конкретном случају, анализом правила из Закона о Војсци (чл. 

55. и 56) који је био на снази у време настанка штете, другостепени суд је 

утврдио да се напредовање у чин генерала не одвија по редовном току 

ствари јер зависи не само од знања, способности и радних резултата офи-

цира већ и од других околности (кадровских планова). Осим тога, тужи-

лац није провео четири године у чину пуковника пре повређивања. У 

овом случају, у моменту повређивања тужилац је био виши официр 
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(мајор), па се са сигурношћу не може утврдити да би тужилац и кроз оце-

њивање, а и напредовање, имајући у виду и објективне околности у рад-

ном веку пре пензионисања стекао чин генерала. Због тога је правилан 

закључак да би имајући у виду његову способност, рад, залагање, струч-

ност и обученост тужилац извесно напредовао до чина пуковника (по 

редовном току). 

 У обе ревизије чињенично стање (оцена доказа - вештачења) се 

паушално побија без понуде (или предлога) другог доказа (налаза и 

мишљења другог вештака) којим би се оспорило вештачење које предста-

вља основ за пресуду, па су неосновани ревизијски наводи у којима се 

указује да је чињенично стање непотпуно односно погрешно утврђено и 

да је стварна штета и изгубљена корист већа, односно мања од утврђене.  

 Такође су неосновани ревизијски наводи тужене да је у овом 

поступку због спроведеног принудног извршења (раније) требало изврши-

ти обрачун више исплаћеног, с обзиром да се пребијање може извршити 

кроз примену правила о противизвршењу''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 716/2016 од 

11.10.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

ЕКСТРАДИЦИОНИ ПРИТВОР И ПРАВО НА НАКНАДУ  

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

Нема незаконитог и неправилног рада државних органа у 

ситуацији када је тужиоцу одређен притвор као мера обезбеђења у 

поступку извршења из замолнице правосудних органа Републике 

Италије. 

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, решењем Посебног одеље-

ња Вишег суда у Београду од 28.01.2010. године окривљеном, овде тужи-

оцу, одређен је притвор на основу међународне потернице коју је за њим 

расписала Република Италија, а пре подношења замолнице, за извршено 

кривично дело кријумчарење наркотика и злочиначко удруживање из чла-

на 56. Кривичног закона Републике Италије, односно кривичног дела зло-
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чиначко удруживање прописано чланом 346. став 1. и 2. КЗ РС и кривич-

ног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних 

дрога прописана чланом 246. став 2. у вези са ставом 1. КЗ РС. Притвор се 

тужиоцу рачунао од 28.01.2010. године, када је лишен слободе. Одлучују-

ћи о захтеву Тужилаштва за организовани криминал за спровођење истра-

ге Кт бр. 3/10 од 09.03.2010. године, Посебно одељење Вишег суда у Бео-

граду је решењем од 10.03.2010. године окривљеном, овде тужиоцу, одре-

дило притвор на основу члана 142. став 1. тач. 1. и 2. ЗКП, а решењем 

Посебног одељења Вишег суда у Београду од 01.04.2010. године, прихва-

ћено је јемство окривљеног, овде тужиоца и он је дана 08.04.2010. године 

пуштен на слободу. Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду 

од 23.04.2013. године (које је правноснажно 13.05.2010. године) кривични 

поступак против овде тужиоца је обустављен пошто је Тужилаштво за 

организовани криминал одустало од кривичног гоњења. У време притва-

рања тужилац је имао 53 године, ухапшен је у стану у Београду у коме је 

живео са супругом и децом, у притвору је провео укупно 71 дан, а подаци 

о његовом притварању објављени су у медијима. Тужиоцу је притвор и по 

међународној потерници и по решењу Посебног одељења Вишег суда у 

Београду одређен из разлога јер је држављанин Републике Србије, а посе-

дује и личну карту Швајцарске, да супруга тужиоца већ борави у Швај-

царској, те да је тужилац имао намеру да 01.04.2010. године отпутује у 

Швајцарску, због чега му је одређиван притвор на основу члана 22. став 1. 

тач. 1. и 2. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима 

и на основу члана 142. став 1. тач. 1. и 2. ЗКП Републике Србије.  

 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд 

је применом чланова 142. став 1. Законика о кривичном поступку и члана 

560. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку, утврдио да је тужи-

лац провео у притвору укупно 71 дан, да својим поступцима није проузро-

ковао притвор, те да истом у конкретном случају припада накнада штете 

због неоснованог лишења слободе у смислу одредбе члана 560. Законика 

о кривичном поступку, те применом члана 200. Закона о облигационим 

односима досудио тужиоцу правичну новчану накнаду у износу од 

710.000,00 динара, док је преко досуђеног, а до траженог износа тужбени 

захтев тужиоца одбио, као превисоко постављен. Другостепени суд је 

нашао да је на потпуно и правилно утврђено чињенично стање првостепе-

ни суд погрешно применио материјално право када је усвојио тужбени 
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захтев тужиоца, те преиначио првостепену одлуку и одбио тужбени зах-

тев тужиоца као неоснован, налазећи да је тужилац својим понашањем 

скривио одређивање притвора, који му је у оба наврата био одређен због 

опасности од бекства, тачније одласка у Швајцарску. По закључку друго-

степеног суда тужиоцу не припада право на накнаду штете у смислу чла-

на 560. став 3. ЗКП, обзиром да правилна примена члана 560. ЗКП на кон-

кретну ситуацију нужно води закључку да тужилац нема право на накна-

ду штете од тужене. 

 По оцени Врховног касационог суда, погрешно је другостепени 

суд применио материјално право када је у целости одбио тужбени захтев 

тужиоца као неоснован. 

 Чланом 560. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку 

("Службени гласник Републике Србије", број 72/09), који је важио у вре-

ме одређивања притвора тужиоцу, прописано је да право на накнаду 

штете припада лицу које је било у притвору, а није дошло до покретања 

кривичног поступка, или је поступак обустављен правноснажним реше-

њем, или је правноснажном пресудом ослобођено од оптужбе, или је 

оптужба одбијена. 

 Имајући у виду да је тужиоцу решењем истражног судије Посебног 

одељења Вишег суда у Београду Ки По1 бр. 281/10 од 10.03.2010. године 

одређен притвор из разлога предвиђених одредбом члана 142. став 1. тач. 1. 

и 2. Законика о кривичном поступку, да се тужилац у моменту одређивања 

притвора није крио јер је пронађен у свом стану, односно својим поступци-

ма није проузроковао притвор, а да је кривични поступак против овде 

тужиоца обустављен пошто је Тужилаштво за организовани криминал оду-

стало од кривичног гоњења, Врховни касациони суд је нашао да тужиоцу у 

конкретном случају за период од 10.03.2010. године до 08.04.2010. године, 

када је тужилац положио јемство и пуштен из притвора, припада право на 

накнаду штете због неоснованог лишења слободе. 

 Међутим, у преосталом делу, неосновано се ревизијом тужиоца 

указује да је другостепени суд погрешно применио материјално право када 

је одбио тужбени захтев тужиоца. Наиме, тужиоцу је решењем истражног 

судије Посебног одељења Вишег суда у Београду од 28.01.2010. године 

одређен притвор због основане сумње да је извршио кривично дело неовла-

шћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 

246. став 2. у вези става 1. Кривичног законика по захтеву за притварање 
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пре подношења замолнице правосудних органа Републике Италије. Чланом 

1. Европске конвенције о екстрадицији предвиђена је обавеза стране уго-

ворнице да ће према прописима и у условима наведеним у Конвенцији, 

издавати једна другима лица која се гоне због почињеног кривичног дела, 

или се траже ради извршења казне, или мере безбедности од стране право-

судних органа стране молиље. Чланом 16. Конвенције одређено је под 

којим условима ће се спровести привремено притварање по захтеву друге 

државе, а о ком захтеву ће се одлучивати у складу са законом замољене 

стране, како је то предвиђено и чланом 22. Конвенције.  

 Према наведеним одредбама Конвенције, предвиђена је обавеза 

стране уговорнице да под условима из Конвенције и по својим законима 

издаје лица другој држави, по захтеву стране молиље - друге државе. 

С`тим у вези је и одредба члана 542. став 3. Законика о кривичном 

поступку, где је између осталог прописана обавеза истражног судије да 

странцу одреди притвор, ако постоје разлози из члана 142. истог закона. 

Истражни судија Посебног одељења Вишег суда у Београду, као функци-

онално надлежан у Србији, је био дужан да се придржава јасних одредни-

ца напред цитиране Конвенције из Закона о кривичном поступку, због 

чега по налажењу овог суда у конкретном случају нема незаконитог 

поступања према тужиоцу у Србији, односно нема незаконитог и непра-

вилног рада државних органа у смислу члана 172. Закона о облигационим 

односима, јер притвор представља меру обезбеђења присуства окривље-

ног у кривичном поступку који се није водио у Србији него у Италији. У 

склопу наведених одредби и правних извора, погрешно је првостепени 

суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца 

за накнаду нематеријалне штете због боравка у притвору у периоду од 

28.01.2010. године до 10.03.2010. године, а правилно другостепени суд 

преиначио првостепену одлуку и одбио тужбени захтев тужиоца, с обзи-

ром да одредбом члана 560. Законика о кривичном поступку није предви-

ђено право на накнаду штете због боравка у екстрадиционом притвору, а 

чл. 542. и 142. истог закона, као и одредбама Европске конвенције о екс-

традицији предвиђена обавеза одређивања притвора под законом предви-

ђеним условима''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рeв 1387/2017 од 

7.9.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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ОДГОВОРНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  

ЗА МЕДИЦИНСКУ ШТЕТУ 

 Здравствена установа одговара за штету коју претрпе оштеће-

ни услед пружене медицинске услуге по основу кривице или одговор-

ности за другог.  

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, тужилац мал. Н.П, рођен је 

10.04.1999. године, а тужиоци М.П. и Н.П. су његови родитељи. Тужиља 

је водила трудноћу у здравственом центру, у којем су током трудноће 

извршена четири прегледа ултразвуком. На првом прегледу, лекарски 

налаз био је уредан, с тим што је посебно наведено да је уредан и налаз на 

кичменом стубу плода. У наредним прегледима, сви параметри били су 

уредни, али ни у једном налазу није описано стање кичменог стуба фету-

са. Приликом рођења детета, уочена је аномалија "spina bifida", па је у 

првом дану живота дете премештено у Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета, где констатовано да у слабинској и крсној регији кичменог 

канала постоји туморозна маса величине 8 x 8 x 4 цм. Такође, констатова-

но је да су доњи екстремитети савијени према трупу, полусавијени у згло-

бу колена са ретким спонтаним покретима и уочене су друге деформације. 

Дете је оперисано у Неурохируршкој клиници, након чега је од стране 

физијатра 18.05.1999. година утврђена млитава одузетост потколенице и 

стопала и слабост натколенице. После две операције, дете је лечено у 

физијатријским и ортопедским установама, где је констатована парализа 

доњих екстремитета, а потом је у Институту за мајку и дете 28.12.2007. 

године утврђено да дете не може да хода, већ да се креће у инвалидским 

колицима. На доњим екстремитетима констатована је потпуна парализа 

ногу све до кукова, уз изражену сколиозу кичменог стуба. Дете не контро-

лише функцију мокрења и елиминације столице. Натпросечне је интели-

генције, а упућено је на доживотну негу и помоћ других лица. На доњим 

екстремитетима, који заостају у развоју у односу на друге делове тела, 

постоје ожиљци од корективних операција. Комисија вештака Института 

за судску медицину дала је и мишљење да је аномалија кичменог стуба 

требало да буде уочена ултразвуком, под условом да је преглед радио 

високоспецијализовани стручњак апаратом високе резолуције, при чему је 

у допунском налазу, комисија вештака дала дефиниције појмова "високо-

специјализовани стручњак" и "апарат високе резолуције". Истовремено, 
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комисија вештака даје објашњење, да према правилима медицинске стру-

ке, када се током трудноће уоче промене на кичменом стубу, пацијента 

треба упутити на конзилијум за аномалије, који обавештава родитеље о 

природи и могућим последицама самог деформитета и у договору са 

њима доноси одлуку о даљем начину вођења трудноће. Животна актив-

ност детета умањена је 80% и наступила је тешка естетска измењеност, 

која је настала као последица урођене аномалије кичменог стуба. Услед 

друге операције која је извршена 11.06.2011. године, док је дете било 

одвојено од мајке и када је предузет одређени број медицинских радњи од 

стране здравствених радника, дете је трпело страх јаког интензитета у 

трајању 10 дана. Оценом налаза и мишљења вештака, суд је утврдио да 

тужилац, малолетно дете трпи и да ће трпети душевне болове због умање-

не животне активности и естетске измењености јаког степена, а његови 

родитељи душевне болове због тешке инвалидности детета. 

По становишту ревизијског суда, правилно су нижестепени судови 

применили материјално право када су закључили да постоји пасивна 

легитимација и основ одговорности туженог за насталу штету, па самим 

тим и обавеза туженог да тужиоцима накнади претрпљену нематеријалну 

штету.  

Грађанскоправна одговорност туженог, као медицинске установе, 

за штету коју су претрпели тужиоци је извор облигационог односа и туже-

ни за исту одговара по општим правилима одговорности за штету из чла-

на 154. став 1. у вези члана 158. став 1. ЗОО, по основу кривице или по 

правилима одговорности за другога, на основу чл. 18. став 2, 170. и 171. 

ЗОО и чл. 5, 9. и 16. Закона о здравственог заштити, како то правилно 

закључује другостепени суд. Одредба члана 18. став 2. ЗОО прописује да 

је страна у облигационом односу дужна да у извршавању своје професио-

налне делатности поступа с повећаном пажњом, према правилима струке 

и обичајима (пажња доброг стручњака), док чл. 170. и 171. садрже прави-

ла о одговорности правних лица за штету коју је проузроковао њихов 

запослени трећем (одговорност за другог).  

Према члану 9. став 6. Закона о здравственој заштити, уколико 

здравствена установа није у могућности да пружи здравствену заштиту у 

оквиру своје делатности, дужна је да грађанина упути у другу одговарају-

ћу установу са најважнијим налазима и разлозима за упућивање. Одред-

бом члана 16. став 1. наведеног закона, прописано је, између осталог, да 
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здравствена установа може обављати своју делатност ако има одређени 

број здравствених радника са положеним стручним испитом, одговарају-

ћег степена стручне спреме за одређене послове и са одговарајућом спе-

цијалношћу и знањем, уз одговарајући опрему и уређаје за савремено и 

безбедно пружање здравствене заштите и здравствених услуга. Исто тако, 

Закон о здравственој заштити, у члану 22. став 1. прописује начело 

доступности, непрекидности и ефикасности здравствене заштите у складу 

са достигнућима медицинске науке.  

Одговорност туженог пре свега огледа се у чињеници да није 

ваљано и у свему поступао у складу са правилима струке, јер ултразвуч-

ним прегледом није уочена урођена промена на кичменом стубу фетуса, 

што ће проузроковати неадекватно вођење трудноће и најтеже последице 

у виду инвалидности детета. Три лекарска налаза не садрже податке о ста-

њу кичменог стуба фетуса, из чега произлази да правило о повећаној 

пажњи није поштовано. Уколико тужени није имао одговарајуће услове за 

свеобухватан преглед пацијента, што су одговорна лица знала односно 

могла знати, постојала је обавеза туженог да упути тужиљу у установу 

која те услове има, што он није учинио. Треба имати у виду да је примена 

начела свеобухватности и доступности здравствене заштите посебно 

наглашена код здравствене заштите трудница, као посебно осетљиве и 

заштићене групе лица. 

Тужилац мал. Н.П, сходно члану 200. ЗОО, има право на новчану 

накнаду, као сатисфакцију трпљењима којима је изложен због психичких 

болова проузрокованих високим степеном умањења животне активности 

и естетске измењености и за претрпљене физичке болове и страх. Душев-

ни болови тужиоца су наглашени због тога што је реч о детету натпросеч-

не интелигенције које може да схвати и сагледа све постојеће и будуће 

последице повреда, што представља околност која је утицала на висину 

досуђене накнаде. Уважавајући тежину случаја, чињеницу да тужилац 

трпи и да ће трпети интензивне душевне патње, због насталих последица, 

али имајући у виду и друге околности као и сврху ради које се накнада 

досуђује, правилно је у побијаној пресуди примењено материјално право 

када је одмерена накнада нематеријалне штете, при чему досуђени износ 

представља правичну накнаду тужиоцу и одговарајући је околностима 

случаја и сврси ради које се досуђује. Правилна је и оцена другостепеног 

суда да тужиоци М.П. и Н.П, на основу члана 201. став 2. ЗОО, имају пра-
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во на новчану накнаду као адекватну сатисфакцију трпљењима којима су 

изложени због психичких болова проузрокованих тешком инвалидношћу 

сина. Суд је утврдио правичну накнаду тужиоцима, правилном применом 

члана 200. став 2. ЗОО, водећи рачуна о значају повређеног добра и циљу 

коме та накнада служи, у складу са њеном природом и друштвеном свр-

хом. Стога, наводи ревизије о превисокој и неадекватно досуђеној накна-

ди нематеријалне штете нису основани". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 243/2016 од 

16.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ПРАВО НА ИСПЛАТУ УГОВОРНЕ КАЗНЕ  

НАКОН РАСКИДА УГОВОРА 

 Законским установљењем права на исплату уговорне казне 

као претпостављене штете конституише се и право повериоца да 

на темељу одредбе члана 132. став 1. ЗОО захтева и оствари испла-

ту уговором опредељеног износа уговорне казне и након скривље-

ног раскида уговора због неизвршења преузетих уговорних обавеза 

од стране дужника. 

Из образложења: 

 ''Другостепени суд је прихватио становиште првостепеног суда о 

акцесорности уговорне казне и престанку споразума о истој због раскида 

основног уговора у коме је такав споразум био конституисан. Овакво ста-

новиште се темељи на чињеници да је тужилац 23.07.2010. године раскинуо 

уговор о продаји друштвеног капитала од 31.12.2005. године уз истовреме-

но постављање захтева за исплату уговорне казне. Другостепени суд налази 

да такав захтев нема правно утемељење, јер је тужилац сходно одредби чла-

на 273. ЗОО имао право да због неиспуњења уговорне обавезе од стране 

туженог захтева исплату уговорне казне или испуњење обавезе, с тим да о 

извршеном избору обавести дужника у разумном року. Међутим, тужилац 

није поставио захтев за испуњење уговорне обавезе веће је обавестио туже-

ног да уговор раскида. Код таквог стања ствари, а обзиром на акцесорну 

природу уговорне казне другостепени суд је становишта да је са раскидом 

основног уговора престала и обавеза из акцесорног уговора, тј. споразума о 
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уговорној казни који дели судбину основног уговора. Поред тога, другосте-

пени суд је становишта да у конкретном случају тужилац не може захтева-

ти наплату уговорне казне ни позивом на одредбу члана 132. ЗОО. У при-

лог тог становишта у побијаној пресуди се истиче да је одредбама Закона о 

облигационим односима изричито регулисана природа уговорне казне и да 

она као таква дели судбину главног дуга, што има за последицу да ако је 

уговор о продаји друштвеног капитала субјекта приватизације раскинут 

тужилац не може по раскиду уговора да захтева уговорну казну због неис-

пуњења обавезе по основу члана 132. ЗОО. 

Врховни касациони суд оцењује правилним становиште друго-

степеног суда да је одредбама Закона о облигационим односима одређе-

на и правна природа уговорне казне. Међутим, тај суд ни једном речју 

не констатује садржину законског одређења правне природе уговорне 

казне. Тим поводом Врховни касациони суд истиче да одредбама Закона 

о облигационим односима није децидно регулисана и изричито уређена 

правна природа уговорне казне. То је учињено на посредан начин тако 

што су одредбом члана 270. дефинисана општа правила конституисања 

уговорне казне, а одредбом члана 273. ЗОО прописано право повериоца 

у случају уговарања исте. Из тих законских одредби може се закључити 

да уговорна казна представља законом прописано средство појачања и 

обезбеђења уговорне дисциплине на плану извршења уговором консти-

туисаних обавеза дужника. Међутим, одредбом члана 275. ЗОО консти-

туише се и право повериоца да захтева уговорну казну и када њен износ 

премаша висину штете коју је претрпео, као и у случају када није претр-

пео никакву штету (став 1), а ако је штета коју је поверилац претрпео 

већа од износа уговорне казне он има право захтевати и разлику до пот-

пуног намирења штете (став 2). Према томе, законским решењем пропи-

саним ставом 2 члана 275. ЗОО несумњиво се конституише одштетна 

функција уговорне казне. Она се исказује као претпостављена штета 

чије се постојање не мора посебно доказивати. То практично значи да ће 

поверилац остварити право на исплату уговорне казне само на основу 

чињенице да су наступили законом прописани услови за њену реализа-

цију – скривљено задоцњење у испуњењу или скривљено неиспуњење 

уговором конституисане обавезе од стране дужника. Само у случају када 

је неиспуњењем поверилац претрпео већу штету од износа уговорне 

казне он има право да захтева и разлику до потпуног износа штете, али у 
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том случају мора и доказати да трпи штету у већем износу од износа 

одређеног уговорном казном. 

Следом реченог, Врховни касациони суд је становишта да се цити-

раним законским одредбама несумњиво одређује двострука функција уго-

ворне казне. Она се, с једне стране, опредељује као уговорно средство 

обезбеђења извршења дужникове обавезе, а с друге као претпостављена 

штета коју ће поверилац претрпети у случају скривљеног задоцњења или 

неиспуњења уговором конституисане дужникове обавезе. На тај начин се 

и правна природа уговорне казне исказује као средство обезбеђења и 

накнаде штете. Из тог разлога Врховни касациони суд оцењује правно 

неприхватљивим становиште другостепеног суда по коме се право на 

исплату уговорне казне не може остварити позивом на одредбу члана 132. 

Закона о облигационим односима. Напротив, изричитим законским кон-

ституисањем и одређењем права исплате уговорне казне као претпоста-

вљене штете, свакако се конституише и право повериоца да на темељу 

одредбе члана 132. став 1. Закона о облигационим односима захтева 

исплату уговорне казне као претпостављене штете у случају када је 

дошло до раскида уговора. Шта више, право на уговорну казну се не може 

искључити због чињенице да је раскинут основни уговор чијем обезбеђе-

њу она служи. То је правно неупутно, јер сам захтев за исплату уговорне 

казне због неиспуњења уговором конституисане обавезе у себи конзумира 

и прећутну изјаву да се уговор раскида. У противном, прихватањем прав-

ног становишта да се раскидом уговора губи право на исплату уговорне 

казне у потпуности се поништава не само могућност њене реализације већ 

и законско опредељене сврхе због које је иста законом допуштена и уго-

вором конституисана. Циљ уговорне казне је да додатно осигура изврше-

ње дужникове обавезе, а ако до тога не дође да се повериоцу који је у 

целости извршио своје уговорне обавезе призна и исплати претпоставље-

на штета у висини уговором одређене уговорне казне. Јер, уговорним кон-

ституисањем права на уговорну казну повериоцу се законом признаје 

остварење права на накнаду штете до висине уговорне казне коју ће исти 

реализовати без икаквих посебних услова једини услов за остварење тог 

права је претходно испуњење повериочевих уговорних обавеза. Тиме се 

поверилац по самом закону ставља у далеко лакшу позицију у погледу 

намирења причињене му штете због раскида уговора од оне у којој би се 

нашао да уговором није била прописана и уговорна казна за случај неис-
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пуњења дужникове обавезе. С тим у вези, треба истаћи да се захтев за 

исплату уговорне казне не може условљавати претходним раскидом уго-

вора као претпоставком за њено измирење. До раскида ће увек доћи када 

испуњење обавезе у одређеном року представља битан састојак уговора, 

ако дужник у том року исту не испуни. У том случају, а сходно импера-

тивној одредби члана 125. став 1. ЗОО уговор се раскида по самом закону. 

До раскида ће доћи и када дужник у накнадном року не испуни своју уго-

ворну обавезу. И у том случају, а сходно одредби члана 126. став 3. ЗОО, 

наступају исте правне последице као и у случају када је рок битан састо-

јак уговора. С тим у вези, треба истаћи да је и императивном одредбом 

члана 41а Закона о приватизацији прописано да се и уговор о продаји дру-

штвеног капитала по сили закона раскида када купац ни у накнадно оста-

вљеном року не изврши своје обавезе.  

 Дакле, у наведеним правним ситуацијама уговор се раскида по 

сили закона у тренутку када протекне уговором прописани фиксни рок за 

испуњење дужникове обавезе, односно када дужник ни у накнадно оста-

вљеном року своју обавезу не изврши. То даље значи да се постојањем 

ових правних ситуација и фактички и правно искључује могућност избора 

установљено одредбом члана 273. став 1. ЗОО којим се повериоцу даје 

право да у случају неизмирења уговорне обавезе може захтевати или 

испуњење исте или исплату уговорне казне. Ово из разлога што се сагла-

сно одредби члана 132. став 1. раскидом уговора обе стране ослобађају 

својих обавеза, осим обавезе накнаде евентуалне штете. Зато, ако би рас-

кид основног уговора водио и престанку уговорне казне као акцесорног 

права наступила би правна недопуштена ситуација у којој се у случају 

неиспуњења уговорне обавезе из уговора са фиксним роком тим уговором 

конституисана уговорна казна никада не би могла наплатити. Из истих 

разлога била би искључена и могућност исплате уговорне казне у случају 

када је основни уговор раскинут по сили закона због чињенице да дужник 

ни у накнадно остављеном року није извршио своју обавезу. Тиме би се 

не само онемогућило судско остварење права на уговорну казну већ би се 

судским одлукама обесмислио и сам институт уговорне казне. У том слу-

чају би се и законске одредбе о уређењу правног института уговорне 

казне учиниле правно излишним, или, у најмању руку, правно недело-

творним. Из тог разлога би споразум о уговорној казни због неиспуњења 

обавезе из уговора о продаји друштвеног капитала представљао само 
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мртво слово на папиру без икаквих правних последица за случај неизвр-

шења уговорне обавезе чијем обезбеђењу уговорна казна служи''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 52/2017 од 

2.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ПРАВО НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

 Када се исплата кориснику врши по основу правноснажног 

решења органа управе нема противправности, па се не стичу услови 

за накнаду штете. 

Из образложења: 

 '' Побијаном пресудом одбијена је као неоснована жалба тужене и 

потврђена је првостепена пресуда по којој је тужена обавезана да тужиљи 

на име дуга због мање исплаћене новчане накнаде исплати разлику изме-

ђу припадајуће и исплаћене новчане накнаде почев од 01.10.2012. до 

11.04.2013. године - укупну суму од 11.918,53 динара по месецима ближе 

означеним у изреци са затезном каматом на месечном нивоу почев од 

падања у доцњу. 

  Тужена је обавезана да тужиљи на име парничних трошкова 

исплати 29.736,00 динара. 

 Против ове пресуде тужена је благовремено изјавила посебну 

ревизију због погрешне примене материјалног права. 

 Врховни касациони суд је испитао побијану пресуду на основу 

члана 408. ЗПП у вези члана 404. ЗПП, па је нашао да је основан предлог 

да се о посебној ревизији одлучује јер је Виши суд у Нишу одступио од 

правног схватања Врховног касационог суда од 23.01.2017. године усвоје-

ног поводом спорног правног питања виших судова у Републици у погле-

ду начина и обрачуна (методологије) накнаде коју тужена исплаћује кори-

сницима за случај незапослености. Побијана одлука утиче на нејединство 

судске праксе јер неки судови у Републици (претежно) правноснажно 

одбијају тужбене захтеве (Виши суд у Лесковцу и Виши суд у Чачку – 

примерци правноснажних пресуда који су приложени уз ревизију). 
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 У поступку није учињена битна повреда одредаба парничног 

поступка из члана 374. став 2. тачка 2. ЗПП, на коју ревизијски суд пази 

по службеној дужности.  

 Решењем тужене од 10.10.2012. године тужиљи – кориснику при-

знато је право на новчану накнаду у трајању од шест месеци почев од 

16.09.2012. године у месечном износу од 14.609,92 динара, која се испла-

ћује умањена за износ доприноса за здравствено пензијско и инвалидско 

осигурање. Против овог решења (које је постало правноснажно) тужиља 

је могла да изјави жалбу директору Националне службе без плаћања таксе 

(жалбу није изјавила). Исплата накнаде вршена је на текући рачун тужиље 

што је констатовао и судски вештак. По налазу и мишљењу вештака туже-

на је противзаконито умањила накнаду за време привремене незапослено-

сти у укупном износу од 11.918,53 динара. Тужена је приговорила налазу 

и мишљењу вештака сматрајући да се доприноси за пензијско и инвалид-

ско осигурање плаћају на терет корисника новчане накнаде; да је вештак 

накнаду рачунао упоређујући је са минималном зарадом као "нето катего-

рију" иако је Закон о раду напустио систем нето зарада и нето накнада; да 

је разлика настала зато што је вештак суштински погрешно обрачунавао 

доприносе сматрајући да они падају на терет тужене; да контролу рада 

тужене врши Државни ревизор и да је он у свом извештају и децембра 

месеца 2011. године издао обавезно упутство на који начин се израчунава 

висина накнаде. Одговарајући на примедбе тужене вештак сматра да се 

минимална зарада утврђује у нето износу; да је вештак вршио обрачун 

разлика накнаде за исплату по нето принципу јер је једноставнији и бржи 

начин обрачуна и да "нема никакве суштинске разлике у обрачуну по нето 

или бруто методологији, а коначан резултат мора бити исти...".  

 Код тако утврђеног чињеничног стања правноснажно је усвојен 

тужбени захтев на основу чл. 154, 158. и 172. ЗОО. 

 Основано се у ревизији указује да је на утврђено чињенично стање 

материјално право погрешно примењено када је тужбени захтев усвојен. 

 Национална служба је правно лице са статусом организације за 

обавезно социјално осигурање јер врши јавна овлашћења (члан 8. Закона 

о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гла-

сник РС'' 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017). Она одговара за накнаду 

штете по члану 35. Устава по коме ''свако има право на накнаду матери-
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јалне или нематеријалне штете коју му незаконитим или неправилним 

радом проузрокује државни орган, ималац јавног овлашћења...''.  

 Контрола законитости рада Националне службе врши се превас-

ходно у управном поступку на два начина: први је кроз општу контролу 

пословања коју врши државни ревизор по Закону о државној ревизорској 

институцији (''Службени гласник РС'' 101/2005, 54/2007 и 36/2010). Пра-

вилност пословања из члана 9. у вези члана 2. тачка 3. врши се у посебном 

управном поступку. Ти акти (одлуке ревизора) не могу бити предмет 

оспоравања пред судовима (члан 3. став 4). Субјекат контроле од стране 

ревизора у смислу члана 10. тог закона представљају организације за 

социјално осигурање у које спада и Национална служба. Није спорно да је 

у току 2011. године државна ревизорска институција извршила контролу 

рада тужене Националне службе и дала обавезно Упутство за рад у вези 

методологије начина обрачуна приликом одлучивања о правима незапо-

слених лица и остваривања права на накнаду за време привремене незапо-

слености по којима је тужена и поступала.  

 Други вид контроле законитости одлука Националне службе врши 

се кроз појединачни жалбени поступак у складу са Законом о управном 

поступку и кроз управни спор, све на основу члана 80. Закона о запошља-

вању и осигурању за случај незапослености. По том правилу о правима 

незапосленог из обавезног осигурања одлучује се у поступку прописаном 

законом којим се уређује општи управни поступак, ако законом није друк-

чије одређено (став 1). О правима незапосленог у првом степену одлучује 

надлежни орган Националне службе, одређен Статутом (став 2). По ставу 

3. жалба изјављена на решење става 2. не одлаже његово извршење. Дру-

гостепени орган у решавању о правима незапосленог лица из обавезног 

осигурања јесте директор Националне службе (став 4) и на крају против 

коначног решења Националне службе незапослени може тужбом покрену-

ти управни спор пред надлежним судом у складу са законом (став 5).  

 Из цитираног правила произилази да између Националне службе и 

корисника постоји административно-правни а не уговорни однос и да је 

остваривање права и заштита обезбеђена кроз управни поступак и управ-

ни спор, што је у сагласности са чланом 198. Устава Републике Србије. 

Осим тога, Европски суд за људска права сматра да су управни и ''реле-

вантни судски поступак'' (мисли се на управни спор) могли да подносиоцу 

представке пруже ''одговарајуће обештећење'' (Саша Поповић против 
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Србије – одлука 75915/12 од 23.09.2014. године; раније Јухас – Ђурић 

против Србије).  

 Имајући у виду да је исплата вршена по решењу које није оспоре-

но (правноснажна одлука је тачна одлука), а уз поштовање Упутства 

Државног ревизора која су за кориснике државних средстава обавезна, то 

у радњама тужене као правног лица нема противправности, односно неза-

конитог или неправилног рада да би тужена била одговорна за накнаду 

штете, не само по основу цитиране уставне норме, него и по основу члана 

172. у вези члана 154. ЗОО. Незаконит или неправилан рад би постојао, 

примера ради, у случају смањења накнаде без правног основа, дискрими-

нације у исплати или задоцњења. 

 Но, и под условом да се у парници, као што је овде случај распра-

вља о материјално-правним условима у погледу висине накнаде (правна 

пракса показује примере паралелне управне и судске заштите), имајући у 

виду да тужена није оспорила стварну надлежност редовног суда, а 

поштујући члан 6. ЕКЉП (приступ суду), одлука Националне службе у 

погледу методологије обрачуна, што се одражава на висину накнаде, је 

законита.  

 Наиме, о начину и методологији обрачуна новчане накнаде за слу-

чај незапослености Врховни касациони суд се изјаснио поводом четири 

спорна права питања и то 14/2016, 17/2016, 18/2016 и 21/2016 на седници 

Грађанског одељења од 23.01.2017. године по коме: новчана накнада за 

случају незапослености утврђена на начин из члана 69. Закона о запошља-

вању и осигурању за случај незапослености не може бити нижа од 80 нити 

виша од 160% од минималне зараде утврђене у складу са чланом 111. став 

2. Закона о раду (принцип бруто зараде).  

 Да се у овој материји примењује тзв. бруто, а не нето принцип, 

може се закључити не само из Закона о раду који нормира област зарада 

(чл. 105-112) већ и из садржине члана 6. став 1. тачка 20. Закона о допри-

носима за обавезно социјално осигурање по коме новчана накнада - 

накнада која се остварује за време незапослености код организације над-

лежне за запошљавање садржи доприносе који се плаћају на терет лица 

које остварује ту накнаду (слично правило садржано је и у члану 7. став 1. 

тачка 12. истог Закона), као и у члану 78. став 2. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености којим је прописано да су доприноси 
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за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање садржани у новчаној 

накнади, плаћају се на терет лица које прима новчану накнаду.  

 Ближе образложење се изоставља у овој одлуци јер је садржано у 
изложеном правном ставу.  

Из изложеног произилази да је погрешан закључак нижестепених 

судова (заснован на налазу и мишљењу вештака) да су накнаде исте било 

да се рачунају по нето или бруто принципу. Јасно је да рачунање мини-

малне зараде по нето принципу даје друкчији резултат од обрачуна те 

зараде по такозваном бруто принципу (погрешна премиса доводи до 

погрешног закључка и погрешног резултата)''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1807/2017 од 

21.12.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ДАВАОЦА СТАНА ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ 

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

Давалац откупљеног стана одговоран је за штету причињену 

трећим лицима услед утврђене ништавости уговора о откупу стана и 

уговора о купопродаји.  

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању, пок. М.М. је била закупац 

стана површине 35м
2
 у П. у Б, који је користила као члан породичног 

домаћинства ранијег носиоца станарског права, по уговору о коришћењу 

стана од 19.01.1976. године. Тужена општина је омогућила откуп тог ста-

на, на захтев пок. М. М. и са њом закључила уговор о стицању својине на 

стану, оверен 06.02.1996. године. Пок. М.М. је туженој једнократно пла-

тила откупну цену од 6.353,00 динара. Дана 08.10.1996. године је закљу-

чен и оверен пред судом уговор о купопродаји истог стана између пок. 

М.М. као продавца и тужиљиног супруга, пок. Д.А, као купца, са правом 

пок. М.М. да доживотно станује у стану. У време закључења ових прав-

них послова, у ЗКУЛ 773 је на кп... била уписана кућа број 7 у П. и једна 

зграда, на којима је уписана друштвена својина са правом коришћења 

Општине Савски Венац у 1/6 дела, док су на 5/6 дела као власници уписа-
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ни физичка лица. Општина није спровела поступак деобе непокретности 

са сувласницима, а приликом закључења уговора о откупу, дала је пок. 

М.М. дозволу за укњижбу. У природи, на кп... налазе се две приземне 

зграде, улична зграда и дворишна зграда од једног једнособног стана 

површине 35,88 м
2
 (спорни стан). Пресудом Другог општинског суда у 

Београду П 2785/02 од 23.06.2005. године је утврђена ништавост уговора 

о откупу стана између пок. М.М. и тужене Општине и ништавост купо-

продајног уговора закљученог између пок. М.М. и пок. Д.А, а тужиља је 

обавезана да се из стана исели и преда га сувласницима Општине, што је 

и учинила по правноснажности пресуде. Из образложења поменуте пресу-

де произлази да је ништавост уговора о откупу утврђена применом члана 

103. у вези члана 47. Закона о облигационим односима, јер је предмет 

продаје био стан у сусвојини продавца и трећих лица, па носилац права 

располагања није могао пок. М.М. као закупцу да прода цео стан. Зато 

пок. М.М. није стекла својину на стану, те станом није могла располагати 

купопродајним уговором са тужиљиним правним претходником.  

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања правилно су 

нижестепени судови одлучили када су тужбени захтев усвојили и обавеза-

ли тужену Општину да тужиљи на име накнаде штете исплати тржишну 

вредност спорног стана, правилном оценом да су пок. М.М и пок. Д.А. 

поступали као савесне уговорне стране у закључивању уговора којима је 

располагано станом. Тужена Општина за накнаду штете одговара по про-

пису из члана 172. Закона о облигационим односима, како је правилно 

закључио првостепени суд, супротно становишту другостепеног суда који 

је одговорност тужене засновао на члану 158. Закона о облигационим 

односима. Поменути Закон прописује посебну врсту одговорности за 

предузећа и друга правна лица према трећем, у одредбама чл. 170-172. 

Физичка лица одговарају по основу кривице, услед намере или непажње 

(члан 158. ЗОО), а правна лица због неправилне примене прописа и пра-

вила службе (члан 172. ЗОО). У конкретном случају, тужена Општина је 

одговорна јер је омогућила откуп стана иако за то нису били испуњени 

Законом прописани услови. Услед тога је утврђена ништавост правних 

послова проистеклих из откупа и тужиља је изгубила право својине на 

стану, због чега је тужена дужна да јој накнади штету у висини тржишне 

вредности стана (чл. 155. и 190. ЗОО). 
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Неосновано се ревизијом истиче да је суд погрешно кривицу за 

последице утврђене ништавости приписао само једној уговорној страни - 
туженој, да су по члану 11. ЗОО стране у облигационом односу равно-

правне, да је пок. М.М. понудила закључење уговора о откупу, те да је суд 

дужан да приликом одлучивања о последицама ништавости води рачуна о 

савесности обе уговорне стране. Тужена Општина, како је наведено, одго-

вара по пропису из члана 172. Закона о облигационим односима, за непра-

вилан односно незаконит рад органа. Незаконит рад органа манифестује 

се у поступању противно закону, другом пропису или општем акту или у 

пропуштању да се закон, други пропис или општи акт примени, или у рад-

њи која је противно обичајима и правилима морала. Неправилан рад су 

оне радње које нису у складу са општим нормама у вршењу службе, одно-

сно делатности, а којима је грађанима причињена штета. У питању је 

посебан вид објективне одговорности, без обзира на кривицу, а заснива се 

на претпоставци и обавези да правно лице, односно државни орган позна-

је прописе и правила службе у обављању своје делатности.  

Са друге стране, пок. М.М. је била дугогодишњи закупац спорног 

стана (користила га је као члан домаћинства носиоца станарског права по 

уговору о коришћењу од 19.01.1976. године, а затим као преостали члан 

домаћинства у својству закупца на неодређено време), па је очекивано 

била у уверењу да стан може да откупи, те поднела захтев за откуп стана. 

Иако је у земљишној књизи, друштвена својина са правом коришћења 

Општине С. В. била уписана на 1/6 зграде у којој се спорни стан налази, 

имајући у виду сложене власничке односе проистекле из друштвене сво-

јине, пок. М.М. није могла знати да Општина, при таквом земљишно-књи-

жном стању не може да јој омогући откуп стана, у ситуацији када у њему 

живи у периоду од 20 година. Пок. М.М. се правилно поуздала у закључе-

ни уговор о откупу имајући у виду да је давалац откупа државни орган, 

због чега није имала разлога да сумња у његову законитост. При таквим 

околностима, имајући у виду да је једнократно платила откупну цену, 

пок. М.М. је поступала у складу са уобичајеном пажњом која се у прав-

ном промету захтева у одговарајућој врсти облигационих односа (члан 18. 

став 1. ЗОО), пошто је Општина С. В. дала и дозволу за укњижбу. Такође, 

правилно је оцењено да је купац спорног стана пок. Д.А. био савестан у 

закључивању уговора о купопродаји са продавцем пок. М.М, имајући у 

виду да је уговор о откупу закључен са државним органом, да је дата 
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дозвола за укњижбу, те да је пок. М.М. била закупац и дугогодишњи 

корисник стана који је предмет купопродаје. Ова лица, према свом про-

сечном знању, нису могла знати да су нерегулисани односи између држа-

ве и физичких лица на згради сметња за откуп спорног стана, правилно се 

поуздајући у ауторитет државе. Зато, супротно наводима ревизије, нема 

доприноса тужиље настанку штете, у смислу члана 192. ЗОО.  

Неосновано се ревизијом истиче да је суд погрешно применио 

члан 104. став 1. ЗОО по ком се последице ништавости састоје у томе да 

је свака страна дужна да врати другој оно што је стекла по основу таквог 

уговора, те да би тужена обавезу имала према свом сауговарачу, а то није 

тужиља, па тужена не може имати пасивну легитимацију у овој парници. 

У конкретном случају, тужена одговара тужиљи као трећем лицу коме је 

проузрокована штета радњама органа тужене, у смислу члана 172. ЗОО, а 

не као сауговарач из члана 108. ЗОО. Тужена је, као носилац права распо-

лагања, омогућила откуп стана иако за то нису били испуњени законом 

прописани услови, чиме је проузрокована штета тужиљи, која је изгубила 

право својине на стану. Тужена је легитимисана као штетник јер, како је 

правилно закључио Апелациони суд, у низу чињеница које су довеле до 

настанка штете за тужиљу, недозвољено располагање тужене Општине је 

чињеница у чијем одсуству штета не би настала (адекватна узрочност)''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1749/2015 од 

16.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године)  

 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ЗАКУПНИНЕ 

  Потраживања закупнине за стан у друштвеној и државној сво-

јини застарева у року од три године, а право из кога проистичу ова 

потраживања не застарева.  

Из образложења: 

  "Према утврђеном чињеничном стању тужилац је носилац права 

управљања и располагања на стану број 9 у улици Немањиној 4 у Рашки, 

који тужени користи на основу уговора о закупу стана на одређено време 

Ин бр. 20430 од 02.12.1994. године. Тужени није уредно плаћао закупнину 
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и дугује износе ближе означене изреком првостепене пресуде, које је 

тужилац определио за период од три године до подношења тужбе.  

  Пресудом Основног суда одбијен је приговор застарелости потра-

живања применом члана 375. Закона о облигационим односима и усвојен 

тужбени захтев на основу члана 262. став 1. истог закона. Побијаном дру-

гостепеном одлуком усвојен је приговор застарелости применом члана 

373. Закона о облигационим односима услед застарелости права из кога 

потичу повремена потраживања а будући да најстарије неиспуњено 

потраживање тужиоца потиче из 2006. године и првостепена пресуда је 

преиначена одбијањем тужбеног захтева.  

  По оцени Врховног касационог суда побијана одлука је заснована 

на погрешној примени материјалног права. Према члану 373. ст. 1. и 2. 

Закона о облигационим односима само право из кога проистичу повреме-

на потраживања застарева за пет година, рачунајући од доспелости најста-

ријег неиспуњеног потраживања после кога дужник није вршио давања. 

Кад застари право из кога проистичу повремена потраживања, поверилац 

губи право не само да захтева будућа повремена давања, него и повремена 

давања која су доспела пре ове застарелости. Чланом 375. истог закона 

прописано је да потраживање закупнине, било да је одређено да се плаћа 

повремено, било у једном укупном износу, застарева за три године.  

  Погрешно је другостепени суд побијаном одлуком оценио приго-

вор застарелости потраживања одлучујући о жалби туженог применом 

члана 373. уместо члана 375. Закона о облигационим односима. Обавеза 

туженог за исплату закупнине произилази из уговора о закупу, регулиса-

ном Законом о становању. У случају неплаћања закупнине Закон о стано-

вању прописује и санкцију отказа уговора о закупу. Ради се о новчаним 

давањима са месечном доспелошћу, чија је висина била законски уређена 

и унапред позната. Према цитираним, изричитим и специјалним одредба-

ма за ову врсту уговорне обавезе прописан је трогодишњи рок застарело-

сти. У овом случају нема места примени члана 373. Закона о облигацио-

ним односима јер само право да се наплаћује закупнина, утврђено чланом 

32. Закона о становању, не може да застари. Наиме, када застари право из 

ког произилазе потраживања повремених давања у смислу члана 373. 

Закона о облигационим односима нестаје и њихов правни основ. У овом 

случају уговор о закупу постоји и даље као и права и обавезе из уговора 
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до евентуалног престанка отказом по правилима, прописаним Законом о 

становању.  

  Са изнетих разлога, због погрешне примене приговора застарело-

сти другостепена пресуда је преиначена, жалба туженог одбијена као нео-

снована и првостепена пресуда потврђена, јер је заснована на правилној 

примени чл. 375. и 262. став 1. Закона о облигационим односима". 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 666/2015 од 

7.4.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године)  

 

 

ТУЖБА ЗБОГ СТИЦАЊА БЕЗ ОСНОВА И ПОСЕБАН  

РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ 

 У случају када је посебним законом одређен рок застарелости 

не може се применити општи застарни рок без обзира на то што је 

поднета тужба ради стицања без основа.  

Из образложења: 

 ''Kада се стекну услови за подношење тужбе ради накнаде штете 

или тужбе због стицања без основа, оштећеник има право избора и може 

да поднесе било коју од две врсте тужби. Код тужбе због стицања без 

основа није дужан да доказује кривицу односно објективну одговорност 

штетника (основ одговорности), с тим што мора да докаже постојање обо-

гаћеног лица, осиромашеног лица и корелацију између обогаћеног и оси-

ромашеног.  

 Али, по становишту овог суда оштећена – тужиља, не може се у 

случају права избора користити општим застарним роком (повољнијим) 

из члана 371. ЗОО, јер је посебним законима прописан рок застарелости 

потраживања како за повремена потраживања (члан 372. ЗОО) тако и за 

потраживања која проистичу из радног односа (члан 196. Закона о раду). 

У оба случаја потраживања застаревају у истом застарном року од три 

године. Законски рок се не може скраћивати али ни продужавати.  

 У конкретном случају тужиља је могла да квалификује свој захтев 

било по правилима о накнади штете било по правилима о стицању без 

основа, али, се не може користити општим застарним роком од 10 година 
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у ситуацији када је за потраживање по основу рада прописан посебан 

(краћи) застарни рок.  

 Имајући у виду изложено, неосновани су (ирелевантни) ревизиј-

ски наводи у којима се истиче да је као релевантно материјално право тре-

бало применити правило из члана 371. ЗОО, као правило о општем застар-

ном року од 10 година''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 816/2016 од 

9.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ОДРЕЂЕНОСТ ИМОВИНСКО-ПРАВНОГ ЗАХТЕВА  

И ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ 

 Истицањем имовинско-правног захтева у кривичном поступ-

ку и без опредељивања висине накнаде штете прекида се застарелост.  

Из образложења: 

 '' Према утврђеном чињеничном стању, дана 03.03.2008. године (у 

9,00 часова) тужени је тужиоцу нанео лаку телесну повреду. Због овог 

догађаја МУП – ОУП Шид је 10.03.2008. године поднео захтев за покрета-

ње прекршајног поступка против туженог. Тај поступак је окончан реше-

њем Општинског органа за прекршаје Уп 399/08 од 07.09.2009. године, 

тако што је тужени оглашен одговорним због ремећења јавног реда и 

мира, па је кажњен новчаном казном у износу од 7.000,00 динара. То 

решење је потврђено пресудом Вишег прекршајног суда Прж 3847/10 од 

26.02.2010. године. Поводом истог штетног догађаја против туженог је 

вођен и кривични поступак и то прво Ки 91/2008 у коме је тужилац као 

оштећени дана 21.04.2008. године истакао имовинскоправни захтев за 

накнаду штете без прецизирања основа и висине штете. Поступак је 

настављен пред Основним судом у Сремској Митровици под К 1634/10 по 

оптужном предлогу оштећеног као тужиоца који у том поступку није под-

нео посебан имовинскоправни захтев. Кривични поступак је окончан у 

првом степену пресудом Основног суда у Сремској Митровици К 1634/10 

од 29.11.2013. године којом је према окривљеном – овде туженом одбије-

на оптужба за кривично дело лаке телесне повреде из члана 122. став 2. у 
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вези става 1. КЗ јер је ствар пресуђена имајући у виду да правноснажна 

одлука о прекршајном поступку искључује суђење за кривично дело о 

истој ствари. Другостепеном пресудом усвојена је жалба пуномоћника 

оштећеног (овде тужиоца), па је првостепена пресуда преиначена тако 

што је против окривљеног одбијена оптужба за кривично дело лаке теле-

сне повреде због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.  

 Тужба у овој парници поднета је 12. новембра 2012. године за вре-

ме трајања кривичног поступка.  

 Код таквог чињеничног стања нижестепени судови сматрају да је 

потраживање тужиоца ради накнаде нематеријалне штете за претрпљене 

физичке болове и страх застарело (да је приговор застарелости основан) 

јер је од момента када је покренут прекршајни поступак (10.03.2008. годи-

не) па до момента поднете тужбе - 14.11.2012. године протекао субјектив-

ни и објективни рок из члана 376. став 1. и члана 377. ЗОО. Истицање 

имовинско-правног захтева од стране тужиоца као оштећеног 21.04.2008. 

године у предмету Ки 91/2008 без прецизирања захтева у погледу основа 

и висине је без правног значаја и те радње не доводе до прекида застаре-

лости потраживања по члану 388. ЗОО. 

 Становиште другостепеног суда није правилно, јер се кроз истица-

ње имовинско-правног захтева у кривичном поступку могу утврђивати 

чињенице и околности значајне за висину, па се на тај начин потражива-

ње може остварити или обезбедити.  

 Наиме, истицање имовинско-правног захтева у кривичном поступ-

ку (без опредељивања висине накнаде штете по основама) је довољно и 

има учинак прекида застарелости из члана 388. ЗОО. По члану 203. став 2. 

ЗКП (''Службени гласник РС'' 58/04... који се примењује на решење кон-

кретног односа, имајући у виду да су радње за које је постојала основана 

сумња о извршеном кривичном делу учињене 2008. године) имовински 

захтев се може поднети најдоцније до завршетка главног претреса пред 

првостепеним судом. Лице овлашћено на подношење предлога дужно је 

да одређено означи свој захтев и да поднесе доказе.  

 Смисао синтагме ''одређено означи свој захтев'' не може се схвати-

ти као обавеза овлашћеног лица (оштећеног) да мора у моменту подноше-

ња определити висину нематеријалне штете по видовима из члана 200. 

ЗОО. Цитирано правило треба тумачити у повезаности са чланом 201. 
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став 2. ЗКП по коме се имовинскоправни захтев може односити на накна-

ду штете, повраћај ствари или поништај одређеног правног посла, па је ''за 

одређеност'' по схватању Врховног касационог суда довољно да се у 

моменту подношења имовинског захтева оштећени определио у погледу 

видова из члана 201. став 2. ЗКП. Коначно опредељивање, у овом случају 

висине штете, може да се изврши све до закључења главног претреса 

(члан 203. став 4. ЗКП), јер оштећени у почетној фази по правилу нема све 

елементе за одређивање видова и висине штете (вештачење је углавном 

нужно). Опредељивање висине накнаде материјалне или нематеријалне 

штете у кривичном поступку зависи од извођења доказа – утврђивања 

чињеничног стања. Ни у парничном поступку суд није овлашћен да тужбу 

одбаци због неопредељивања висине или видова штете (осим ако тужбу 

не подноси пуномоћник – адвокат). 

  Тужилац је поднео парничну тужбу у току трајања кривичног 

поступка у коме је већ био истакнут имовинскоправни захтев. Истицање 

тог захтева у официјелном поступку је производило правни учинак и у 

наставку кривичног поступка где се овде тужилац појављивао као оштеће-

ни и са првим захтевом представља целину. Тим првим истицањем имо-

винско-правног захтева прекинута је застарелост.  

 У конкретном случају без значаја је чињеница на који начин је 

окончан кривични поступак имајући између осталог у виду да је тужба у 

овој парници поднета за време трајања кривичног поступка.  

 Због погрешног правног става о застарелости потраживања није утвр-

ђена висина штете, па нема разлога за преиначење нижестепених пресуда''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1890/2017 од 

11.10.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОДНОШЕЊЕМ ИМОВИНСКО- 

-ПРАВНОГ ЗАХТЕВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

 Имовинско-правни захтев поднет у кривичном поступку пре-

кида застаревање захтева за накнаду штете без обзира на исход кри-

вичног поступка, ако је оштећени ради остваривања свог захтева 
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упућен на парницу и ако је у року од три месеца од правноснажности 

пресуде кривичног суда покренуо парницу за накнаду штете. 

Из образложења: 

 "Правно схватање нижестепених судова да потраживање тужиоца 

за накнаду штете није застарело, засновано је на погрешној примени мате-

ријалног права. 

 Законом о облигационим односима је прописано, кад је штета про-

узрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи 

рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу заста-

рева кад истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења. Пре-

кид застаревања кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застарева-

ња захтева за накнаду штете. Исто важи и за застој застаревања (члан 

377). Застаревање се прекида подизањем тужбе и сваком другом поверио-

чевом радњом предузетом против дужника пред судом или другим надле-

жним органом, у циљу утврђивања, обезбеђења или остваривања потра-

живања (члан 388.). Ако је тужба против дужника одбачена због ненадле-

жности суда или ког другог узрока који се не тиче суштине ствари, па 

поверилац подигне поново тужбу у року од три месеца од дана правносна-

жности одлуке о одбацивању тужбе, сматра се да је застаревање прекину-

то првом тужбом (члан 390. став 1). Исто вреди и за позивање у заштиту, 

и за истицање пребијање потраживања у спору, као и у случају кад је суд 

или други орган упутио дужнику да своје пријављено потраживање оства-

рује у парничном поступку (члан 390. став 2). 

 Из утврђених чињеница произлази да је против тужених вођен 

кривични поступак и да су тужени оглашени кривим да су учинили кри-

вично дело шумске крађе из члана 275. став 2. у вези става 1. Кривичног 

законика. Утврђено је да је тужилац као оштећени у кривичном поступку 

поставио имовинскоправни захтев. 

 Имајући у виду горе наведене законске одредбе, као и досадашњу 

судску праксу, произлази да имовинскоправни захтев поднет у кривичном 

поступку прекида застаревање захтева за накнаду штете без обзира на 

исход кривичног поступка, ако је оштећени ради остваривања свог захте-

ва упућен на парницу и ако је у року од три месеца од правноснажности 

пресуде кривичног суда покренуо парницу за накнаду штете. 
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 Због погрешне примене материјалног права у погледу застарело-

сти захтева тужиоца за накнаду штете, нижестепени судови нису утврди-

ли да ли је тужилац са постављеним имовинско-правним захтевом кри-

вичном пресудом упућен на парницу и уколико јесте да ли је у року од 

три месеца од правноснажности кривичне пресуде поднео тужбу суду за 

накнаду штете а у складу са одредбом чл. 377. и 390. став 2. ЗОО". 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 2270/2017 од 

22.11.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године)  

 

 



Сентенце                                          

 124 

РАДНО ПРАВО 

 

ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ 

 Запослени има право на обрачун увећане зараде, применом 

основице за коју је сагласно општем акту послодавца, одређено да 

елемент обрачуна основне зараде представља накнада за топли оброк 

и регрес за коришћење годишњег одмора. 

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је код туженог у 

радном односу на неодређено време. У периоду од 01.04.2011. године 

закључно са 30.03.2013. године, тужени је обрачун увећања зараде тужи-

љи по основу ноћног рада, минулог рада и рада на дане државних празни-

ка вршио на умањену основну зараду, тако што је из основне зараде 

издвајао износ накнаде трошкова регреса и топлог оброка. Висина потра-

живања досуђеног првостепеном пресудом утврђена је на основу налаза и 

мишљења вештака економско-финансијске струке. 

 Према члану 105. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" 

24/05, 61/05, 54/09), зарада се састоји од зараде за обављени рад и време 

проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном 

успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу 

радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду, а из става 3. 

тог члана, у вези члана 118. тач. 5. и 6. произилази да се под зарадом сма-

тра и накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење 

годишњег одмора. Чланом 106. Закона о раду прописано је да се зарада за 

обављени рад и време проведено на раду састоји од основне зараде, дела 

зараде за радни учинак и увећане зараде. Према члану 108. став 1. тог 

закона, запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној 

општим актом и уговором о раду, и то за рад на дан празника који је 

нерадни дан најмање 110% од основице, за рад ноћу и рад у сменама, ако 

такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде, најмање 26% од 

основице, за прековремени рад најмање 26% од основице, и по основу 

времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у рад-

ном односу 0,5% од основице. Према ставу 4. тог члана основицу за обра-

чун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са законом, 

општим актом и уговором о раду.  
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 Према члану 45. став 2. Колективног уговора туженог од 

31.01.2007. године, у цену рада за најједноставнији рад укључен је 

регрес и топли оброк. Чланом 69. став 1. овог Колективног уговора про-

писано је да су послодавац и репрезентативни синдикат сагласни да је 

накнада за топли оброк и регрес укључена у вредност радног сата у 

укупном износу од 30,37 динара по радном часу запосленог. Анексом 

бр. 5 од 11.05.2011. године у члану 69. Колективног уговора туженог 

додато је да је постигнута сагласност послодавца и синдиката да се запо-

сленима уместо досадашњег износа исплаћује накнада трошкова топлог 

оброка и регреса месечно уз исплату основне зараде, почев од исплате за 

месец април 2011. године.  

 Тужени је, по основу наведеног Анекса од 01.04.2011. године, 

обрачун увећане зараде по основу минулог рада, рада на дане државних 

и верских празника и ноћног рада вршио према заради тужиље која је 

умањена за износ накнаде трошкова за топли оброк и регреса за годи-

шњи одмор. 

 Међутим, из одредаба чл. 45. став 2. и 69. став 1. Колективног 

уговора туженог од 31.01.2007. године, које су биле важеће у спорном 

периоду, произилази да се као основица за обрачун увећане зараде мора 

узети основна зарада тужиље која у себи садржи и посебно исказане тро-

шкове месечних износа накнаде за топли оброк и регреса за годишњи 

одмор, јер Анексом бр. 5 од 11.05.2011. године није измењена одредба 

члана 69. Колективног уговора туженог у делу којим је прописано да су 

трошкови топлог оброка и регреса укључени у основну зараду. Будући 

да је тужени као послодавац трошкове за топли оброк и регрес за кори-

шћење годишњег одмора својим општим актом утврдио као елементе за 

обрачун и исплату основне зараде, у смислу члана 107. став 3. Закона о 

раду, као и да се ти трошкови у смислу члана 105. став 3. тог закона сма-

трају зарадом, то је првостепени суд правилно усвојио тужбени захтев 

тужиље за исплату тражене разлике увећане зараде за период после 

01.04.2011. године".  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1488/2017 од 

13.12.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 
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ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА  

РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

 Послодавац може отказати уговор о раду запосленом због 

непоштовања радне дисциплине, ако запослени неоправдано одбије 

да ради на пословима на које је привремено премештен због хитности 

посла.  

Из образложења: 

 "Наиме, одредбом члана 172-а. Закона о раду ("Службени гласник 

РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) који је био у важности у време 

доношења оспорених решења туженог, прописано је да уколико је потреб-

но да се одређени посао изврши без одлагања, запослени може бити при-

времено премештен на друге одговарајуће послове на основу решења без 

понуде анекса уговора у смислу члана 172. Закона о раду, најдуже 45 рад-

них дана у периоду од 12 месеци (став 1), а у случају премештаја из става 

1. овог члана запослени задржава основну зараду утврђену за посао са ког 

се премешта, ако је то повољније за запосленог.  

У конкретном случају, тужени, послодавац је привремено распоре-

ђивање тужиоца из једне у другу амбуланту образложио пензионисањем 

доктора медицине и забраном запошљавања нових радника по Уредби о 

поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава, а из којих разлога је 

тужени извршио премештај извршилаца – доктора медицине по амбулан-

тама на територији Града Чачка, међу којима и тужиоца.  

Послодавац је овлашћен да изврши размештај запослених – изврши-

лаца одређених послова на одговарајућа радна места, а тужени је као 

послодавац у образложењу оспореног решења о привременом распоређи-

вању навео разлоге због којих се тужиоцу одређује привремени премештај 

и у свему поступио у складу са одредбом члан 172-а Закона о раду.  

Супротно наводима ревизије, запослени није овлашћен да одбије да 

ради на пословима на којима је привремено распоређен, већ има могућ-

ност да у року прописаном одредбом члана 195. став 2. Закона о раду, 

остварује судску заштиту против решења послодавца којим су му повре-

ђена права по основу рада, односно да у судском поступку доказује да је 

решење о привременом распоређивању запосленог у смислу цитиране 

законске норме неправилно и незаконито и да није било потребно да се 
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одређени посао изврши без одлагања, која хитност представља основ и 

услов за доношење овог решења.  

Међутим, тужилац одбијањем да ради на пословима на које је пре-

мештен решењем послодавца, сходно Закону о раду, није поштовао радну 

дисциплину и послодавац је у тој ситуацији запосленом отказао уговор о 

раду јер је неоправдано одбио да обавља послове и извршава налоге 

послодавца у складу са законом. 

Имајући у виду све околности, као и чињеницу да се у ревизији не 

може оспоравати утврђено чињенично стање и оцена доказа (током поступ-

ка је утврђено да се решењем од 20.02.2015. године не вређају права тужио-

ца из решења РФ ПИО Филијала Чачак од 16.02.1994. године) – из разлога 

што рад у првој смени не захтева вештачко осветљење, нема дежурства, а 

поред тога знатно је мањи број прегледа у току дана, може се закључити да 

је тужилац неоправдано одбио да поступи по решењу туженог.  

Стога је правилно становиште нижестепених судова да је тужилац 

својим поступањем извршио повреду радне дисциплине и није поступио у 

складу са правилником туженог због чега је правилно примењено матери-

јално право 179. тачка 3. став 8. Закона о раду, као отказни разлог". 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 636/2017 од 

11.5.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

НАПУШТАЊЕ МЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ВРЕМЕ  

ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ЗАПОСЛЕНОГ 

 Напуштање места пребивалишта за време привремене спрече-

ности за рад запосленог без дозволе стручно-медицинског органа 

матичне филијале Фонда здравственог осигурања не мора имати за 

последицу злоупотребу права на боловање и отказ уговора о раду. 

Из образложења: 

 ''Полазећи од одредбе члана 179. тачка 6) Закона о раду ("Службе-

ни гласник РС", бр. 25/05, 61/05, 54/09 и 32/13), која је била на снази у 

време када је тужиљи отказан уговор о раду, а којом је прописано да 

послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако запослени злоу-
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потреби право на одсуство због привремене спречености за рад, другосте-

пени суд је закључио да се о таквој злоупотреби може говорити у ситуа-

цији када запослени спречава своје оздрављење, односно када привремену 

спреченост за рад користи супротно разлозима због којих је установљена, 

што није случај у конкретној правној ствари. У спроведеном поступку је 

утврђено да је тужиља самоиницијативно напустила своје пребивалиште 

за време трајања привремене спречености за рад како би отишла у Н. у 

страху за живот своје ћерке и унучета, али да на тај начин није спречавала 

своје оздрављење, нити је такво поступање тужиље утицало на продуже-

ње њене спречености за рад.  

Врховни касациони суд сматра да се ревизијом неосновано указује 

на погрешну примену материјалног права у побијаној пресуди. 

Злоупотреба привремене спречености за рад настаје коришћењем 

боловања у време када запослени није болестан и када је способан за 

рад, али и када се током спречености за рад понаша супротно прописа-

ној терапији или сврси због које је одсуство са посла одобрено. У кон-

кретном случају није утврђено да се тужиља понашала супротно пропи-

саној терапији, а тиме што је отпутовала код животно угрожене ћерке 

тужиља није спречила своје оздрављење и погоршала своје здравствено 

стање. Природа њене болести није захтевала ограничено кретање, миро-

вање или лежање. Стога, напуштање места пребивалишта без дозволе 

стручно – медицинског органа матичне филијале Фонда здравственог 

осигурања може бити разлог да исплатилац накнаде зараде за време при-

времене спречености за рад захтева повраћај исплаћених средстава од 

тужиље, у складу са одредбама члана 85. став 1. тачка 7) и ст. 2. и 4. 

Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 

109/05, 57/11, 110/12 и 119/12). Одредбама члана 85. Закона о здравстве-

ном осигурању прописани су случајеви у којима осигуранику привреме-

но спреченом за рад, у складу са тим законом, не припада право на 

накнаду зараде и ти случајеви, сами по себи, не могу бити основ за отказ 

уговора о раду због злоупотребе права на боловање, како погрешно сма-

тра ревидент, већ могу бити од значаја када се у контексту свих околно-

сти случаја оцењује да ли постоји отказни разлог из члана 179. тачка 6) 

Закона о раду. 

Поред изложеног, Врховни касациони суд налази да је контрола 

запосленог ван места рада изузетак који се мора уско тумачити. Сагла-
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сно одредби члана 103. став 1. Закона о раду, запослени је дужан да, нај-

касније у року од три дана од наступања привремене спречености за рад 

у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу 

потврду, а према ставу 5. истог члана, ако послодавац посумња у оправ-

даност разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог члана, 

може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђива-

ња здравствене способности запосленог, у складу са законом. Имајући у 

виду изложено, а нарочито начело о заштити достојанства запосленог на 

раду, послодавац ван законом утврђених норми не може проширивати 

своја овлашћења ради вршења контроле рада запосленог. У овом кон-

кретном случају, тужени послодавац није захтевао од надлежног здрав-

ственог органа проверу здравствене способности тужиље у смислу члана 

103. став 5. Закона о раду, већ је проверу вршио обиласком стана тужи-

ље и њеног ординирајућег лекара од стране посебно формиране Комиси-

је на начин који није предвиђен законом и решење о отказу уговора о 

раду првенствено засновано на извештају те Комисије од 27.05.2014. 

године''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 842/2017 од 

30.11.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

НЕОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА  

КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ 

Задатак који се поставља запосленом мора бити објективно 

изводљив – могућ у одређеном временском периоду (што се испитује у 

сваком конкретном случају), а да би отказ из овог отказног разлога 

био законит потребно је да запослени објективно могућ задатак није 

остварио својом кривицом- нечињењем или недовољним чињењем. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању тужиоцу је отказан уговор о 

раду 26.08.2011. године због повреде радне обавезе из тачке 19. став 11. 

уговора о раду – неизвршавање планова промета и разлике у цени од 50% 

у односу на усвојени план у три месеца у току године и то за април, мај, 

јун и јул 2011. године. Тужилац је био распоређен на послове радног 



Сентенце                                          

 130 

места водећи менаџер огревног материјала у Огранку З. Према налазу 

вештака, тужиоцу је у спорном периоду одређен висок план продаје који 

не би могао да се оствари са 100% и у случају да је сва роба са лагера про-

дата узимајући као пример набавку огревног материјала у месецу мају 

2011. године и стање на залихама на дан 30.04.2011. године, тако да и 

поред продаје целокупних залиха тужилац објективно не би могао да 

оствари планирани постотак него само проценат од 62,99".  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно су нижестепени 

судови применили материјално право када су усвојили тужбени захтев и 

поништили решење о отказу. 

 Послодавац може на основу члана 179. став 1. тачка 1. Закона о 

раду, запосленом да откаже уговор о раду, ако за то постоји оправдан раз-

лог који се односи на радну способност и његово понашање и то ако не 

остварује резултате рада или нема потребно знање и способности за оба-

вљање послова на којима ради.  

 Тужиоцу је стављено на терет неизвршавање планова промета. 

Задатак који је постављен тужиоцу није био објективно могућ. Из налаза 

и мишљења вештака економско-финансијске струке произлази да се план 

тужиоца који се односи на продају објективно није могао остварити са 

100% и у најбољем случају продаје целокупне робе са лагера, те да је 

реално тужилац могао у посматраном периоду остварити део планираног 

постотка у висини од 62,99%. Чак и под условом да је план туженог био 

објективно могућ, нису постојали услови за отказ уговора о раду тужиоцу 

јер тужени као послодавац, на коме је терет доказивања да је учињена 

повреда радне обавезе, није доказао да су на страни тужиоца постојали 

пропусти да поверене послове обавља савесно, квалитетно и уредно, да 

обилази купце и нуди робу, да врши набавку робе од добављача са којим 

послодавац има закључен уговор. Како на страни тужиоца нема кривице 

за реализацију превисоко постављеног плана од стране тужиоца, решење 

о отказу је морало бити поништено''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 341/2017 од 

7.2.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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НЕЗАКОНИТ ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ  

ЗБОГ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ 

 Послодавац не може да откаже уговор о раду запосленом због 

повреде радне обавезе ако запослени одбије да ради на пословима 

који нарушавају његово здравље.  

Из образложења: 

 "Одредбом члана 179. тачка 2. Закона о раду прописано је да 

послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако постоји оправ-

дан разлог који се односи на радну способност запосленог, његово пона-

шање и потребе послодавца, као и ако запослени својом кривицом учини 

повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду.  

 Одредбом члана 12. став 1. Закона о раду прописано је да запосле-

ни има право, између осталог, за безбедност и заштиту живота и здравља 

на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга права 

у случају болести, смањења или губитка радне способности. Одредбом 

члана 14. став 1. тачка 3. Закона о раду прописано је да је запослени 

дужан да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би 

могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду, а чла-

ном 16. став 1. тачка 2. да је послодавац дужан да запосленом обезбеди 

услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и здра-

вља на раду, у складу са законом и другим прописима. 

 Имајући у виду цитиране одредбе Закона о раду, Врховни касаци-

они суд је нашао да су нижестепени судови извели правилан закључак да 

су основани захтеви тужиоца за поништај решења о отказу уговора о раду 

и враћању на рад, а наводи ревизије којима се оспорава овакав закључак 

нижестепених судова нису основани. Наиме, нижестепени судови су, 

полазећи пре свега од исказа тужиоца саслушаног у својству парничне 

странке, те од налаза и мишљења судског вештака, правилно утврдили да 

није било разлога за отказ уговора о раду јер је тужилац из оправданих 

разлога одбио да ради и да се његово понашање не може приписати у кри-

вицу тужиоца као запосленог, због чега нису испуњени услови из члана 

179. став 1. тачка 2. Закона о раду који је регулисао разлоге за отказ од 

стране послодавца. У поступку пред нижестепеним судовима утврђено је 

да се тужилац више пута обраћао туженом обавештавајући га документо-

вано са медицинским налазима да послови инкасанта нарушавају његово 
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здравље, а тужени није реаговао на наведено обраћање тужиоца, а што је 

био дужан у смислу члана 41. став 1. тачка 7. Закона о безбедности и здра-

вљу на раду, односно да ангажује службу медицине рада који би о наведе-

ном дала своје мишљење или пак ценио препоруку лекара неуропсихија-

тра из 2012. године, по којој тужилац није способан за рад на пословима 

који захтевају непрекидно седење и стајање. Осим тога, по налазу вешта-

ка, тужилац уопште није способан за обављање послова радног места 

инкасанта након одстрањења меланома на нози, због чега су нижестепени 

судови извели правилан закључак да је тужилац из оправданих разлога 

одбио да обавља послове инкасанта, те да нису испуњени законски услови 

прописани чланом 179. став 1. тачка 2. Закона о раду за отказ уговора о 

раду тужиоца, а наводи ревизије којима се оспорава овакав закључак 

нижестепених судова нису основани". 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 304/2017 од 

22.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

НЕЗАКОНИТОСТ ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ ПРЕСТАНКА 

ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ УСЛЕД ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЕНА 

 Послодавац не може отказати уговор о раду запосленом који 

врши самостално родитељско право због организационих промена, 

ако је Програмом решавања вишка запослених због организационих 

промена предвидео посебну заштиту родитељима који самостално 

врше родитељско право. 

Из образложења: 

 "Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је побијаном 

одлуком делимично усвојен евентуални тужбени захтев тужиље и пони-

штено решење туженог од 11.10.2013. године којим је тужиљи отказан 

уговор о раду, а тужени обавезан да тужиљу врати на послове који одго-

варају врсти и степену њене стручне спреме и радном искуству, почев од 

дана престанка радног односа, уз закључак судова да је тужени Програ-

мом решавања вишка запослених услед организационих промена од 

23.09.2013. године предвидео да ће посебну заштиту од проглашења 

вишком запослених обезбедити, поред осталих, родитељима који само-
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стално врше родитељско право, односно којима су деца поверена на бригу 

и старање. За ту категорију запослених, тужени је као меру за решавање 

вишка запослених предвидео премештај на друге одговарајуће послове.  

 Имајући у виду наведено, правилно судови налазе да тужиља спа-

да у категорију лица којима се Програмом решавања вишка запослених 

пружа посебна заштита од проглашења вишком запослених, обзиром да 

су након развода брака тужиље њена малолетна деца поверена на негу, 

чување и васпитање тужиљи, те правилно поништено наведено решење о 

отказу уговора о раду, и правилно одређено враћање тужиље на рад из 

разлога што је само послодавац овлашћен да врши распоређивање запо-

слених, док је примарни тужбени захтев, а којим је тужиља захтевала вра-

ћање на послове директора Сектора набавке, правилно одбио". 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2659/2016 од 

23.2.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

(Члан 126. став 1. Закона о социјалној заштити у вези члана 175.  

став 1. тачка 2. Закона о раду) 

 Нису испуњени услови за разрешење директора установе пре 

истека мандата због испуњења услова за престанак радног односа у 

погледу година живота и стажа осигурања прописаних одредбом чла-

на 175. став 1. тачка 2. Закона о раду, уколико је директор са својим 

послодавцем постигао споразум о продужењу радног века до истека 

мандата.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, решењем Скупштине 

Општине од 20.10.2010. године, тужилац је именован на место директора 

Центра за социјални рад. На основу овог решења, дана 10.01.2011. године, 

закључен је уговор о раду на неодређено време са тужиоцем на радном 

месту директора Центра за социјални рад. Тужилац је дана 24.08.2013. 

године навршио 65 година живота. На седници управног одбора Центра за 

социјални рад дана 04.07.2013. године, постигнута је сагласност да се са 
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тужиоцем закључи споразум о продужењу радног односа до краја његовог 

мандата до 20.12.2014. године. Такав споразум је и сачињен дана 

10.07.2013. године, који је достављен Скупштини Општине дана 

17.09.2013. године. Скупштина Општине је 18.09.2013. године одржала 

седницу, на чијем дневном реду је био и предлог решења о разрешењу 

тужиоца са дужности директора Центра за социјални рад. На тој седници 

је са 26 гласова "за" донета одлука да се донесе решење о разрешењу 

тужиоца. Решење је донето 18.09.2013. године, а на основу члана 126. став 

1. тачка 6. Закона о социјалној заштити и члана 175. Закона о раду. Седни-

ци Скупштине општине претходила је седница Општинског већа која је 

одржана 13.09.2013. године. На седници је усвојен нацрт решења о разре-

шењу тужиоца већином гласова и нацрт је упућен Скупштини Општине 

као предлог одлуке о разрешењу тужиоца са места директора. 

 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени 

суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца 

и поништио оспорено решење, дајући основане разлоге које у свему при-

хвата и овај суд.  

 По схватању овог суда, разлози за разрешење тужиоца са функци-

је директора пре истека времена на које је био изабран, могу да буду 

засновани искључиво на разлозима за разрешење, предвиђеним одредба-

ма Закона о социјалној заштити и Статута Центра за социјални рад. 

   Из образложења побијаног решења произилази да је исто донето 

на основу члана 126. став 1. тачка 6. Закона о социјалној заштити и члана 

175. став 1. тачка 2. Закона о раду. 

 Одредбом члана 126. став 1. тачка 6. Закона о социјалној зашти-

ти ("Службени гласник РС" 24/11), прописано је, оснивач центра за 

социјални рад разрешиће директора Центра за социјални рад пре истека 

мандата из других разлога утврђених законом или статутом центра за 

социјални рад. 

 Одредбом члана 175. став 1. тачка 2. Закона о раду прописано је, 

да радни однос престаје кад запослени наврши 65 година живота и нај-

мање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друга-

чије не споразумеју. Према наведеној одредби, навршење 65 година 

живота и најмање 15 година стажа осигурања су позитивни услови за 

примену овог основа престанка радног односа, али постоји један негати-
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ван услов, а то је да радни век не буде продужен. Ако је до продужења 

радног века дошло, примена овог основа се одлаже до истека продуже-

ног радног века. 

 У конкретном случају, тужилац је разрешен дужности директора 

Центра за социјални рад, због тога што је дана 24.08.2013. године навр-

шио 65 година живота и испунио услов у погледу стажа осигурања, што 

је констатовано у решењу, међутим, с обзиром да су Центар за социјал-

ни рад и тужилац закључили Споразум на основу члана 175. став 1. тач-

ка 2. Закона о раду о продужењу радног односа и након навршених 65 

година живота, односно до истека мандата директора, произилази да 

нису били испуњени услови за доношење оспореног решења о разреше-

њу директора из наведеног разлога. 

 Тужена у жалби истиче, да је првостепени суд погрешно и непот-

пуно утврдио чињенично стање, јер није имао у виду да споразум којим 

је тужиоцу продужен радни однос није пуноважан, с обзиром да на 

записнику о споразуму не постоји печат Центра за социјални рад, као и 

да Управни одбор Центра за социјални рад није био прописно састављен 

јер је бројао три члана, а не пет како то прописује закон у одредби члана 

123. став 2. Закона о социјалној заштити, те да је једном члану Управног 

одбора истекао мандат. Међутим, изнети жалбени наводи су без утицаја 

на другачију одлуку у овој правној ствари, с обзиром да наведени спора-

зум није стављен ван снаге, оспораван нити поништаван у законом про-

писаном поступку, већ је Управни одбор Центра за социјални рад, на 

седници одржаној дана 27.09.2013. године, након што је Скупштина 

општине донела решење о разрешењу тужиоца, на основу те одлуке, 

донео Одлуку о раскиду споразума од 10.07.2013. године, у којој је 

наведено да се раскида наведени споразум и да престају сва права оба-

везе из овог споразума, на који начин је призната његова правна 

важност и дејство до раскида''.  

 (Сентенца из пресуде Вишег суда у Пироту П.2/15 од 31.3.2015. 

године и пресуде Апелационог суда у Нишу 9Гж1.708/15 од 10.9.2015. 

године) 
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ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ СМАЊЕНОГ ОБИМА ПОСЛА  

НА СИСТЕМАТИЗОВАНОМ РАДНОМ МЕСТУ 

 Послодавац не може отказати уговор о раду запосленом због 

смањеног обима посла на радном месту на коме је запослени био једи-

ни извршилац, када је то радно место систематизовано и није попу-

њено.  

Из образложења: 

''Наиме, тужиоцу је отказан уговор о раду због престанка потребе 

за његовим радом, применом члана 179. став 1. тачка 9. Закона о раду, 

који је био на снази у време доношења побијане одлуке, а чијом приме-

ном послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако услед тех-

нолошких, економских или организационих промена престане потреба за 

обављањем одређеног посла. Радно место тужиоца није укинуто, већ је 

дошло до смањења обима посла на том радном месту, при чему послове 

које је тужилац раније обављао и даље обавља један радник. Тужиоцу је 

отказан уговор о раду уз образложење туженог да је приморан да смањи 

број запослених на неодређено време, а да послодавац нема могућности 

да запосленом обезбеди други посао који одговара његовој стручној спре-

ми и радним способностима, као и да послодавац нема могућности да 

запосленом понуди други посао у нижем степену стручне спреме одгова-

рајућег занимања, нити да му обезбеди преквалификацију или да му пону-

ди посао код другог послодавца.  

 Немогућност распоређивања тужиоца на друге послове не предста-

вља разлог за доношење решења о отказу уговора о раду тужиоцу, приме-

ном чана 179. став 1. тачка 9. Закона о раду, у ситуацији када није укинуто 

његово радно место, односно послови које је обављао, већ је само дошло до 

смањења обима посла на том радном месту. Тек у ситуацији када би радно 

место тужиоца било укинуто и тужилац због тога оглашен вишком запосле-

них, а тужени не би могао да га распореди на друге одговарајуће послове 

према његовој преосталој радној способности, тужени је могао донети 

решење о престанку радног односа по овом основу. Како то у конкретном 

случају није учињено, а у моменту доношења оспореног решења Правил-

ник о организацији и систематизацији радних места код туженог предвиђао 

је постојање једног извршиоца на радном месту бравара, на које место је 

био распоређен тужилац, а који је све до 20.06.2014. године обављао посло-

ве овог радног места, правилан је закључак нижестепених судова о основа-
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ности тужиочевог захтева. Стога Врховни касациони суд налази да су пра-

вилно нижестепени судови усвојили тужбени захтев и поништили побијано 

решење о отказу уговора о раду тужиоцу, а тужени обавезан да тужиоца 

врати на рад применом члана 191. Закона о раду.  

Имајући у виду напред наведено, неосновано се ревизијом туже-

ног указује да послодавац није у обавези да у сваком моменту има попу-

њени број извршилаца који је предвиђен за одређене послове, уколико за 

тим нема стварну потребу. Тужени није у обавези да има попуњена сва 

радна места која постоје у Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места, али не може отпустити запосленог због смањеног обима 

послова на радном месту на коме је једини извршилац, а да то радно 

место остави непопуњено у систематизацији''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 469/2017 од 

30.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА ДЕЛОТВОРНИ ПРАВНИ ЛЕК ПРОТИВ 

РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ 

 Записник са седнице Школског одбора на којој је одлучено о 

приговору запосленог против решења уговора о раду, не може произ-

вести правно дејство писмено израђеног и образложеног решења које 

се може побијати тужбом.  

Из образложења: 

 ''Одредбама члана 185. ст. 1. и 2. Закона о раду ("Службени гла-

сник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да се уговор 

о раду отказује решењем, у писменом облику, и обавезно садржи образло-

жење и поуку о правном леку, као и да решење мора да се достави запо-

сленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивали-

шта или боравишта запосленог.  

Према одредби члан 144. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) којим су уре-

ђене основе система прдшколског, основног и средњег образовања и вас-

питања, радни однос запосленог у установи престаје у складу са законом, 
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на основу решења директора. Одредбама члана 145. истог закона, између 

осталог, прописано је: да на решење о остваривању права, обавеза и одго-

ворности запослени има право на приговор органу управљања, у року од 8 

дана од дана достављања решења директора (став 1.); да је орган управља-

ња дужан да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана доста-

вљања приговора (став 2.); да ће орган управљања решењем одбити при-

говор када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен 

и да је решење на закону засновано, а приговор неоснован (став 4.); да ако 

орган управљања не одлучи по приговору или ако запослени није задово-

љан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 

15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно од дана доста-

вљања одлуке (став 7.).  

Законом о основама система образовања и васпитања предвиђена је 

двостепеност у поступку одлучивања о правима, обавезама и одговорно-

стима запослених у установама предшколског, основног и средњег обра-

зовања и васпитања, у које спада и тужена Гимназија, што подразумева и 

одлуку о престанку радног односа, односно отказа уговора о раду, а пред-

мет тужбеног захтева у судском спору у циљу заштите повређеног права 

запосленог мора бити коначна одлука послодавца, односно одлука донета 

поводом приговора запосленог против првостепеног решења. Одлука о 

престанку радног односа и одлука донета поводом приговора запосленог 

могу бити предмет тужбеног захтева само ако су израђене у писменом 

облику, ако садрже образложење и поуку о правном леку и ако су доста-

вљене запосленом, зато што само такве одлуке омогућавају запосленом 

делотворно коришћење правних лекова. Уколико запосленом није доста-

вљена одлука по приговору у писменом облику, запослени се, сагласно 

члану 145. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања, 

може обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за 

доношење одлуке.  

Другостепени суд је закључио да је тужилац био дужан да тужбом 

тражи поништај првостепене и другостепене одлуке тужене, а да при томе 

није утврдио да ли је другостепена одлука израђена у писменом облику и 

да ли је достављена тужиоцу. У списима предмета постоји само записник 

са седнице Школског одбора тужене на којој је одлучивано о приговору 

тужиоца, али, по налажењу Врховног касационог суда, овај записник у 

односу на тужиоца не може производити правно дејство писмено израђе-
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ног и образложеног другостепеног решења које се може побијати тужбом. 

Европски суд за људска права је у више одлука изнео став да непостојање 

образложења може проузроковати тешкоће приликом приступа суду ако 

спречава коришћење правних лекова због недовољних појединости у вези 

са основима на којима се заснива побијана одлука (нпр. у пресуди Salov 

против Украјине је утврђено да је непостојање образложене одлуке омело 

подносиоца представке да оспори одређена питања у жалбеном поступку, 

што је констатовано и у пресуди Hadjinastassiou против Грчке јер је под-

носиоцу представке пре подношења жалбе била достављена само скраће-

на верзија – резиме пресуде Војног апелационог суда).  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2501/2017 од 

26.10.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

ПРОМЕНА РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА ЗАПОСЛЕНОГ  

СА ПРИСТАНКОМ 

 Законом о јавном поретку и правилима морала није забрање-

на промена радно-правног статуса запосленoг са његовим пристан-

ком из режима радног односа на неодређено време у радни однос на 

одређено време. 

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је била у радном 

односу код туженог на неодређено време почев од 07.05.2013. године на 

пословима менаџера брзог и услужног центра у служби одељења путнич-

ког сервиса ''дипломирани економиста''. Дана 03.11.2014. године, тужени 

је доставио тужиљи анекс уговора о раду са предлогом за измену уговор-

них услова у погледу трајања радног односа и премештаја на друге посло-

ве због организационих промена и постојања могућности да тужиља оста-

не тзв. ''вишак запослених''. Тужиља је прихватила понуђени анекс и са 

туженим закључила нови измењени уговор о раду, али не у режиму рада 

на неодређено време него је закључила уговор на одређено време до 

31.12.2014. године са новим радним местом – пословођа продавнице - 

портир. Раније радно место на коме је тужиља радила је актом о система-
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тизацији укинуто због нерентабилности. По истеку времена рада на одре-

ђено време тужени је донео решење којим радни однос престаје.  

 Код тако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови сма-

трају да су понуда и анекс уговора о раду од 28.10.2014. године ништави 

јер је њиме промењен радно-правни статус тужиље са неодређеног на 

одређено време и тужиља је премештена на послове који не одговарају 

степену и врсти стручне спреме за који је оспособљена и који су раније 

утврђени уговором о раду. Анексом уговора је повређено правило из чла-

на 171. став 1. тачка 1. Закона о раду у коме је прописано да послодавац 

може запосленом понудити измену уговорних услова рада због потреба 

процеса и организације рада. Под ''одговарајућим послом'' нижестепени 

судови сматрају посао за чије обављање се захтева иста врста и исти сте-

пен стручне спреме који су утврђени у уговору о раду.  

 Становиште нижестепених судова није правилно.  

 Закон о раду не забрањује промену радно-правног статуса запо-

сленог из радног односа заснованог на неодређено време у флексибилне 

облике запошљавања у које спада и рад на одређено време, уколико до те 

промене долази сагласношћу воља послодавца и запосленог. Уговор о 

раду води своје порекло из уговора о најму који је био класичан уговор 

грађанског права, па се на њега супсидијерно примењују уз одговарајуће 

специфичности и ограничења општа правила уговорног права (слобода 

уговарања, аутономија воље, забрана злоупотребе права, начело савесно-

сти и поштења итд. – начела облигационих односа – чл. 1. до 18. ЗОО). До 

закључења главне расправе тужиља није захтевала поништење анекса уго-

вора о раду због мана воље (заблуда, превара и претња) и у другом спору 

се не може истицати релативна ништавост уговора. Но и под условом да 

се такав приговор може истицати, рушљивости уговора очигледно нема 

(заблуде), јер је тужиља као дипломирани економиста, знала или могла 

знати (имајући у виду своје образовање) за правне последице новог изме-

њеног уговора и имовинске ефекте који из тог посла произилазе.  

 С обзиром да уговор о раду (анекс) није противан принудним про-

писима, јавном поретку и моралу (члан 103. ЗОО) јер је закључен дозво-

љен уговор (не постоји злоупотреба права), то је правилно отказан уговор 

о раду (престанак радног односа) по истеку времена за који је заснован 

радни однос на неодређено време (члан 175. Закона о раду). 
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 Основано се у ревизији истиче да је у конкретном случају посло-

давац поступио у складу са правилом из члана 155. став 1. тачка 5. јер је 

тужиљи – запосленој понудио ''другу меру''. Под синтагмом ''и друге 

мере'' подразумева се и могућност да послодавац примени не само зако-

ном таксативно набројане мере, већ и мере у циљу очувања макар привре-

меног и временски ограниченог трајања рада, ако је то у интересу запо-

сленог. Закон изричито не забрањује споразумевање послодавца и запо-

сленог ради обављања рада на радном месту за који се захтева нижа 

стручна спрема, ако је то у интересу запосленог и ако на такву промену 

запослени слободном вољом пристаје''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2387/2016 од 

24.5.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ОТКАЗА  

НЕ ЗАХТЕВА РЕИНТЕГРАЦИЈУ 

 Запослени који због незаконитог отказа не захтева реинтегра-

цију има право на супституциону накнаду штете која не искључује 

право запосленог на накнаду штете због изостале зараде.  

Из образложења: 

 ''Како је решење о отказу уговора о раду тужиљи незаконито, то је 

основан захтев тужиље за накнаду штете сагласно члану 191. став 1. Зако-

на о раду, због чега су правилно нижестепени судови досудили тужиљи 

накнаду штете у виду изгубљене зараде и то у висини од четири зараде у 

износу од 328.552,64 динара, с`обзиром на утврђену висину месечне зара-

де, као и накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања за 

период од 17.08.2011. године до 30.09.2015. године, а све према налазу 

вештака на који у обрачунском смислу није било примедби.  

 Одредбом члана 191. Закона о раду, између осталог, је прописано 

да ако суд утврди да је запосленом незаконито престао радни однос, а 

запослени не захтева да се врати на рад, суд ће на његов захтев обавезати 

послодавца да запосленом исплати накнаду штете у износу од највише 18 

зарада које би запослени остварио да ради, и то зависно од времена прове-
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деном у радном односу и година живота запосленог, као и броја издржа-

ваних чланова породице. Право запосленог да уместо враћања на рад зах-

тева паушалну накнаду штете од највише 18 зарада које би остварио да 

ради, може се реализовати под условом да је запосленом незаконито пре-

стао радни однос, да запослени не захтева да се врати на рад и да захтев 

поднесе до окончања главне расправе пред судом. Када је реч о супститу-

цији уместо реинтеграције, као у конкретном случају, ради се о паушал-

ној, а не о интегралној накнади штете, која се одређује највише до 18 

зарада које би запослени остварио да ради, сразмерно времену које је 

запослени провео у радном односу, сразмерно годинама живота запосле-

ног и сразмерно броју издржаваних чланова породице. При том, супститу-

циона накнада штете се односи само на реинтеграцију, а не и на накнаду 

штете због изостале зараде, због чега запослени има право и на ту накнаду 

и у случају када не захтева реинтеграцију, јер се не ради о акцесорним 

правима. 

 Неосновано се наводима ревидента указује на погрешну примену 

материјалног права, односно да је приликом одлучивања о накнади штете 

било потребно да се одреди датум - дан престанка радног односа, али је 

нашао да нису основани, обзиром да тужиља правноснажношћу одлуке о 

делу захтева за отказ уговора о раду стиче право на враћање на рад, одно-

сно на накнаду штете као супституцију уколико не жели да се врати на 

рад. Управо како тужиља није тражила враћање на рад, то иста све до 

доношења судске одлуке о делу захтева за накнаду штете трпи штету у 

виду изгубљене зараде и других припадајућих примања из радног односа 

услед незаконитог поступања послодавца, те иста има право на накнаду те 

штете. Неосновано се наводима ревизије указује да се првостепеном пре-

судом тужиљи досуђени износи који премашују износ од 70.000 евра, 

обзиром да тужени у току поступка није имао примедбе на налаз и 

мишљење судског вештака, односно да налаз вештака у обрачунском сми-

слу није био оспорен''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 411/2017 од 

20.4.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ СУПРОТНЕ ОДЛУКЕ СУДА  

И ОРГАНА УПРАВЕ 

 Запослени не може да трпи штетне последице у ситуацији када 

се у погледу његовог радно-правног статуса донете супротне одлуке 

од стране редовног суда и органа управе.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању оспореним решењем туже-

ног од 15. децембра 2008. године тужилац, распоређен на радно место 

оперативац у Центру за обавештавање – референт, остаје нераспоређен 

због укидања послова и задатака са 06.06.2005. године; док се налази на 

располагању има право на накнаду личног дохотка у висини оствареног у 

посебном месецу; радни однос му престаје 25.12.2006. године.  

 О радно-правном статусу тужиоца одлучивало се раније решењем 

од 05.05.2005. године по коме је тужиоцу престао радни однос без његове 

сагласности као вишку запослених због престанка потребе са 06.06.2005. 

године када се разрешава дужности; отказни рок му траје један месец у 

ком периоду ће користити годишњи одмор. Рачуноводствени центар ће 

му исплатити отпремнину и у утврђеној динамици зараду. То решење је 

било предмет оцене законитости у судском поступку и тужилац је у том 

поступку успео (правноснажна пресуда Окружног суда у Пироту Гж 

656/07 од 26.09.2007. године и пресуда Врховног суда Србије Рев II 

1694/07 од 11.12.2008. године, којом је одбијена као неоснована ревизија 

тужене).  

 Када је тужена донела друго решење о радно-правном статусу 

тужиоца и када је оно било предмет преиспитивања по жалби код Жалбе-

не комисије Владе, тужилац је против тих аката покренуо управни спор 

код Управног суда. Тај суд се својим решењем од 29.09.2011. године огла-

сио ненадлежним и предмет уступио Основном суду у Пироту. У свом 

решењу Управни суд наводи да је поступак одлучивања о радно-правном 

статусу тужиоца започео 05.05.2005. године и да се на њега мора приме-

нити Закон о основама система државне управе и Савезном извршном 

већу и савезним органима управе, те да је за пресуђење овог радног спора 

надлежан суд опште надлежности.  

 Код таквог чињеничног стања, нижестепени судови сматрају да је 

тужена одлучујући поново о радно-правном статусу тужиоца (због одлуке 
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Врховног суда Србије донетом у управном спору којим је поништена дру-

гостепена одлука туженог од 03.06.2005. године) правилно утврдила да је 

дошло до престанка потребе за радом тужиоца због доношења Правилни-

ка о организацији и систематизацији радних места од 25.04.2005. године 

којим је смањен број извршилаца – оперативаца у Центру за обавештава-

ње и Одсеку за одбрану у Димитровграду, односно да је укинуто радно 

место на коме је тужилац радио, због чега у конкретном случају није 

дошло до повреде члана 393-396. Закона о основама система државне 

управе.... 

 За правилно утврђено чињенично стање неправилно је примењено 

материјално право када је тужбени захтев одбијен као неоснован.  

 Из утврђеног чињеничног стања произилази да су паралелно вође-

на два поступка: први је радно-правни пред надлежним судом опште над-

лежности који је раније окончан правноснажном пресудом Окружног суда 

у Пироту. Други поступак је вођен кроз управни поступак и управни спор 

у коме је поништена ранија првобитна одлука о радно-правном статусу 

тужиоца, због чега је тужена у управном поступку поновно одлучивала.  

 По становишту Врховног касационог суда, после оцене законито-

сти првобитног решења о радно-правном статусу тужиоца, тужена, у при-

суству правноснажне одлуке Окружног суда у Пироту и пресуде Врхов-

ног суда Србије којом је одбијена ревизија, није могла да на бази истог 

чињеничног стања које је постојало у 2005. години ретроактивно доноси 

другу одлуку о радно-правном статусу тужиоца и отклања незаконитости 

које су постојале у време првобитног одлучивања. Та првобитна одлука из 

2005. године правноснажно је поништена приликом оцене њене законито-

сти и принцип правне сигурности и суштински пресуђене ствари налаже 

да се о истој ствари не може два пута одлучивати (правило ne bis idem). 

Тужена је могла да разматра радно-правни статус тужиоца по правносна-

жности првобитне одлуке из радног спора после евентуалне реинтеграци-

је на основу правила која су важила у време њеног доношења (Закон о 

државним службеницима). 

 Дакле, из утврђеног чињеничног стања произилази да формално 

ова ствар није правноснажно пресуђена (не постоји идентитет у потпуно-

сти чињеничног стања - животног догађаја), али суштински (у материјал-

но-правном смислу) је правноснажно пресуђена јер се односи на чињени-

це и околности које су биле предмет оцене законитости у ранијем судском 
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поступку. Тужилац не може да трпи штетне последице због паралелног 

вођења судског и управног поступка у погледу радно-правног статуса 

који су последично суштински у колизији. Правна једнакост странака у 

радном спору, правна сигурност, јединственост и непротивуречност прав-

ног система не допуштају вођење и доношење противуречних одлука 

државних органа код идентичног чињеничног стања. Због тога је тужена 

морала да поштује судску одлуку која због неспоривости утврђења везује 

орган управе''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 889/2016 од 

22.2.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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ПРИВРЕДНО ПРАВО 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА НА ОТКУП АКЦИЈА У ЗАПОЧЕТОМ 

ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА 

 У започетом а неокончаном поступку преузимања акционар-

ских друштава до дана ступања на снагу Закона о преузимању акцио-

нарских друштава (''Службени гласник РС'' 99/2011), мањински акци-

онари циљног друштва су овлашћени да подношењем захтева суду 

остваре откуп њихових акција са правом гласа под условима који су 

сагласно закону морали бити објављени у понуди за преузимање. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је акционар при-

вредног друштва "Мин Див" АД Фабрика вијака и делова за шинска вози-

ла из Сврљига и поседује 144 акције са правом гласа. Тужени је прве 

акције емитента "Мин Див" АД Фабрика вијака и делова за шинска возила 

из Сврљига, стекао на основу уговора о продаји капитала методом јавне 

аукције који је закључен дана 03.08.2006. године и по том основу је стекао 

77,50 % капитала наведеног субјекта приватизације. Потом је тужени 

извршавајући обавезу инвестирања у субјект приватизације, извршио 

докапитализацију и на тај начин стекао 83,69 % акција субјекта привати-

зације, да би потом поново извршио докапитализацију дана 31.12.2009. 

године када је стекао додатних 26.266 акција емитента, односно 2,77 % од 

укупног броја емитованих акција.  

Обавештењем Комисије за хартије од вредности од 14.05.2010. 

године, емитент МИН ДИВ обавештен је да је у поступку надзора утврђе-

но да је тужени стекао акције емитента, а да није поступио у складу са 

обавезом и одмах обавестио Комисију ХоВ, циљно друштво и Београдску 

берзу и објавио понуду за преузимање акција на начин одређен Законом о 

преузимању акционарских друштава. Решењем Комисије ХоВ 6/0-17-295-

10-10 од 10.05.2010. године утврђено је да тужени нема право гласа по 

основу 26.266 акција емитента МИН ДИВ, па му је наложено да отклони 

повреде тако што ће поднети захтев Комисији за одобрење понуде за пре-

узимање акција издаваоца, или да отуђи додатно стечене акције и то 

26.266 акција у року од 3 месеца по пријему решења, под условом да нема 

средстава за понуду за преузимање акција.  
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Првостепеном пресудом је утврђено да је тужени, према решењу 

Комисије за хартије од вредности од 10.05.2010. године и обавештењу те 

комисије од 14.05.2010. године био у обавези да објави понуду за преузи-

мање акција и то 26.266 акција и да о томе обавести Комисију за хартије 

од вредности, циљно друштво и организациони облик организованог 

тржишта, али да то није учинио. Имајући у виду одредбу члана 41б Зако-

на о преузимању привредних друштава која прописује да ако понуђач не 

објави понуду за преузимања под условима и на начин прописаним овим 

законом, сваки акционар циљног друштва може путем суда захтевати 

откуп акција са правом гласа под условима под којима је морала бити 

објављена понуда за преузимање, првостепени суд на основу наведене 

одредбе Закона, усвојио је тужбени захтев тужиоца и обавезао туженог да 

му исплати износ од 722,17 динара по акцији, која вредност није оспора-

вана током поступка.  

 Привредни апелациони суд у Београду у пресуди која се ревизи-

јом побија Пж 1717/15 од 01.06.2016. године, заузима сасвим другачији 

став, те уважава жалбу туженог и преиначује првостепену пресуду тако 

што одбија тужбени захтев тужиоца као неоснован, налазећи да је прво-

степени суд погрешно применио материјално право. Другостепени суд је 

образложио побијану одлуку наводима да је тек Законом о изменама и 

допунама Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гла-

сник РС" број 99/11 од 27.12.2011. године) додата одредба члана 41б у 

коме је у ставу 1. прописано да ако понуђач не објави понуду за преузима-

ње под условима и на начин прописан Законом, сваки акционар циљног 

друштва може захтевати путем суда откуп акција са правом гласа под 

условима под којима је морала бити објављена понуда за преузимање, па 

је првостепени суд у конкретном случају погрешно применио материјално 

право јер је на конкретну правну ситуацију, ретроактивно применио 

одредбу члана 41б која је почела да се примењује тек од 01.02.2012. годи-

не, а спорни промет 26,266 акција привредног друштва, за које је Комиси-

ја за хартије од вредности навела да је потребно објавити понуду, евиден-

тиран 31.12.2009. године, тако да на ту ситуацију није било места за при-

мену цитиране одредбе члана 41б Закона преузимању акционарских дру-

штава.  

 Према оцени Врховног касационог суда, основано се ревизијом 

тужиоца истиче да је другостепени суд приликом доношења побијане 
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одлуке погрешно применио материјално право и то одредбе Закона о пре-

узимању акционарских друштава. 

 Тужени је започео преузимање циљног друштва дана 31.12.2009. 

године и тада је настала његова обавеза за објављивање понуде за преузи-

мање на основу члана 6. став 1. тада важећег Закона о преузимању акцио-

нарских друштава ("Службени гласник РС" број 46/06; 107/09). Решењем 

Комисије за хартије од вредности број 6/0-17-295/10-10 од 10.05.2010. 

године, утврђена је повреда Закона о преузимању акционарских друшта-

ва, па је наложено туженом да поднесе захтев Комисији за одобрење 

понуде за преузимање акција издаваоца "МИН ДИВ" АД Сврљиг и да на 

тај начин објави понуду за преузимање 26.266 акција циљног друштва. 

Тужени није поступио по налогу Комисије и није објавио јавну понуду за 

преузимање акција. Решењем Комисије за хартије од вредности број 6/0-

17-295/42-10 од 16.07.2014. године утврђено је да тужени није поступио 

према решењу Комисије од 10.05.2010. године и као санкција за повреду 

Закона о преузимању акционарских друштава, Комисија је одузела права 

гласа туженом на 26.266 акција решењем од 10.05.2010. године. Према 

утврђеном чињеничном стању, тужени без обзира на садржину наведеног 

решења Комисије за хартије од вредности, није поднео захтев за одобрење 

објављивања понуде за преузимање акција, што значи да у таквој ситуа-

цији, акционари циљног друштва, међу којима је и тужилац, имају право 

на основу одредбе члана 41б став 1. сада важећег Закона о преузимању 

акционарских друштава, да путем месно надлежног суда захтевају откуп 

акција.  

 То са разлога што Закон о преузимању акционарских друштава 

("Службени гласник РС" број 99/2011), у прелазним и завршним одредба-

ма у члану 50. регулише започето преузимање и прописује да поступак 

преузимања који је у току на дан ступања на снагу овог закона 

(01.02.2012.г.) окончаће се по одредбама овог закона, ако у њему понуђач 

још није добио решење Комисије о одобрењу објављивања понуде за пре-

узимање.  

Према стању у списима, на дан подношења тужбе 04.02.2014. 

године, тужени није поступио по налогу Комисије, није поднео захтев 

Комисији за одобрење објављивања понуде за преузимање, нити добио 

решење Комисије о одобрењу објављивања понуде за преузимање. што 

значи да се у конкретном случају на започето преузимање, примењује 
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одредба члана 41б Закона о преузимању акционарских друштава а што 

даље значи да је тужилац стекао право на основу одредби члана 3. став 1. 

тач. 1. и 2, члана 6. став 1. и члана 41б Закона о преузимању акционарских 

друштава, да преко месно надлежног суда захтева откуп акција, тако да је 

погрешан закључак другостепеног суда изражен у побијаној одлуци да се 

у конкретној ситуацији, ретроактивно примењује члан 41б Закона о преу-

зимању акционарских друштава, што је био разлог преиначења првосте-

пене пресуде.  

 Потребно је нагласити, да се у конкретном случају ради о праву 

мањинских акционара на откуп акција према условима понуде, које оства-

рују у поступку преузимања акционарских друштава по Закону о преузи-

мању акционарских друштава, те ово право акционара, по овом закону, не 

треба мешати нити поистовећивати са правом на принудни откуп и при-

нудну продају акција који институт је предвиђен Законом о привредним 

друштвима, јер се ради о потпуно два различита института и две различи-

те ситуације у којима се врши откуп акција и остварују права акционара''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 253/2016 од 

23.2.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ПОБИЈАЊЕ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЗ КОГА ЈЕ ДУГОВАНА КОРИСТ 

ИСПЛАЋЕНА ТРЕЋЕМ ЛИЦУ 

 Правно је допуштено побијање уговора о продаји непокретно-

сти по коме је уговорена купопродајна цена уместо продавцу уплаће-

на трећем лицу као извршење обавезе из компензационог правног 

посла продавца и трећег лица. 

Из образложења: 

 ''Побијаном пресудом је оцењена као правилна пресуда првостепе-

ног суда којом је у целости одбијен противтужбени захтев. Другостепени 

суд прихвата правно становиште првостепеног суда по коме корист из про-

тивтужбом побијаног уговора није имао тужилац-противтужени већ треће 

лице. Зато је тај суд становишта да се у конкретном случају нису стекли 

услови прописани одредбом члана 114. Закона о стечају за побијање спор-
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ног правног посла. То становиште се темељи на тврдњи да погодовање 

"Партизан промет" није извршено побијаним правним послом, већ радњом 

компензације спроведеном на основу уговора о конпензацији број 1. 

Врховни касациони суд не прихвата такво становиште нижестепе-

них судова, јер налази да је засновано на погрешној примени материјал-

ног права. То је, најпре, последица погрешног става нижестепених судова 

да тужилац-противтужени није остварио корист из побијаног правног 

посла. Не може се прихватити тврдња да се корист из тог посла остварује 

у имовини трећег лица, зато што је том лицу, а не туженом-противтужио-

цу исплаћена купопродајна цена правном радњом компензације спроведе-

не на основу уговора о компензацији број 1. Напротив, корист из правног 

посла купопродаје непокретности, који је предмет побијања, за купца, 

овде тужиоца–противтуженог, огледа се у стицању купљене непокретно-

сти, док се исплаћена купопродајна цена по том основу исказује као 

корист продавца, овде туженог-противтужиоца и то независно од чињени-

це да ли је исплата исте извршена непосредно том правном лицу или 

његовом повериоцу као трећем лицу у односу на спорни купопродајни 

уговор. Стога је правно неутемељена и тврдња другостепеног суда да је у 

смислу одредбе члана 130. Закона о стечају корист из побијаног правног 

посла остварило треће лице. 

Неспорно је да је тужилац-противтужени дуговану купопродајну 

цену из побијаног правног посла исплатио трећем лицу, а не туженом-

противтужиоцу. Неспорно је и да је исплата купопродајне цене трећем 

лицу уместо туженом-противтужиоцу извршена по његовом налогу. 

Међутим, то је правно и релевантна чињеница за оцену постојања или 

непостојања законом прописаних услова за успешно побијање спорног 

купопродајног уговора. Јер, у случају да се предузета побојна радња оце-

ни основаном тужилац-противтужени би као купац спорне непокретности 

био дужан да сагласно одредби члана 130. Закона о стечају стечену 

корист из побијаног правног посла врати у стечајну масу, а да из стечајне 

масе оствари своје потраживање за исплаћену купопродајну цену. Корист 

коју је тужилац-противтужени стекао из купопродајног уговора који је 

предмет побијања јесте купљена непокретност, а његово је право, да у 

случају успешног побијања, од туженог-противтужиоца оствари повраћај 

исплаћене купопродајне цене као његов стечајни поверилац. 
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Следом реченог, а код исказаног становишта другостепеног суда о 

тачности навода да је исплата купопродајне цене по спорном уговору 

извршена у тренутку када је и тужиоцу–противтуженом и туженом-про-

тивтужиоцу било познато да је тужилац-противтужени био неспособан за 

плаћање у периоду дужем од три године, потребно је оценити основаност 

противтужбеног захтева са становишта постојања побојних услова пропи-

саних одредбом члана 122. Закона о стечају. То значи да се у складу са 

том законском одредбом мора оценити од каквог је значаја за пресуђење 

спорног односа чињеница везана за датум закључења побијаног уговора у 

односу на датум подношења предлога за покретање стечајног поступка и 

знање тужиоца-противтуженог за туженикову-противтужиочеву неспо-

собност за плаћање у то време''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 65/2017 од 

16.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ГУБИТАК ПРАВА НА ПРЕБИЈАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА  

У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА 

 Неподношењем пријаве потраживања са изјавом о пребијању 

до истека рока за пријаву потраживања у поступку стечаја гасе се 

повериочева права према стечајном дужнику, због чега поверилац 

неблаговремено пријављеног потраживања губи и право пребијања 

тог потраживања према стечајном дужнику.  

Из образложења: 

 ''Пресудом Привредног апелационог суда Пж бр. 1562/16 од 

05.05.2016. године одбијена је као неоснована жалба туженог и потврђена 

је првостепена пресуда Привредног суда у Нишу П бр. 280/15 од 

24.10.2015. године којом је обавезан тужени да тужиоцу исплати износ од 

24.815.070,00 динара са законском затезном каматом почев од 27.12.2007. 

године па до исплате, те је одбијен компензациони приговор туженог 

којим је тражио да се изврши пребој потраживања странака за износ од 

24.456.485,51 динар и обавезан тужени да тужиоцу накнади трошкове 

парничног поступка у износу од 1.027.910,00 динара.  
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 Према утврђеним чињеницама, парничне странке су чланови кон-

зорцијума по Уговору од 11.12.2011. године, овереном код Општинског 

суда у Нишу под Ов 3112/07, који за предмет има оснивање конзорцијума 

ради учествовања у поступку продаје друштвеног капитала субјекта при-

ватизације, правног претходника умешача. По члану 6. Уговора предви-

ђен је проценат учешћа чланова конзорцијума у обезбеђивању финансиј-

ских средстава ради извршења обавеза из уговора о продаји капитала 

субјекта приватизације и то тако да тужилац учествује са 51,343%, а туже-

ни са 48,657%. Неспорно је утврђено да је тужилац по уговору о привати-

зацији, који је конзорцијум закључио 27.12.2007. године са Агенцијом за 

приватизацију, исплатио укупну продајну цену од 51.000.000,00 динара, 

те је предмет тужбеног захтева исплата дела обавезе туженог у плаћању 

купопродајне цене из уговора о продаји друштвеног капитала субјекта 

приватизације. Анексом уговора о конзорцијуму парничне странке су про-

дужиле важење истог на неодређено време и споразумеле се да врше 

одређене уплате на рачун субјекта приватизације, а ради измиривања 

његових обавеза према запосленима, трећим лицима и државним органи-

ма, као и за потребе одржавања текућег процеса рада и обављања основне 

делатности. Уговорне стране су предвиделе да ће анексом коначно утвр-

дити висину уложених средстава у субјекат приватизације сваког члана 

конзорцијума, те да ће на основу коначног обрачуна прецизирати своја 

међусобна права и обавезе према субјекту приватизације. Није спорно да 

је тужени као зајмодавац, на рачун субјекта приватизације или трећим 

лицима по налогу субјекта приватизације уплатио укупан износ од 

47.633.534,29 динара, те како је према члану 6. став 1. Уговора о конзор-

цијуму учешће тужиоца у финансирању субјекта приватизације 51,343% 

односно 24.456.485,51 динар, то би разлика у улагањима тужиоца и улага-

њима туженог била 358.584,49 динара у корист тужиоца, због чега је 

тужени истакао приговор компензације за износ од 24.456.485,51 динар. 

Међу странкама није закључен анекс уговора о извршеном коначном 

обрачуну уложених средстава у субјекат приватизације, нити је тужени у 

стечају тужиоца пријавио потраживања и доставио изјаву о пребоју са 

потраживањем тужиоца.  

Код овако утврђених чињеница нижестепени судови су обавезали 

туженог да тужиоцу исплати износ од 24.815.070,00 динара, који износ 

одговара проценту учешћа туженог у купопродајној цени 70% друштве-

ног капитала субјекта приватизације, а сагласно са чланом 6. Уговора о 
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конзорцијуму. Ово са разлога што је тужилац у целости исплатио купо-

продајну цену, те је наведени износ платио у име и за рачун туженог, који 

је Уговором о конзорцијуму преузео обавезу учешћа у плаћању купопро-

дајне цене капитала субјекта приватизације у наведеном проценту, те 

тужилац има право да се као поверилац регресира од туженог као соли-

дарног дужника за испуњење обавезе у уговореном проценту. Компенза-

циони приговор туженог није прихваћен, јер је тужени пропустио да до 

истека рока за пријаву потраживања у стечајном поступку над тужиоцем 

достави пријаву потраживања и изјаву о пребоју, па је сагласно члану 82. 

став 2. Закона о стечају изгубио право на пребијање.  

Неосновано ревидент оспорава примену материјалног права од 

стране нижестепених судова истичући да потраживање туженог није 

могло бити предмет пријаве потраживања у стечају, па ни пребоја у сми-

слу члана 82. Закона о стечају, јер су уплате туженог које су неспорно 

утврђене у овом поступку евидентиране у пословним књигама умешача, 

али је постојала сагласност воља чланова конзорцијума да се и те уплате 

урачунају у укупна улагања у субјекат приватизације, сразмерно уговоре-

ним процентима власничких права над субјектом приватизације. Тужилац 

је исплатом купопродајне цене у корист туженог као члана конзорцијума 

извршио обавезу конзорцијума по уговору о приватизацији 70% друштве-

ног капитала субјекта приватизације. Међутим, уплате туженог у корист 

субјекта приватизације не могу се сматрати извршењем обавеза конзорци-

јума према субјекту приватизације, обзиром да су у књиговодству наведе-

не уплате књижене као позајмица туженог субјекту приватизације, а не 

као финансијско улагање конзорцијума по основу извршења обавеза из 

Уговора о продаји друштвеног капитала, нити другог улагања у субјекат 

приватизације које би подразумевало повећање основног капитала или 

имовине субјекта приватизације.  

Неосновано је и позивање ревидента на одредбу члана 116. став 7. 

Закона о стечају, јер се она односи на повериоце стечајног дужника који-

ма је потраживање у стечају оспорено, а затим утврђено у парници, на 

коју је стечајни поверилац упућен. У конкретном случају тужени није 

пријавио потраживање у стечају тужиоца, те није ни упућен на парницу, 

ради доказивања свог потраживања према тужиоцу. Зато су правилно 

нижестепени судови применили одредбу члана 82. став 2. Закона о стечају 

када су одбили компензациони приговор туженог. Наведеним чланом у 
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ставу 1. је прописано да ако је поверилац пре подношења предлога за 

покретање стечајног поступка стекао право на пребијање свог потражива-

ња према стечајном дужнику са потраживањем стечајног дужника према 

њему, отварањем стечајног поступка не губи се право на пребијање, али је 

поверилац дужан, како је то прописано ставом 2. истог члана, да до истека 

рока за пријаву потраживања достави пријаву на целокупан износ потра-

живања и изјаву о пребијању, јер у супротном губи право на пребијање. 
Тужени је тврдећи да има потраживање према тужиоцу истакао компенза-

циони приговор, али код отварања стечајног поступка није испоштовао 

став 2. члана 82. Закона о стечају, подношењем пријаве потраживања уз 

изјаву о пребоју, те је истеком рока за пријаву потраживања изгубио ста-

тус повериоца у стечају тужиоца, а тиме нису испуњени услови ни за 

усвајање компензационог приговора у предметном спору''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 237/2016 од 

18.5.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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СТВАРНО ПРАВО 

 

ПРЕДМЕТ ХИПОТЕКЕ 

 Хипотеком су обухваћени само уговором о хипотеци или зало-

жном изјавом одређена или одредива главна и споредна потраживања.  

Из образложења: 

 ''Ради обезбеђења новчаног потраживања банке према кориснику 

кредита као средство обезбеђења потраживања банке заложном изјавом 

трећег лица у корист банке је установљена и уписана хипотека на непо-

кретностима трећег лица с тим што је у изјави наведено да се обезбеђује 

потраживање средстава краткорочног кредита у износу од 10.000.000,00 

динара са роком враћања од 90 дана и каматом од 1,5% месечно. Пошто у 

року није дошло до намирења потраживања банке по уговору о кредиту, 

банка је тужбом против трећег лица тражила да се утврди да је овлашћена 

да се намири из продаје непокретности трећег лица и то за износ главног 

тражења од 10.000.000,00 динара са месечном каматом од 1,5%. Пошто је 

првостепени суд тужбени захтев одбио у целости као неоснован другосте-

пени је делимично преиначио одлуку првостепеног суда тако што је утвр-

дио да се банка може намирити из вредности продате непокретности за 

износ од 10.000.000,00 динара, али је у делу који се односи на намирење 

камате захтев одбијен као неоснован због тога што је другостепени суд 

сматрао да је у заложној изјави односно уговору о хипотеци морао да 

буде наведен обрачунати износ камате. Како тај износ камате  није обра-

чунат полазећи од начела специјалитета хипотеке другостепени суд је у 

том делу тужбени захтев одбио као неоснован.  

 Правилно је закључио другостепени суд да је у конкретном случа-

ју треће лице као власник непокретности одговорно банци односно тужи-

оцу као повериоцу за дуг – потраживање које је обезбеђено хипотеком 

закљученом у складу са чланом 64. Закона о основама својинско-правних 

односа а који се закон примењивао у време заснивања хипотеке. Међу-

тим, по мишљењу Врховног касационог суда банка се основано у кон-

кретном случају из вредности непокретности може намирити и за износ 

споредног потраживања односно за камату од 1,5% на месечном нивоу с 

обзиром да се ради о одредивој обавези. У таквој ситуацији не вређа се 
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начело специјалитета хипотеке. С обзиром да другостепени суд због изне-

тог правног става није утврђивао износ који припада тужиоцу по основу 

споредног тражења, то је због свега наведеног другостепена одлука у том 

делу морала бити укинута''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1641/2016 од 

7.9.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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НАСЛЕДНО ПРАВО 

 

РАСКИД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ  

ЗБОГ ТРАЈНО ПОРЕМЕЋЕНИХ ОДНОСА 

 Право на раскид уговора о доживотном издржавању због трајно 

поремећених односа није условљено узроком поремећаја односа  и посто-

јањем кривице једне од уговорних страна.  

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању тужиља и тужена су се упо-

знале и спријатељиле током 2009. године, а потом на иницијативу тужиље 

закључиле уговор о доживотном издржавању који је оверен од стране 

суда 18.02.2011. године, према ком уговору је тужиља прималац издржа-

вања, а тужена давалац издржавања. Тужиља и тужена нису уговориле 

заједницу живота, у време закључења уговора тужиља је имала 68 година 

живота и није јој била потребна туђа помоћ и нега а нису јој потребне ни 

данас, тужиља има сопствене приходе, па је, како је то у уговору и наве-

дено, обим издржавања минималан и обавеза даваоца издржавања је да 

убудуће у случају старости и немоћи примаоца издржавања, повећа обим 

помоћи сразмерно потребама примаоца издржавања – тужиље. У уговору 

је наведено да прималац издржавања након своје смрти у накнаду оставља 

даваоцу издржавања непокретности које су наведене у уговору, као и све 

покретне ствари које се буду затекле у кући у моменту смрти примаоца 

издржавања, те новац на штедним улозима и заостале исплате по било 

ком основу. Након закључења уговора парничне странке су биле у добрим 

односима, као што су биле и две године пре закључења уговора, међусоб-

но су се посећивале, а тужена је тужиљи доносила оброке или је позивала 

код себе на ручак, те пружала помоћ у обављању кућних послова, а када, 

због свог здравственог стања то није могла да учини,  ангажовала је свог 

супруга или пријатеље да тужиљи пруже потребну помоћ. Тужиља ни на 

који начин није показивала да оваквим понашањем тужене није задовољ-

на, а онда је 14.04.2012. године без претходне најаве прекинула сваки кон-

такт са туженом објашњавајући свој поступак тиме да је посумњала да је 

тужена ставила ''нешто'' у кафу коју јој је припремила, јер кад је попила 

кафу наједном се лоше осећала.  
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 Имајући у виду утврђене чињенице и садржину одредбе члана 

201. Закона о наслеђивању, другостепени суд је правилном правном оце-

ном утврђених чињеница правилно закључио да тужиља основано тражи 

раскид уговора о доживотном издржавању. Из утврђеног чињеничног ста-

ња несумњиво произлази закључак да су се односи тужиље и тужене трај-

но пореметили, а одредба члана 201. став 1. Закона о наслеђивању је изри-

чита да свака од уговорних страна може захтевати да суд раскине уговор 

кад се утврди да су се међусобни односи из било ког узрока толико поре-

метили да постану неподношљиви. За раскид уговора о доживотном издр-

жавању није од значаја ни који је узрок поремећених односа, нити да ли 

постоји кривица неке од страна и које за поремећај односа.  

 Уговор о доживотном издржавању је утолико специфичан уговор 

што се закључује с обзиром на својство личности даваоца издржавања 

који примаоцу издржавања треба да обезбеди негу у болести и помоћ у 

задовољавању свакодневних животних потреба у годинама када то, по 

природи ствари, прималац издржавања више не буде могао да чини сам 

без туђе помоћи. Смисао и сврха уговора о доживотном издржавању јесте 

да се прималац издржавања, који је углавном стар човек, осећа сигурним 

у тренутку старости и немоћи. У таквој ситуацији довољно је да једна 

страна жели и тражи да се уговор раскине и да је њен став, осећање и 

мишљење, да је немогуће настављање уговора и остваривање његове свр-

хе, јер извршење уговора тражи колико-толико усклађене односе уговара-

ча, па принудно одржавање уговора на снази не само да не би одговарало 

правој вољи странака у време закључења уговора, већ би било у супрот-

ности са сврхом и смислом, те циљем због кога се уговор закључује. 

Добри односи између уговарача су предуслов за извршавање уговорних 

обавеза код уговора о доживотном издржавању, а у конкретном случају 

нема сумње да тужиља као прималац издржавања јасно, недвосмислено и 

безусловно жели раскид уговора, па је у таквој ситуацији њен захтев 

основан без обзира на понашање тужене и узрок због кога је дошло до 

поремећаја односа странака, као и да ли би се ти односи евентуално могли 

побољшати". 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 777/2016 од 

22.6.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 

 

ПОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА 

 Недопуштена је тужба за утврђење ништавости решења доне-

тих у поступку извршења јер се такве одлуке могу правно ваљано 

побијати само правним средствима прописаних Законом о извршном 

поступку. 

Из образложења: 

 ''Тужилац је у својству извршног повериоца учествовао у поступку 

извршења против извршног дужника ради наплате новчаног потраживања 

продајом непокретности. На јавном надметању за продају непокретности 

извршни суд није омогућио тужиоцу да се користи његовим правом прече 

куповине већ је непокретност досудио и предао трећем лицу. Сматрајући 

да је на тај начин повређено његово право прече куповине тужилац је 

тужбом у посебној парници тражио да се утврди да су решења о досуђењу 

и предаји непокретности трећем лицу ништава по члану 103. ЗОО.  

 Одредбом члана 126. став 6. Закона о извршном поступку (''Слу-

жбени гласник РС'' 125/04), који се примењивао у поступку извршења, је 

прописано да се решење о досуђењу не може побијати посебном жалбом 

већ се разлози за жалбу на то решење могу износити у жалби на решење о 

предаји непокретности. Из тога произилази да ако је тужилац у својству 

извршног повериоца пропустио да се користи правним средством којим 

му је закон дозволио или уколико је то правно средство у поступку извр-

шења неосновано истицао, онда он не може у посебној парници да тражи 

да се утврди ништавост решења која су донета у извршном поступку. Због 

тога су и правилне одлуке нижестепених судова којима је правноснажно 

одбијен тужиочев тужбени захтев те му је због тога и ревизија одбијена 

као неоснована''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 3072/2017 од 

8.2.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

  



Сентенце                                          

 160 

 

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПОСТУПАЊА КРИВИЧНИХ СУДОВА 

Различито поступање кривичних судова у одређеним фазама 

неправноснажно окончаног кривичног поступка не представља акт 

дискриминације. 

Из образложења: 

 ''Првостепени суд је закључио да су у кривичним поступцима 

вођеним пред Општинским и Окружним судом у Зрењанину, Окружним 

судом у Новом Саду и Окружним судом у Панчеву судови различито 

поступали у погледу захтева за издвајање из судских списа транскрипата 

разговора, извештаја БИА са аудио, видео записима и снимцима разгово-

ра, да у тужиочевом случају списи прибављени противно одредби члана 

232. ЗКП нису издвојени из списа, што је довело до дискриминације про-

писане Протоколом 12. Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода и члана 1. истог Протокола, због чега је тужбени захтев 

делимично усвојен и тужиоцу досуђено 600.000,00 динара.  

 Апелациони суд није прихватио становиште првостепеног суда, 

јер се различито поступање судова на које се тужилац позива заправо сво-

ди на тумачење одредбе тада важећих чл. 232. и 233. ЗКП, о томе да ли се 

извршење наредбе снимања може поверити Безбедносно информативној 

агенцији или не може, што је од значаја у коначном због примене члана 

18. тада важећег ЗКП којим је било прописано да се судске одлуке не 

могу заснивати на доказима који су по себи и према начину прибављања у 

супротности са законом, Уставом или међународним правом. Апелациони 

суд у Новом Саду је закључио да се ради о различитом тумачењу права, а 

не на неоправданом прављењу разлике које би представљало дискримина-

цију (.....) посебно код чињенице да кривични поступак није окончан и за 

сада је непознато на којим доказима ће судска одлука кривичног суда 

бити заснована. Зато је првостепену пресуду преиначио одбијањем тужбе-

ног захтева.  

 Правилно је другостепени суд закључио да у конкретном случају 

нема повреде забране дискриминације.  
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У конкретном случају, тужбом се тврди да је дискриминација учи-

њена зато што је у кривичном поступку који се против тужиоца још увек 

води, одбијен захтев за издвајање одређених доказа из списа, док је у дру-

гим, сличним кривичним поступцима, такав захтев усвојен. 

Различито поступање кривичних судова у одређеној фази поступ-

ка и то у погледу тумачења одредаба о незаконитим доказима, у поступку 

који није правноснажно окончан, по становишту Врховног касационог 

суда не представља акт дискриминације, како је дефинисан одредбама 

Закона о забрани дискриминације, Устава Републике Србије и Европске 

конвенције. 

Нема околности које указују да је према тужиоцу, доношењем 

негативне одлуке о захтеву за издвајање одређених доказа из списа, нео-

правдано направљена разлика због његовог личног својства (расе, боји 

коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком 

пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном иден-

титету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским осо-

беностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно прет-

постављеним личним својствима). 

Околност да су у спису евентуално постојала решења других 

окружних судова који су другачије тумачили одредбе о незаконитим 

доказима у кривичном поступку, како ревидент тврди, не везује кривични 

суд да у тужиочевом случају поступи на исти начин и није доказ да је 

Окружни суд у Панчеву различито поступио у односу на Окружни суд у 

Новом Саду и Окружни суд у Зрењанину из разлога који се заснивају на 

личним својствима тужиоца, а не из разлога слободног и независног тума-

чења и примене права (члан 1. Закона о судијама "Службени гласник РС" 

63/01 са изменама). Суд је независан у поступању, а контрола судских 

одлука врши се у поступку по жалби. Различито поступање судова у истој  

чињенично-правној ситуацији представља повреду права странке на пра-

вично суђење гарантовано чланом 32. Устава Републике Србије и чланом 

6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, о 

чему није надлежан да одлучује Врховни касациони суд, већ Уставни суд 
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Републике Србије. Из списа се ни на који начин не може закључити да су 

судови тужиочев захтев за издвајање из списа одбили због његовог лич-

ног својства, односно да је процесна одлука о његовом захтеву последица 

акта дискриминације. Зато је правилно другостепени суд одлучио одбија-

њем тужбеног захтева. 

Неосновани су наводи ревизије да је тужилац дискриминисан 

изреком судске одлуке, а не погрешним тумачењем права, јер ни сам не 

наводи која лична својства су основ другачијег одлучивања и зашто сма-

тра да је у односу на њега неоправдано учињена разлика по основу личног 

својства, а не на основу тумачења права у конкретном случају. Поред 

наведеног, тврдња о дискриминацији (такође, евентуално неправилном и 

незаконитом раду органа и повреди права на правично суђење) је и преу-

рањена јер су оспорена процесна решења у одређеној фази судског 

поступка, а коначна одлука о оптужби против тужиоца није правноснажна 

(при чему је првостепена пресуда ослобађајућа)''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев1 8/15 од 

27.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 
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УПРАВНО ПРАВО 

 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА У ПРЕДМЕТУ ИСКЉУЧЕЊА  

ИЗ ЧЛАНСТВА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА 

 За поступање у предмету искључења из чланства удружења 

пензионера стварно је надлежан основни суд.  

Из образложења: 

 ''Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. 

став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/08... 31/2011), 

по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој правној ствари 

надлежан је Основни суд у Крагујевцу на основу одредби члана 22. став 2. 

Закона о уређењу судова и члана 3. став 1. тачка 26. Закона о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' 116/08). 

 Одредбом члана 22. став 2. Закона о уређењу судова (''Службени 

гласник РС'' 116/08... 31/2011), прописано је да основни суд у првом сте-

пену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није 

надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступкe за које није 

надлежан неки други суд.  

 Одредбом члана 20. став 1. и став 3. Закона о удружењима (''Слу-

жбени гласник РС'' 51/2009) прописано је да сваки члан удружења може 

покренути поступак пред надлежним основним судом за утврђивање 

ништавости општег акта удружења који је донет супротно Статуту или 

другом општем акту удружења, односно за утврђивање ништавости 

појединачног акта удружења који је донет супротно закону, Статуту или 

другом општем акту удружења у року од 15 дана од дана сазнања за акт, 

а најкасније у року од шест месеци од дана доношења акта. Поступак за 

утврђивање ништавости акта из става 1. овог члана води се према одред-

бама закона којим се уређује парнични поступак. 

 Како се тужбом тражи поништај одлуке Градског удружења пен-

зионера којом је тужилац искључен из чланства удружења, то је по нала-

жењу Врховног касационог суда, сагласно цитираним прописима, за 

одлучивање у овој правној ствари надлежан основни суд''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ус 19/2017 од 

26.6.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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НАДЛЕЖНОСТ СУДА У ПРЕДМЕТИМА ЗАШТИТЕ  

У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ 

 За поступање у предмету заштите у вези са узбуњивањем, над-

лежан је виши суд.  

Из образложења: 

 ''Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 

30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/08... 

40/2015), по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој 

правној ствари надлежан је Виши суд у Лесковцу, на основу члана 32. у 

вези са чланом 23. Закона о заштити узбуњивача (''Службени гласник РС'' 

128/14) и члана 4. став 1. тачка 10. Закона о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' 116/08... 101/13). 

 Одредбом члана 23. Закона о заштити узбуњивача је, између оста-

лог, прописано да узбуњивач према коме је предузета штетна радња у 

вези са узбуњивањем има право на судску заштиту. Судска заштита се 

остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надле-

жном суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну 

радњу, односно три године од дана када је штетна радња предузета. У 

поступку судске заштите надлежан је виши суд према месту предузимања 

штетне радње или према месту пребивалишта тужиоца.  

 Одредбама члана 32. истог закона је прописано да у поступку 

заштите у вези са узбуњивањем или у поступку из члана 27. овог закона 

суд који води поступак може одредити привремену меру у складу са зако-

ном којим се уређује извршење и обезбеђење. Предлог за одређивање 

привремене мере може се поднети пре покретања судског поступка, за 

време трајања судског поступка као и по окончању судског поступка, све 

док извршење не буде спроведено. У току поступка суд може и по слу-

жбеној дужности да одреди привремену меру.  

 Одредбама члана 33. истог закона је прописано да је суд надлежан 

за поступање по тужби за заштиту и у вези са узбуњивањем, надлежан да 

одлучује и по предлогу за одређивање привремене мере који је поднет пре 

покретања судског поступка''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ус 27/2016 од 

11.1.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ КОДЕКСА  

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ 

 Изрицање мере због повреде кодекса професионалне етике не 

спада у судску надлежност.  

Из образложења: 

 ''Одлучивање о самосталном тужбеном захтеву који се односи на 

поништај одлуке Одбора за професионалну етику Београдске пословне 

школе, који према кодексу професионалне етике са етичког становишта 

прати и анализира понашање и међусобне односе у школи, не спада у над-

лежност суда опште надлежности јер се не ради о спору из члана 1. Закона 

о парничном поступку. Ово стога јер се тужбом не оспорава одлука којом је 

решено о правима и одговорностима тужиоца из радног односа, већ се ради 

о одлуци органа који понашање тужиоца разматра са аспекта морала, а која 

одлука нема никакав утицај на радно-правни статус тужиоца.  

 Према томе, како се предмет спора односи на поништај одлуке 

која нема карактер управног акта, то за решавање спора по становишту 

Врховног касационог суда није надлежан ни Управни суд (суд посебне 

надлежности по члану 11. Закона о уређењу судова). 

 Према томе, како предмет спора није у надлежности суда, то у 

оваквој чињенично-правној ситуацији, основни суд треба да одбаци 

тужбу, применом члана 16. став 2. Закона о парничном поступку''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ус 15/2017 од 

25.5.2017. године утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 
 

ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 Бројност захтева за добијање информације од јавног значаја, 

не може бити разлог за одбијање захтева.  

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 46. став 1. тачка 10. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавној значаја (''Службени гласник РС'' 120/2004... 36/10), 

који је захтевом за покретање прекршајног поступка стављен на терет окри-

вљеној, прописано да ће се новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 дина-
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ра казнити за прекршај одговорно лице у органу јавне власти, ако орган јав-

не власти, не изда информацију у траженом облику, а има техничких 

могућности за то (члан 18. ст. 2. и 3), то се по налажењу овог суда разлози 

наведени у образложењу побијаних пресуда за ослобађање одговорности 

окривљене не могу прихватити као правилни. Ово стога, јер је окривљена 

првостепеном и другостепеном прекршајном одлуком ослобођена одговор-

ности за прекршај из члана 46. став 1. тачка 10. у вези члана 18. ст. 2. и 3. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавној значаја, а разлози 

наведени у образложењима ових пресуда не упућују на овакву одлуку. Ово 

стога, јер је решењем даваоца информације од 03.06.2015. године, одбијен 

захтев Љиљане Радојичић из Сурдулице за достављање информација од јав-

ног значаја, чиме је ускраћена у праву на добијање информације при чему у 

образложењу побијаних пресуда није образложено да давалац информације 

није имао техничких могућности за давање истих, већ је захтев одбијен са 

разлога учесталости захтева, јер је тражила велики број информација и не 

плаћа накнаду за трошкове израде копија докумената и упућивање, те је 

доношењем првостепене пресуде којом се окривљена ослобађа одговорно-

сти за прекршај из члана 46. став 1. тачка 10. у вези члана 18. ст. 2. и 3. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавној значаја учињена 

битна повреда одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 3. 

Закона о прекршајима. Наведену битну повреду одредаба прекршајног 

поступка учинио је и другостепени суд, јер је побијаном пресудом потвр-

дио решење првостепеног прекршајног суда''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прзз 6/2017 од 

23.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЗНИКА ПРИЛИКОМ УВОЗА РОБЕ  

СА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПОРЕКЛОМ 

 Извозник је одговоран за тачност података унетих у фактури о 

преференцијалном пореклу робе.  

Из образложења: 

 ''Против наведених одлука Републички јавни тужилац је подигао 

захтев за заштиту законитости, због битне повреде одредаба прекршајног 
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поступка, у смислу члана 264. став 2. тачка 3. Закона о прекршајима и због 

повреде материјалног прекршајног права у смислу члана 265. став 1. тач. 1. 

и 2. Закона о прекршајима. У захтеву наводи да су разлози о одлучним 

чињеницама у пресуди првостепеног прекршајног суда потпуно нејасни, јер 

је окривљени оглашен одговорним за прекршај из одредбе члана 293. став 

1. тачка 1. Царинског закона, јер суд најпре закључује да увозник уговара-

њем клаузуле о преференцијалном пореклу у форми изјаве о европском 

пореклу датој на фактури подразумева да је од иностраног испоручиоца 

требало да поседује рачун о куповини предметне робе од трговинске фир-

ме, а затим закључује да се ради о употребљаваној пољопривредној маши-

ни и да не постоји могућност доказивања тог рачуна, да би на крају закљу-

чио да је за ту околност постојала свест о томе код окривљеног. Наводи да 

се конкретан поступак царињења спроводи применом одредби Споразума о 

трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 

стране и Републике Србије, са друге стране. Указује на то, да означени спо-

разум представља основ за повлашћени третман одређене робе која се уво-

зи у Републику Србију (што је овде случај) и прописује услове неопходне 

за остваривање повластице, а процедура је регулисана Протоколом 3 за 

примену тог споразума. Чланом 16. Протокола прописано је да ће произво-

ди пореклом из Заједнице, када се увозе у Србију имати олакшице у оквиру 

Споразума, уколико је поднет или ЕУР 1 образац, који се односи на ту 

робу, или је за ову робу дата изјава извозника на фактури или другом 

комерцијалном документу (за робу чија вредност не прелази 6.000 евра), у 

строго опредељеној форми датој у прилогу Споразума. Посебно је значајно 

да је одговорност за тачност података о пореклу робе на извознику (члан 

22. истог Протокола), који је и њен власник, односно продавац и који мора 

бити спреман да на захтев царинских органа извознице, поднесе на увид 

документа којима се потврђује њено порекло. Истиче да из списа предмета 

произлази да је у конкретном случају увозник након уноса робе у Републи-

ку Србију доставио свом заступнику, кога је ангажовао да спроведе посту-

пак царињења, потребну документацију, па и фактуру на коју је била унета 

изјава о преференцијалном пореклу, у свему у складу са одредбама Спора-

зума. Како су окривљени у својој одбрани навели да су у време извршења 

наведеног прекршаја, сагласно члану 11. Царинског закона, унели тачне 

податке у декларацију, односно податке у свему у складу са приложеном 

документацијом, коју је царински орган прихватио, то су потпуно нејасне и 

контрадикторне одлуке како првостепеног, тако и другостепеног прекршај-
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ног суда. Чињеница да је накнадно царински орган, у складу са методама 

административне сарадње, прописаним одредбама члановима 32. и 33. Про-

токола 3 за примену Споразума, извршио проверу порекла предметне робе, 

те накнадно добио одговор да иста не испуњава услове за стицање порекла, 

не значи да у моменту царињења нису испуњени формални услови које про-

писује Споразум за примену повлашћеног третмана. Сматра да се објективно 

поставља питање да ли је радња из члана 265. став 1. тач. 1. и 2. Закона о пре-

кршајима, за коју се окривљени гони, прекршај и да ли има околности које 

искључују одговорност за прекршај. Предлаже да Врховни касациони суд 

захтев уважи, укине првостепену и другостепену прекршајну пресуду и пред-

мет врати првостепеном прекршајном суду на поновно одлучивање. 

 Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког 

јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.  

 Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијане одлуке, у 

смислу члана 286. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' број 

65/13), Врховни касациони суд је нашао: 

 Захтев је основан.  

 Републички јавни тужилац основано захтевом за заштиту законито-

сти указује на то да су пресуде Прекршајног суда у Трстенику 2 Пр-159/15 

од 26.04.2017. године и Прекршајног апелационог суда, Одељења у Крагу-

јевцу I-112 Прж 11122/17 од 03.07.2017. године донете уз битне повреде 

одредаба прекршајног поступка, у смислу члана 264. став 2. тачка 3. Закона 

о прекршајима, као и повреде материјалног прекршајног права у смислу 

члана 265. став 1. тач. 1. и 2. Закона. Ово стога, што првостепени и друго-

степени прекршајни суд окривљеног оглашавају одговорним да је царин-

ским органима изнео нетачне податке о пореклу, иако су судови знали да 

он није свесно доставио царинском органу нетачан податак, јер није могао 

ни да проверава документацију преко француске администрације, нити је 

то била његова обавеза, већ само да поступа у складу са одредбом члана 11. 

Царинског закона и да изнесе све чињенице и околности, што је он и учи-

нио, поднео исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке. Докумен-

тацију су прихватили царински органи, као ваљану и валидну, и извршили 

обрачун дажбина, не тражећи друге исправе, иако су приликом пријема 

видели да је изјаву дао извозник, а не овлашћени увозник, како се то наводи 

у разлозима образложења пресуде. У конкретном случају окривљени је 

приликом увоза робе ставио царинским органима на процену ЈЦИ са факту-
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ром извозника из Француске, који (извозник) је, сагласно одредбама члано-

ва 16. и 22. Протокола 3 за примену Споразума о трговини и трговинским 

питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, 

са друге стране, одговоран за тачност података о пореклу робе. По оконча-

њу царинског поступка, стављања робе у слободан промет, у складу са 

одредбама члана 33. Протокола 3 за примену наведеног Споразума, извр-

шена је накнадна провера уверења о пореклу преко царинске администра-

ције Француске, па је на основу достављеног одговора за предметну робу 

утврђено да није пореклом из Републике Француске, те није стекла статус 

преференцијалног порекла. Основано, по налажењу Врховног касационог 

суда, Републички јавни тужилац налази да окривљени није доставио царин-

ском органу нетачне податке, а није могао ни да проверава документацију 

преко француске администрације, нити је то била његова обавеза, јер је 

поступао у складу са одредбом чланом 11. Царинског закона (''Службени 

гласник РС'' 18/10... 111/12) и изнео све чињенице и околности, те поднео 

исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке, коју документацију су 

прихватили царински органи, као ваљану и валидну и извршили обрачун 

дажбина не тражећи друге исправе. Стога су разлози образложења како 

првостепене, тако и другостепене прекршајне одлуке, нејасни и противу-

речни у вези постојања прекршаја који се окривљеном ставља на терет. 

Основано Републички јавни тужилац указује и на учињену битну повреду 

материјалног прекршајног права, у смислу члана 265. став 1. тач. 1. и 2. 

Закона о прекршајима, будући да се, с обзиром на наведено, поставља и 

питање да ли је радња за коју се окривљени гони прекршај и да ли има 

околности које искључују одговорност за прекршај''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прзз 21/2017 од 

23.11.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

24.4.2018. године) 

 

 

ПРИМЕНА БЛАЖЕГ ПРОПИСА 

 На учиниоца прекршаја примењује се закон – пропис који је 

важио у време извршења. Ако је после извршеног прекршаја изме-

њен закон једном или више пута, примењује се најблажи за учиниоца.  
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Из образложења: 

 ''Против наведене одлуке Прекршајног апелационог суда у Београ-

ду, Одељења у Нишу, Републички јавни тужилац је подигао захтев за 

заштиту законитости, због битне повреде одредаба прекршајног поступка 

из члана 264. став 2. тачка 4. у вези члана 6. Закона о прекршајима. У зах-

теву наводи да је другостепени прекршајни суд, одлучујући по жалби под-

носиоца захтева за покретање прекршајног поступка, преиначио првосте-

пену пресуду и, уместо опомене, окривљенима изрекао новчане казне, и 

то 50.000,00 динара за правно лице и 10.000,00 динара за одговорно лице, 

наводећи у разлозима образложења своје пресуде да је изрекао новчане 

казне у минималним законом прописаним износима, што је нетачно, има-

јући у виду да су новчане казне у време чињења прекршаја биле прописа-

не, и то за правно лице – у минималном износу од 10.000,00 динара, а за 

одговорно лице у минималном износу од 5.000,00 динара. Налазећи да је 

на описани начин другостепени прекршајни суд повредио закон на штету 

окривљених, јер није применио повољнији закон за окривљене, на шта га 

обавезује одредба члана 6. Закона о прекршајима, Републички јавни тужи-

лац предлаже да Врховни касациони суд усвоји захтев за заштиту закони-

тости и укине пресуду другостепеног прекршајног суда, а списе предмета 

врати истом суду на поновно одлучивање. 

 Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког 

јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.  

 Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијане одлуке, у 

смислу члана 286. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' 65/13), 

Врховни касациони суд је нашао: 

 Захтев је основан.  

 Републички јавни тужилац основано захтевом за заштиту закони-

тости указује на то, да је пресуда Прекршајног апелационог суда у Београ-

ду, Одељења у Нишу, II-207 Прж бр. 20404/17 од 01.12.2017. године доне-

та уз битну повреду одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. 

тачка 4. у вези члана 6. Закона о прекршајима.  

 Одредбом члана 6. Закона о прекршајима је прописано да се на 

учиниоца прекршаја примењује закон, односно пропис, који је важио у 

време извршења прекршаја. Ако је после учињеног прекршаја једном или 
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више пута измењен пропис, примењује се пропис који је најблажи за учи-

ниоца.  

 У време чињења прекршаја из члана 294. став 1. тачка 5. Царин-

ског закона (''Службени гласник РС'' 18/10 и 111/12), 09.05.2014. године, 

за прекршај из члана 294. тог закона била је прописана новчана казна у 

износу од 10.000,00 динара до 1.500.000,00 динара за правно лице, а за 

одговорно лице – у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара.  

 Законом о изменама и допунама Царинског закона (''Службени 

гласник РС'' 29/15) измењена је одредба члана 294. Царинског закона, 

тако, што је прописано новчано кажњавање правног лица у износу од 

50.000,00 динара до 1.500.000,00 динара, а одговорног лица – у износу од 

10.000,00 до 100.000,00 динара, на који начин су повећане минималне 

новчане казне за правно и одговорно лице.  

 Како је минимални износ казне за прекршај из члана 294. став 1. 

тачка 5. Царинског закона у време извршења прекршаја био 10.000,00 

динара за правно лице, а 5.000,00 динара за одговорно лице, који износи 

су Законом о изменама и допунама Царинског закона (''Службени гласник 

РС'' 29/15) повећани, Прекршајни апелациони суд у Београду, Одељење у 

Нишу, је побијану пресуду од 27.10.2017. године донео уз битне повреде 

одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4. у вези члана 

6. Закона о прекршајима, јер при одмеравању казне у минималном износу 

за правно и одговорно лице није поступао у складу са одредбом члана 6. 

Закона о прекршајима, већ је одредио минималне казне у складу са 

накнадно донетим Законом о изменама и допунама Царинског закона, 

којим су за исти прекршај прописане веће санкције од оних које су биле 

прописане законом у време извршења прекршаја''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прзз 1/2018 од 

14.2.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. 

године) 
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АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 

 

 

 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ НУЖНЕ ОДБРАНЕ 

 Прекорачење нужне одбране се утврђује на основу свеукупних 

радњи нападнутог и нападача, тако да број удараца нанетих напада-

чу у нужној одбрани, у конкретном случају, није одлучујући. 

Из образложења: 

 ''Основни и први услов за постојање нужне одбране у смислу члaна 

19. став 2. КЗ је да ли је одбрана била нужна што произилази из фактичке 

ситуације и утврђеног чињеничног стања. У овом случају нужност одбране 

је прузрокована поступањем оптуженог, нападача А.А., који је са пиштољем 

у руци пришао оптуженом, нападнутом Б.Б., репетирао пиштољ и из непо-

средне близине пуцао у његово тело, из чега произилази да је нападнути Б.Б., 

одбијајући истовремени противправни напад имао право и није био дужан да 

на други начин врши одбрану осим повредом нападачевог добра, односно 

наношењем повреда нападачу и одбијањем напада. У тренутку напада 

нападнути Б.Б. у рукама није имао оружје док је напад на њега вршен ватре-

ним оружјем које само по себи поседује велику разорну силу, могућност пре-

цизног погађања и наношења тешких и смртоносних повреда, чиме је напад-

нути Б.Б., доведен у ситуацију да није био у могућности да одбије напад 

пасивним, искључиво одбрамбеним радњама, померањем тела или неким 

другим начином заштите. При даљој оцени постојања услова одбране неоп-

ходно је утврдити границе нужне одбране и то да ли је одбрана коју је преду-

зео нападнути Б.Б., била неопходно потребна и у том смислу да ли је посто-

јала сразмера између озбиљности и јачине напада и приближно еквивалент-

ног степена одбијања напада. У датој ситуацији из утврђеног чињеничног 

стања произилази да је нападнуто најзначајније и највредније правно добро 

нападнутог Б.Б., и то његово тело и живот и зато је реално и прихватљиво да 

је он у одбрани од таквог напада могао да изврши повреду исто тако вредног 

односно највреднијег правног добра нападача, тела и живота нападача А.А. 

Апелациони суд закључује да су испуњени сви услови за постојање нужне 

одбране, јер је одбрана била нужна и неопходно потребна, а сразмера између 

нападнутог и нападачевог добра је потпуна и идентична а са друге стране 
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постојала је несразмера средстава напада и средстава којим се напад у одбра-

ни одбија у корист нападнутог, с обзиром да је нападнути Б.Б., нападнут 

ватреним оружјем а бранио се ножем, тако да је из свих наведених разлога 

погрешан закључак првостепеног суда о постојању прекорачења нужне 

одбране у поступању нападнутог Б.Б. 

 По налажењу Апелационог суда, чињеница да је нападнути Б.Б. 

задао два убода ножем, а другим нанео тешку телесну повреду опасну по 

живот нападачу, не ремети постигнуту сразмеру између интензитета 

напада и степена еквиваленције у одбијању напада. Основ ове. сразмер-

ности проистиче из одговора на питање потребне мере и интензитета 

одбране. Имајући у виду средства напада и одбране која су употребљена, 

значај правних добара која су нападнута и која су у одбрани повређена и 

околност коју је првостепени суд правилно утврдио, да је поред напада 

нападача А.А. на нападнутог Б.Б., истовремено уследио и напад оптуже-

них нападач, В.В., Г.Г. и Д.Д., да је њихов напад био усмерен на тело и 

живот нападнутог и да је напад био неочекиван и ничим изазван, без 

обзира на постојање ранијих сукоба између њих, а да је отпочео тиме што 

је нападач А.А. пришао нападнутом Б.Б. и без упозорења испалио метак у 

његово тело, да стицајем околности тим пројектилом није изазвао код 

нападнутог тешку телесну повреду опасну по живот или тежу последицу 

и без обзира што је пуцао у доњи део тела односно у бутину ноге напад-

нутог, имајући у виду близину виталних крвних судова тела, по ставу 

Апелационог суда нису испуњени услови који произилазе из члана 19. 

став З. Кривичног законика о постојању прекорачења нужне одбране. 

  Не стоји закључак првостепеног суда да је другом убодном раном 

која је нападачког типа а не одбрамбена, што је утврђено обављеним 

медицинским вештачењем, прекорачена одбрана нападнутог Б.Б. Основна 

карактеристика нужне одбране је заштита права од неправа, односно 

заштита од противправног и нескривеног напада при чему нападнути није 

дужан да се заштити бежањем нити искључиво одбрамбеним покретима и 

радњама, тим пре што су и нападнути и нападач по задобијању повреда 

могли да предузимају физичке покрете и радње напада, што значи да је 

опасност од напада и по извршеном пуцњу била извесна и предстојећа од 

нападача А.А., који је био присутан на месту догађаја код су други опту-

жени који су га пратили наставили са вршењем радње напада ударањем и 

шутирањем нападнутог Б.Б. 
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  Из утврђеног чињеничног стања није било могуће утврдити, нити за 

испуњење услова нужне одбране захтевати да се нападнути брани искључи-

во одбрамбеним радњама, што би значило да се штити рукама или ножем 

који се налазио код њега али на други начин, махањем или да бежањем напу-

сти место сукоба, што нису услови који искључују постојање нужне одбране 

а с обзиром да је нападнут ватреним оружјем и рукама и ногама од осталих 

лица, није реално и могуће да би на тај начин осујетио напад. Несразмера у 

тежини повреде коју је задобио нападнути Б.Б. и повреде коју је нанео напа-

дачу А.А, по степену тежине и угрожености здравља није услов који детер-

минише нужну одбрану односно њено прекорачење, јер ова разлика не ука-

зује да се ради о одбрани незнатног правног добра повредом неупоредиво 

вреднијег добра, с обзиром да је нападнути Б.Б. задобио тешку телесну 

повреду, а нападач А.А., тешку телесну повреду опасну по живот. 

 Закључке Апелационог суда потврђује и афективно стање у коме 

се налазио нападнути Б.Б., а по налазу вештака неуропсихијатра код њега 

је у датој ситуацији постојао афект гнева и страха средњег интензитета са 

предоминацијом афекта страха и зато није било могуће очекивати да као 

нападнути изабере делотворније средство, начин одбране и да одмери 

нижи степен јачине одбране, нити да благовремено и ефикасно процени у 

ком тренутку је неопходно да прекине предузимање радњи одбране". 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр.754/15 

од 27.11.2015. године) 

 

 

ПОКУШАЈ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

  Не може постојати покушај извршења кривичног дела у ситу-

ацији када окривљени није започео предузимање нити једне радње 

која је прописана као радња извршења предметног кривичног дела. 

Из образложења: 

 ''Пресудом Основног суда у К. оптужени Д. М. ослобођен је опту-

жбе да је извршио кривично дело тешка крађа у покушају из члана 204. 

став 1. тачка 1. у вези члана 30. КЗ. 

 Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавио Основни 

јавни тужилац. 
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 Жалба је неоснована. 

  Одредба члана 30. КЗ прописује постојање покушаја извршења 

кривичног дела у ситуацији када неко са умишљајем започне извршење 

кривичног дела али га не доврши. Према томе, за постојање кривичног 

дела неопходни су субјективни елементи а то су свест и воља да се извр-

ши предметно кривично дело чега је у конкретном случају било, а и 

објективни елементи који се огледају у предузимању конкретних радњи 

извршења кривичног дела који за циљ имају проузроковање забрањене 

последице, чега у конкретном случају није било. Првостепени суд је пра-

вилно закључио да је окривљени конкретном приликом само дошао до 

подрума оштећеног те да је био поред вратима подрума али да није запо-

чео ни једну радњу извршења истог. По налажењу Апелационог суда 

долазак до места где је обијање требало да се изврши уз евентуално 

ношење алата којим је обијање требало да се изврши (мада то током 

поступка није доказано) представљају припремне радње за извршење кри-

вичног дела које нису кажњиве у конкретном случају. Припремне радње 

су оне делатности које су ван радњи извршења прописаних за конкретно 

кривично дело и које треба само да створе неопходне услове за извршење 

дела а покушај извршења кривичног дела је предузимање оне делатности 

која је прописана као радња извршења конкретног кривичног дела. У кон-

кретном случају радња извршења кривичног дела које се оптуженом ста-

вља на терет је обијање или проваљивање затворених зграда. Оптужени 

није предузео нити једну радњу усмерену на обијање или проваљивање, 

тако да он заправо није ни започео радњу извршења предметног кривич-

ног дела, те не може бити кажњен за покушај извршења истог''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Књажевцу 6К бр. 5/15 од 

24.2.2016. године и пресуде Апелационог суда у Нишу 12Кж.1.бр. 521/16 

од 25.4.2016. године) 

 

 

УСЛОВНИ ОТПУСТ 

  При чињеници да је осуђени издржао две трећине казне, дужи-

на неиздржаног дела казне није од утицаја на одлуку суда о условном 

отпуштању осуђеног. 
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Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда у Л. одбијена је као неоснована молба осу-

ђеног Ђ. Н. за пуштање на условни отпуст са издржавања казне затвора 

на коју је осуђен пресудом Вишег суда у Лесковцу. 

  Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавио осуђени 

због повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чиње-

ничног стања са предлогом да се побијано решење преиначи, и усвоји 

његова молба за условни отпуст. 

 Жалба је основана. 

 Управо разлози које наводи првостепени суд у прилог одбијања 

молбе за условно отпуштање, а то су низак степен ризика, напредовање 

по одељењима и групама, успешност у извршавању програма поступања, 

владање за време извршавања казне, извршење радних обавеза, ранија 

неосуђиваност и очекивано деловање условног отпуста, указују на неоп-

ходност примене института условног отпуста, а не на одбијање молбе у 

том правцу, због чега је првостепено решење преиначено као у изреци. 

 Однос издржаног и неиздржаног дела казне на који се позива 

првостепени суд на страни трећој у пасусу шестом као разлог за одбијање 

молбе за условно отпуштање је апсолутно неприхватљив обзиром да 

законодавац у том делу прописује као услов да је осуђени издржао 2/3 

казне затвора. Обзиром да је осуђени Ђорђевић Никола тај услов испунио 

то је однос издржаног и неиздржаног дела казне потпуно ирелевантан за 

одлучивање о примени условног отпуста''. 

 (Сентенца из решења Вишег суда у Лесковцу Куо.бр.74/15 од 

21.10.2015. године и решења Апелационог суда у Нишу 12Кж.2.бр. 814/15 

од 2.11.2015. године) 

 

 

ПАСИВНИ СУБЈЕКТ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОБЉУБА  

НАД НЕМОЋНИМ ЛИЦЕМ 

 Немоћно лице, односно пасивни субјект кривичног дела обљу-

ба над немоћним лицем из чл. 179. Кривичног законика, може бити 

како женско тако и мушко лице код којег постоји душевно обољење, 
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заостали душевни развој или друга душевна поремећеност, немоћ 

или неко друго стање услед којег то лице није способно за отпор.  

Из образложења: 

 ''Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кри-

вичног поступка из члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП, на коју се основано 

указује изјављеном жалбом браниоца оптуженог, јер у образложењу пре-

суде нису наведени јасни разлози о свим чињеница које су предмет дока-

зивања, због чега није могуће испитати законитост и правилност пресуде.  

 Првостепени суд је оптуженог АА огласио кривим за продужено 

кривично дело обљуба над немоћним лицем из члана 179. став 2. у вези 

става 1. КЗ у вези члана 61. КЗ, при чему је свој чињенични закључак да 

је оптужени у критичним приликама извршио обљубу над мал. оштеће-

ном ВВ искористивши њен заостали душевни развој услед којег она није 

била способна за отпор, засновао на оцени одбране оптуженог, исказа 

мал. оштећене ВВ, исказа испитаних сведока ГГ и ДД, налаза и мишљења 

Комисије вештака Клинике за ментално здравље КЦ Ниш, Одељење за 

дечију и адолесцентну психијатрију бр. 14310/2 од 03.06.2014. године, те 

исказа вештака др ЂЂ, члана наведене Комисије вештака. До оваквих 

чињеничних закључака првостепени суд је дошао анализом не само 

напред наведених доказа, већ и исказа испитаних сведока ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ и 

ИИ, као и налаза и мишљења вештака медицинске струке - специјалисте 

гинекологије и акушерства др ЈЈ од 19.05.2014. године. 

 Међутим, дати разлози првостепеног суда су за сада неприхватљи-

ви. Ово стога што се основано жалбом браниоца оптуженог АА указује да 

у пресуди нису наведени јасни разлози о чињеници која је предмет дока-

зивања и то да ли је код мал. оштећене ВВ у критичним приликама посто-

јала психичка немоћ услед које није била способна за отпор, односно да 

ли је оштећена услед степена заосталог душевног развоја трајног каракте-

ра, које је утврђено вештачењем, могла да схвати значај сексуалног акта и 

његових последица и да ли је због наведеног стања психичког здравља 

била способна за отпор. Ово стога што је првостепени суд на основу 

налаза и мишљења Комисије вештака Клинике за ментално здравље КЦ 

Ниш, Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију бр. 14310/2 од 

03.06.2014. године утврдио да је мал. оштећена ВВ лице са умереном 

металном заосталошћу трајног карактера, која у критичним приликама 

није била способна да схвати значај дела у потпуности, била је делимич-
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но способна да управља поступцима и делимично способна да пружи 

отпор активан и пасиван. Имајући у виду овакав налаз и мишљење Коми-

сије вештака нејасни су разлози првостепеног суда и закључак да мал. 

оштећена у критичним приликама, услед заосталог душевног развоја, 

дакле психичке немоћи, није била способна да пружи отпор, јер то не 

произилази из наведеног вештачења.  

 Како првостепени суд није поуздано утврдио чињеницу која је 

предмет доказивања и то да ли је мал. оштећена немоћно лице, које услед 

свог душевног стања – умереног заосталог душевног развоја трајног 

карактера, у описаним приликама, није била способна да пружи отпор, 

односно да ли се може сматрати пасивним субјектом овог кривичног 

дела, то се због учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, за 

сада ни чињенично стање не може узети као правилно и потпуно утврђе-

но, ни испитати примена кривичног закона, те се укидање побијане пре-

суде показује нужним. 

 Радња извршења кривичног дела обљуба над немоћним лицем 

из члана 179. став 1. Кривичног законика подразумева извршену обљу-

бу искоришћавањем неког од стања неспособности за пружање отпора, 

које се састоји у томе да је неко од стања немоћи оштећене омогућило 

учиниоцу да изврши обљубу, али и свест учиниоца да искоришћава 

неко од тих стања пасивног субјекта, те се може извршити само са 

умишљајем, који поред наведених околности за постојање квалифико-

ваног облика из става 2. наведеног кривичног дела мора обухватити и 

свест о својству пасивног субјекта – у конкретном случају да је мало-

летно лице. 

 У поновљеном поступку првостепени суд ће извести доказе које 

предложе странке, али ће поступити и у оквиру овлашћења из члана 

15. став 4. ЗКП, у вези противречних или нејасних доказа, што је неоп-

ходно да би се предмет доказивања свестрано расправио, те ће након 

поновне оцене доказа који се тичу утврђивања чињеница које су пред-

мет доказивања, имајући у виду примедбе овог суда, у образложењу 

пресуде дати јасне разлоге о свим тим чињеницама, што је за сада изо-

стало, те ће у смислу одредбе члана 428. став 8. ЗКП у пресуди одређе-

но и потпуно изнети које чињенице и из којих разлога узима као дока-

зане или недоказане, као и разлоге којима се руководио при решавању 

правних питања и примењивању одређених одредаба закона на опту-
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женог и његово дело, када ће бити у могућности да донесе правилну и 

закониту одлуку''.  

 (Сентенца из пресуде Вишег суда у Врању 3 К.бр.65/14 од 

4.6.2015. године и решења Апелационог суда у Нишу 8 Кж.1бр.770/15 од 

16.9.2015. године) 

 

 

КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 

 Бивши супружници који не живе у заједничком домаћинству, 

али имају заједничко дете, сматрају се члановима породице. 

Из образложења: 

  ''Наиме, првостепени суд је оптуженог огласио кривим за кри-

вично дело угрожавање сигурности: из члана 1З8. став 1. КЗ, док му се 

оптужним предлогом ставља на терет кривично дело насиље у породици 

из члана 194. став 2. у вези став 1. КЗ. У образложењу пресуде, првосте-

пени суд закључује да оптужени није извршио кривично дело које му се 

ставља на терет, јер у време извршења дела он и оштећена нису живели 

у заједничком домаћинству, због чега сматра да се у његовим радњама 

стичу обележја кривичног дела угрожавање сигурности за које је огла-

шен кривим. 

  Основано се жалбом Основног јавног тужиоца оспорава овакав 

закључак. првостепеног суда и истиче да је у изреци пресуде садржан 

опис дела из оптужног предлога, који садржи елементе кривичног дела 

насиље у породици, те да није правилно тумачена одредба члана 112. тач-

ка 28. КЗ о томе да ли се оптужени и оштећена. као бивши супружници 

сматрају члановима породице. 

  По налажењу Апелационог суда, дати разлози су нејасни и за сада 

се не могу прихватити. Ово због тога што из изреке пресуде произилази 

да је првостепени суд у изреци пресуде изнео исти чињенични опис рад-

њи оптуженог, како је то наведено у оптужном предлогу. При томе, сма-

тра да се ради о бившим супружницима који не живе у заједничком дома-

ћинству у време извршења дела и да се због тога не ради о кривичном 

делу насиље у породици. Међутим, из одредбе члана 112. тачка 28. КЗ 

произилази да се члановима породице сматрају бивши супружници, ако 
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живе у заједничком домаћинству, али и лица која имају заједничко дете, 

иако никада нису живела у истом породичном домаћинству. 

  Стога је нејасно због чега није прихваћена правна квалификација 

кривичног дела из оптужног предлога, као и разлози наведени у образло-

жењу пресуде да је суд уредио чињенични опис дела, с обзиром да произ-

илази да се ради о истом чињеничном опису''. 

  (Сентенца из пресуде Основног суда у Лесковцу 6К.бр. 1025/12 од 

27.6.2012. године и решења Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.657/13 од 

13.6.2014. године) 

 

 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗНУДА  

И КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРИНУДА 

  Принуда је, по правилу, само средство за остваривање изнуде, 

а то је прибављање противправне имовинске користи, по ком битном 

елементу се наведена кривична дела у основи разликују. 

Из образложења: 

 ''Наиме, првостепени суд је оптужене АА, ББ и ВВ, као саизврши-

оце, огласио кривим за кривично дело изнуда из члана 214. став 1. у вези 

члана 33. КЗ, а оптуженог АА и за кривично дело недозвољено држање 

оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. КЗ, за радње детаљ-

но описане у изреци побијане пресуде.  

 Битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. 

тачка 2. ЗКП се огледа у томе што у пресуди нису наведени разлози о 

чињеницама које су предмет доказивања, при чему су дати разлози потпу-

но нејасни и у неким деловима међусобно противречни. Наиме, првосте-

пени суд је у образложењу пресуде изнео садржину одбрана оптужених, 

саслушаних сведока и садржину писаних доказа, након чега је утврдио 

чињенично стање као у изреци осуђујуће пресуде. При том, првостепени 

суд није поуздано утврдио све чињенице које чине обележја наведених 

кривичних дела, а што је од значаја за правилно пресуђење ове кривичне 

ствари.  

 У вези кривичног дела изнуда из члана 214. Кривичног законика 

није утврђена природа, ни висина потраживања оптуженог АА према 
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оштећеном ЂЂ, ради утврђивања одлучне чињенице о постојању субјек-

тивног елемента и то намере оптужених да се себи или другом прибаве 

противправну имовинску корист, на који битан елемент овог кривичног 

дела жалбе основано указују. 

 Разлика између овог и кривичног дела принуда из члана 135. КЗ се 

састоји управо у овом елементу, јер се кривично дело принуда из члана 

135. КЗ састоји у принуђивању другог лица да нешто учини, не учини или 

трпи, употребом силе или озбиљне претње, док кривично дело изнуда из 

члана 214. КЗ чини онај ко у намери да себи или другом прибави против-

правну имовинску корист, силом или претњом принуди другог да нешто 

учини или не учини на штету своје или туђе имовине. Дакле, принуда је, 

по правилу, само средство за остваривање основног циља изнуде, а то је 

прибављање противправне имовинске користи.  

 У том смислу се указује првостепеном суду да није поуздано утвр-

дио постојање и суштину облигационог односа између оптужених и оште-

ћеног, конкретно о каквом дугу оштећеног према оптуженом АА се ради, 

да ли исти постоји, у ком износу и да ли исти потиче из законитог или 

незаконитог правног посла. Зависно од врсте тог правног посла и чињени-

це да ли ужива правну заштиту, зависиће и чињенично утврђење о постоја-

њу или непостојању намере за прибављање противправне имовинске кори-

сти, што управо разликује наведена кривична дела и што је од значаја за 

закључак да ли се ради о намери оптужених да од оштећеног изнуде про-

тивправну имовинску корист или о принуди која је предузета да би се 

издејствовао повраћај неког износа новца из законитог правног посла.  

 Поред наведеног, битна повреда одредаба кривичног поступка из 

члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП се огледа и у томе што побијана пресуда 

нема јасне разлоге о примени силе и претње и оцени њихове озбиљности 

у смислу битних обележја кривичног дела изнуда из члана 214. КЗ, за које 

су оптужени оглашени кривим. Разлози за овај битан елемент кривичног 

дела морају обухватити закључак да ли је употребљена сила била апсо-

лутна односно по јачини дејства неодољива тако да се оштећени томе 

није могао супротставити и слободно одлучивати или је сила била рела-

тивна односно да није искључила слободу одлучивања, али је изнудила 

одлуку оштећеног да учини радње које су оптужени захтевали. У погледу 

претњи, пресуда не садржи разлоге о степену тежине изречених претњи 

као психичког насиља над оштећеним у циљу изнуде одређене одлуке 
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односно чињења, те да ли је тежина зла којим се прети створила код 

оштећеног уверење да ће претње бити остварене''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Лесковцу 2К.бр.590/11 од 

8.9.2015. године и решења Апелационог суда у Нишу 8 Кж.1.бр.1144/15 од 

16.12.2015. године) 

 

 

ПРОВОКАЦИЈА НА ВРШЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ДОКАЗНИ 

ЗНАЧАЈ ТАКО ПРИКУПЉЕНИХ ДОКАЗА 

 Када учинилац кривичног дела, пре него предузме конкретну 

радњу извршења нема вољу за забрањеним поступањем већ је поли-

цијска активност код њега створила или конкретизовала одлуку о 

извршењу кривичног дела, тако прикупљени доказни материјал је 

супротан стандардима правичног суђења, због чега не би могао да буде 

основ утврђеног чињеничног стања и доношења осуђујуће пресуде. 

Из образложења: 

 ''Првостепени суд је правилно имајући у виду целину конкретног 

случаја, утврдио провокативну природу полицијске активности и њен 

утицај на опт. Л.Ф да изврши крив. дело из члана 246. став 1. КЗ, аргу-

ментовано образложио зашто пре извршења није постојала воља оптуже-

ног као извршиоца да прода опојну дрогу у наведеној количини и по 

наведеној цени и сагласно томе га правилно ослободио од оптужбе при-

меном члана 423. тачка 2. ЗКП.  

 Кривични законик не познаје институт "провоцираног кривичног 

дела" а постојање кривичног дела није искључено тиме што је окривљени 

провоциран да изврши радњу конкретног кривичног дела, јер то није 

један од законом прописаних основа за искључење противправности 

дела. Такође, свака провокација на вршење кривичног дела није противна 

стандардима правичног суђења прокламована у члану 6. став 1. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода (право на пра-

вично суђење) односно члана 16. Устава Републике Србије којим се при-

хватају општа правила и потврђени међународни уговори који су тиме 

саставни део правног поретка Републике Србије са непосредном приме-

ном. Тако, Европски суд за људска права у случају- представци Teixeiro 
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de Castro против Португала од 09.06.1998. године изнео је правни став да 

када полицајци врше утицај који је по природи такав да може да под-

стрекне окривљеног да учини кривично дело уместо да се ограниче на 

пасивно испитивање криминалне активности они не поштују начело пра-

вичног процеса које се примењује на поступке за сва кривична дела од 

најједноставнијих до најсложенијих.  

 Дакле, провокације на вршење крив. дела неће бити а тако прикупљени 

доказни материјал може се користити приликом пресуђења по поднетој 

оптужби, само уколико полиција предузетим "оперативним радом" одно-

сно "постављањем оперативне клопке" пружи прилику извршиоцу да учи-

ни кривично дело а исти је спреман тј. вољан да исто учини. У свим оста-

лим случајевима када пре предузете забрањене радње, извршилац нема 

вољни елемент а полицијска активност је створила или конкретизовала 

код окривљеног одлуку о извршењу кривичног дела, сав прикупљени 

доказни материјал би био противан стандардима правичног суђења одно-

сно исти не би могао да буде основ утврђеног чињеничног стања и доно-

шења осуђујуће пресуде''.  

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 11 Кж.1 бр. 

423/14 од 29.5.2014. године и пресуде Вишег суда у Врању 2 К.бр.111/12 

од 18.11.2013. године) 

 

 

ОМЕТАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА  

У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ 

 Уколико окривљени не поступи по наредби овлашћеног слу-

жбеног лица да стане, већ настави да бежи и притом не предузима 

радње активног отпора којим би отежао извршење конкретне слу-

жбене радње, тада је у питању непослушност која се у кривично 

правном смислу не може сматрати ометањем овлашћеног службеног 

лица у обављању послова безбедности.  

Из образложења: 

''Према чињеничном опису дела у изреци првостепене пресуде, 

окривљени су свако понаособ, ометали овлашћена службена лица у оба-

вљању послова безбедности (трагање и проналазак лица осумњичених за 



Билтен Врховног касационог суда 

 

 187 

извршење крив. дела разбојништво) тако што су се оглушили о наредбе 

полицијских службеника да стану и наставили су да беже, па је тако опт. 

М. А. приликом покушаја прескакања зида пао, те је од стране полициј-

ских службеника доведен у позицију за везивање службеним лисицама; 

опт. Г. С је прескочио ограду и ушао у кућу Ј.С и одбио да изађе на позив 

полицијских службеника а када су га исти пронашли у једној од соба, 

испод кревета, одбио је наредбу да одатле изађе а опт. Д. К је успео да 

побегне.  

Описано поступање оптужених не може се сматрати ометањем 

овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности, јер радња 

извршења у смислу инкриминације из члана 23. став 1. ЗЈРМ представља 

активно отежавање извршења конкретне службене радње овлашћених 

службених лица, другим речима, службена радња се и поред активног 

отпора извршиоца (увреде, ударање, претње, отимање приликом задржа-

вања...) иако отежано, ипак извршава. Када се извршилац пасивно пона-

ша, као у конкретном случају, и не предузима активан отпор у смислу 

употребе силе или претње, већ пасивно спречава извршење службене рад-

ње, обзиром да одбија да стане и наставља да бежи (опт. Д. К) или неће да 

изађе испод кревета (опт. Г.С) или након пада приликом покушаја да пре-

скочи зид, не предузме нити једну радњу (опт. М.А) ради се о непослу-

шности која нема кривичноправни карактер и не може се изједначавати 

са ометањем службеног лица у смислу извршења крив. дела из члана 23. 

став 1. ЗЈРМ.  

Како чињенични опис дела не садржи радњу извршења као објек-

тивно обележје крив. дела које је предмет пресуђења, суд другог степена 

је применом члана 359. став 1. ЗКП преиначио првостепену пресуду у том 

делу, тако што је оптужене усвајањем жалби које су изјављене у њихову 

корист, на основу члана 423. тачка 1. ЗКП ослободио од оптужбе јер дело 

за које су оптужени по закону није крив. дело ометање овлашћених слу-

жбених лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда 

и мира из члана 23. став 1. ЗЈРМ''.  

(Сентенца из пресуде Апелационог уда у Нишу 11 Кж.1 бр. 

1186/15 од 20.1.2016. године и пресуде Вишег суда у Лесковцу К.бр. 44/14 

од 11.9.2015. године)  
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УРУЧЕЊЕ ОПТУЖНИЦЕ БРАНИОЦУ 

  Председник већа је у обавези да прописно састављену опту-

жницу достави не само оптуженом већ и његовом браниоцу. 

Из образложења: 

 ''Основано се жалбом окривљеног М.Ц. указује да његовом брани-

оцу није достављена оптужница а суд је одлучио о њеном потврђивању. 

Одредбом чл. 333. ст. 1. ЗКП прописано је да се оптужница подноси већу 

надлежног суда у онолико примерака колико има окривљених и њихових 

бранилаца и један примерак за суд. Одредба члана 336. став 2. прописује 

да одговор на оптужницу може поднети и бранилац. Када се ове две 

одредбе тумаче у међусобној повезаности са општим правима браниоца 

која су предвиђена у члану 71. ЗКП произилази да је првостепени суд у 

обавези да оптужницу достави и браниоцу окривљеног. У конкретном 

случају првостепени суд је оптужницу доставио само окривљеном али не 

и његовом браниоцу, чиме је по налажењу Апелационог суда оптуженом 

ускратио право које има у једној фази поступка - у поступку потврђивања 

оптужнице. Дужност је браниоца да окривљеном пружи помоћ у одбрани 

стручно савесно и благовремено а да би ту дужност могао да обави мора 

бити упознат са свим писменима који се упућују окривљеном. У конкрет-

ном случају достављањем оптужнице само окривљеном онемогућено је 

његовом браниоцу да се упозна са садржином исте и да евентуално под-

несе одговор на оптужницу. 

 (Сентенца из решења Вишег суда у Пироту Кж.2.бр 233/18 од 

31.3.2016. године и решења Апелационог суда у Нишу 12 Кж.2.бр. 233/16 

од 20.4.2016. године) 

 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА ПРЕСУДУ ДОНЕТУ 

ПО СПОРАЗУМУ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  

ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ ОПТУЖЕНОГ И ЊЕГОВОГ БРАНИОЦА, 

СА ЈЕДНЕ И ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, СА ДРУГЕ СТРАНЕ 

 Жалба која је изјављена због одлуке о казни на пресуду која је 

донета по споразуму о признању кривичног дела чији је саставни део 

изјава о одрицању странака и браниоца од права на жалбу против 
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одлуке којом је суд у потпуности прихватио споразум, осим у случају 

из чл. 319 ст. З истог законика, је недозвољена, због чега је треба 

одбацити. 

Из образложења: 

 ''Побијаном пресудом прихваћен је споразум о признању кривич-

ног дела закључен између заменика ОЈТ Ниш и оптуженог А.А. и његовог 

браниоца, чији је саставни део оптужница ОЈТ у Нишу, па је оптужени 

оглашен кривим због три кривична дела разбојништва у саизвршилаштву 

из члана 206. став 1. у вези члана 33. КЗ, за која су му утврђене казне 

затвора у трајању од по две године, а затим осуђен на јединствену казну 

затвора у трајању од пет година, коју да издржи по правноснажности пре-

суде. 

  Како се ради о пресуди којом је прихваћен споразум о признању 

кривичног дела који у члану 4. садржи изјаву јавног тужиоца, оптуженог 

и његовог браниоца о одрицању права на жалбу против одлуке суда којом 

се у потпуности прихвата такав споразум, осим права на изјављивање 

жалбе у случају из члана 319. став З ЗКП, а из садржине изјављене жалбе 

оптуженог А.А. произилази да оптужени не побија првостепену пресуду 

због разлога прописаних овом законском одредбом, односно због постоја-

ња разлога који, у смислу члана 338. став 1. ЗКП доводе до обуставе кри-

вичног поступка(ако дело које је предмет оптужбе није кривично дело, а 

нема услова за примену мере безбедности, ако је кривично гоњење заста-

рело или је дело обухваћено амнестијом или помиловањем или да постоје 

друге околности које трајно искључују кривично гоњење или ако нема 

довољно доказа за оправдану сумњу да је окривљени учинио дело које је 

предмет оптужбе) или ако се пресуда не односи на предмет споразума, 

Апелациони суд је без упуштања у оцену основаности жалбених навода, 

исту применом члана 455. став 1. тачка 1. у вези члана 456. став 2. ЗКП 

одбацио као недозвољену''. 

 (Сентенца из решења Апелационог суда у Нишу 1Кж1.бр.418/16 

од 5.4.2016. године и пресуде Основног суда у Нишу 2Спк.бр.31/16 од 

3.3.2016. године) 
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УТИЦАЈ ПРИВРЕМЕНЕ СМЕТЊЕ ИЗВРШИОЦА  

ИЗ ЧЛАНА 416. СТАВ 1. ТАЧКА 3. ЗКП НА ТОК КРИВИЧНОГ 

ПОСТУПКА КОЈИ СЕ ВОДИ ПРОТИВ ПОМАГАЧА  

У ИЗВРШЕЊУ ИСТОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

 Привремена сметња која се састоји у душевном обољењу, 

душевној поремећености или другој тешкој болести је околност која, 

у смислу чл. 416 ст. 1 тач. 3. ЗКП погађа искључиво лице код којег је 

иста наступила и као таква има дејство на ток кривичног поступка у 

односу на то лице али иста није од утицаја на ток кривичног поступ-

ка у односу на лице које је оптужено за радњу помагања из чл. 36 ст. 

1. КЗ у извршењу кривичног дела лицу код кога је таква сметња 

наступила. 

Из образложења: 

 ''Првостепени суд је према оптуженој одбацио оптужни предлог 

на основу одредбе члана 416. став 1. тачка 3. ЗКП налазећи да су због 

немогућности да се поступак води против оптуженог А.А. због кривичног 

дела пореска утаја из члана 229. став 2. у вези става 1. КЗ настале околно-

сти које спречавају вођење кривичног поступка према оптуженој Б.Б. због 

помагања у извршењу тог кривичног дела, јер радње помагања не пред-

стављају кривично дело, већ је за кривицу помагача предуслов осуда 

извршиоца кривичног дела, што по ставу првостепеног суда значи да се 

прво мора утврдити постојање кривичног дела које је извршио конкретни 

учинилац да би се потом могло утврдити да ли су радње помагања допри-

неле извршењу тог кривичног дела. 

 Међутим, по оцени Апелационог суда изнети разлози првостепене 

пресуде су потпуно нејасни, што основано жалбом указује јавни тужилац. 

Наиме, из одредбе члана 416. став 1. тачка 3. ЗКП да ће у току или по завр-

шетку главног претреса веће решењем одбацити оптужницу ако утврди да је 

код окривљеног наступило душевно обољење или душевна поремећеност 

или друга тешка болест због које трајно не може учествовати у поступку, 

јасно произилази да наведене околности погађају искључиво лице код којег 

су исте наступиле и као такве су од утицаја на ток кривичног поступка у 

односу на то лице. Конкретно, обољење оптуженог А.А. према коме је прав-

носнажним решењем одбачен оптужни предлог због кривичног дела пореска 

утаја из члана 229. став 2. у вези става 1. КЗ, у смислу цитиране законске 

одредбе није од утицаја на ток кривичног поступка које се због кривичног 
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дела помагања у извршењу овог кривичног дела води против оптужене Б.Б. а 

која у смислу члана 36. став 1. КЗ одговара у границама свог умишљаја чија 

садржина се у сваком конкретном случају утврђује. 

  Због наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, поби-

јана пресуда је у побијаном делу укинута и предмет враћен на поновно 

суђење првостепеном суду који ће у поновном поступку извести све 

потребне доказе, које ће, у смислу члана 419. став 2. Законика о кривич-

ном поступку ценити појединачно и у њиховој међусобној повезаности и 

најпре утврдити постојање објективних обележја кривичног дела пореске 

утаје из члана 229. став 2. у вези става 1. КЗ, а затим и да ли је од стране 

оптужене Б.Б. дошло до помагања у његовом извршењу, што значи утвр-

ђење свих чињеница и околности које представљају обележје кривичног 

дела које се састоји у помагању у његовом извршењу, с тим што ће уми-

шљај оптужене утврђивати у смислу члана 36. став 1. КЗ, након чега ће 

моћи да донесе правилну и закониту одлуку у којој ће дати јасне и довољ-

не разлоге о свим чињеницама које су предмет доказивања''. 

 (Сентенца из решење Апелационог суда у Нишу 2Кж1.бр.450/16 

од 7.4.2016. године и пресуде Основног суда у Нишу 17К.бр.986/15 од 

27.10.2015. године) 

 

 

ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРЕСУДЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ  

У ПОГЛЕДУ ОДЛУКЕ О КАЗНИ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДОМ  

КРИВИЧНОГ ЗАКОНА 

  Другостепени суд је у обавези да испитујући првостепену пре-

суду у делу одлуке о казни преиначи исту у корист оптуженог када је 

првостепени суд примењујући одредбе о изрицању јединствене казне 

за дела у стицају окривљеног осудио на казну затвора изнад шест 

месеци на дане. 

Из образложења: 

  ''Испитујући по службеној дужности првостепену пресуду у делу 

одлуке о казни (на основу члана 451. став 2. тачка 1. ЗКП), Апелациони 

суд налази да је у конкретном случају одлука о казни првостепеног суда 

неправилна а таквом одлуком је уједно повређен кривични закон. Наиме, 
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првостепени суд је оптуженом за кривично дело из члана 348. став 4. у 

вези става 1. КЗ утврдио казну затвора у трајању од шест месеци а за кри-

вично дело из члана 138. став 2. у вези става 1. КЗ казну затвора у трајању 

од 30 дана, па је оптуженог осудио на јединствену казну затвора у траја-

њу од шест месеци и 15 дана. 

  Према одредби члана 45. став 2. КЗ казна затвора се изриче на пуне 

године и месеце а до шест месеци и на дане. Првостепени суд је изрекао 

казну затвора изнад шест месеци на дане, што је у супротности са одредбом 

члана 45. став 2. КЗ. Обзиром на утврђене појединачне казне као и на одсу-

ство жалбе овлашћеног тужиоца у погледу казне или повреде кривичног 

закона, није било могуће одмерити казну затвора оптуженом изнад шест 

месеци на дане, јер тако прописује одредба члана 45. став 2. ЗКП нити је пак 

било могуће осудити оптуженог на јединствену казну затвора дужу од шест 

месеци на пуне месеце (обзиром на утврђене појединачне казне), због чега је 

Апелациони суд преиначио побијану пресуду у делу одлуке о казни тако 

што је оптуженог осудио на јединствену казну затвора у трајању од 6 месе-

ци. У оваквој ситуацији долази практично до тога да оптуженом за једно 

кривично дело за које је оглашен кривим није изречена казна, али таква 

ситуација је резултат пропуста првостепеног суда који је уз једну већ утврђе-

ну казну затвора у трајању од шест месеци утврдио за друго кривично дело 

казну затвора у трајању од 30 дана због чега је немогуће оптуженог осудити 

на казну затвора дужу од шест месеци због разлога који су напред наведени''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Лебану К.бр. 775/13 од 

26.11.2015. године и пресуде Апелационог суда у Нишу 12.Кж. 245/16 од 

14.3.2016. године) 

 

 

ПОВРЕДА ЗАКОНА НА ШТЕТУ МАЛОЛЕТНИКА 

 У ситуацији када жалбом тужиоца није била побијана одлука 

о кривичној санкцији изречена према малолетнику, у поновљеном 

поступку се не може изрежи тежа васпитна мера. 

Из образложења: 

 ''Претходним решењем донетим у истој кривично правној ствари 

према малолетном сада пунолетном И.А. била је изречена васпитна мера 
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појачан надзор од стране органа старатељства. Против тог решења је 

Виши јавни тужилац у Нишу изјавио жалбу само због битне повреде 

одредаба кривичног поступка и повреде закона али не и због одлуке о 

кривичној санкцији, при чему одлука о кривичној санкцији у жалби није 

наведена ни као основ побијања нити је жалбом предложено изрицање 

теже мере, па у конкретном случају из тих разлога, изрицањем васпитне 

мере упућивање у васпитну установу малолетном сада пунолетном И.А. 

првостепени суд је повредио закон на штету малолетника, поступањем 

супротно одредби члана 462. став 4. у вези члана 453. ЗКП, јер тежа мера 

од раније изречене, а без жалбе јавног тужиоца у том правцу и по том 

законском основу, није могла бити изречена''. 

 (Сентенца из решења Апелационог суда у Нишу 5Кжм.1бр.64/13 

од 21.11.2013. године и решења Вишег суда у Пироту Км.бр.1/13 од 

12.9.2013. године) 

 

 

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ОСУЂЕНОМ  

У ОДСУСТВУ 

  У новом поступку, спроведеном на основу решења којим је 

дозвољено понављање кривичног поступка, суд може, обуставити 

поступак до почетка главног претреса и ставити ван снаге ранију 

пресуду или донети пресуду којом се ранија пресуда делимично или у 

целини ставља ван снаге или да се оставља на снази (члaн 478. Зако-

ника о кривичном поступку). 

Из образложења: 

  ''Жалбом оптуженог АА се основано побија првостепена пресуда 

због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. 

тачка З ЗКП, јер је првостепени суд неправилно применио одредбу члана 

478. став 3. ЗКП, што је било од одлучног утицаја на доношење законите 

и правилне пресуде. 

 Наиме, из списа предмета произилази да је у овој кривичној ства-

ри оптуженом АА суђено у одсуству и да је донета пресуда 1К.бр. 

1701/10 од 24.08.2011. године. По захтеву осуђеног, решењем Основног 

суда у Лесковцу Кв.бр.875/13 од 31.10.2013. године дозвољено је пона-
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вљање кривичног поступка у коме је оптужени осуђен у одсуству и окон-

чаног правноснажном пресудом К.бр. 1701/10 од 24.08.2011. године, при-

меном члана 479. ЗКП. 

  У поновљеном поступку, суђење је спроведено у присуству опту-

женог АА, те је, по завршетку главног претреса, донета побијана пресуда 

К.бр.1970/13 6д 19.02.2015. године којом је оптужени оглашен кривим за 

кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези члана 33. 

КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године. 

  У конкретном случају се ради о понављању кривичног поступка 

осуђеном коме је суђено у одсуству, те се приликом доношења нове пре-

суде примењује одредба члана 478. став З. ЗКП, којом је прописано да 

када суд у новом поступку донесе пресуду, изрећи ће да се ранија пресуда 

делимично или у целини ставља ван снаге или оставља на снази. 

 Како првостепени суд побијаном пресудом уопште није одлучио о 

судбини раније донете правноснажне пресуде против оптуженог у истој 

кривичној ствари, већ је одлучивао о кривици оптуженог за радње које му 

се оптужницом стављају на терет, то је учинио битну повреду одредаба 

кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка З ЗКП, јер је неправилно 

применио одредбу члана 478. став З. ЗКП, којом је прописано поступање 

суда при одлучивању у поновљеном кривичном поступку. 

 Наиме, предмет поновљеног кривичног поступка је раније донета 

пресуда, која је још увек на снази и у поновљеном поступку се налази у 

фази преиспитивања, који се завршава или њеним остављањем на снази 

или њеним у целини или делимичним стављањем ван снаге. Самим тим 

се и идентитет кривичног дела у новом поступку не изводи из оптужнице, 

како је то учинио првостепени суд одлучујући о кривици оптуженог за 

радње које му се оптужницом стављају на терет, већ из раније донете пре-

суде. Поступајући на овај начин и тиме што у поновљеном поступку није 

одлучио о судбини раније донете правноснажне пресуде, првостепени суд 

је оставио да у правном промету егзистирају две пресуде против истог 

оптуженог којима је оглашен кривим за исте радње. 

  Како је првостепена пресуда донета уз наведену битну повреду 

одредаба кривичног поступа, то се за сада ни правилност утврђеног чиње-

ничног стања, ни примена закона не може испитати, те се њено укидање 

показује обавезним. 
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 У поновљеном поступку првостепени суд ће отклонити наведену 

битну повреду одредаба кривичног поступка, тако што ће у новом 

поступку, који се води на основу решења којим је дозвољено понављање 

кривичног поступка, донети пресуду у свему у складу са чланом 478. став 

З. ЗКП, те ће након што поново изведе доказе по предлозима странака у 

складу са одредбама ЗКП и чињенично стање потпуно и правилно утврди, 

у образложењу пресуде дати довољне и јасне разлоге о оцени доказа и 

утврђењу одлучних чињеница у погледу радњи за које је ранијом пресу-

дом оптужени оглашен кривим, одређено и потпуно изнети које чињени-

це и из којих разлога узима као доказане или недоказане, потом којим 

разлозима се руководио при решавању правних питања и примењивању 

одређених одредаба закона на оптуженог и његово дело, када ће бити у 

могућности да донесе правилну и закониту одлуку''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Лебану К.бр.1970/13 од 

19.2.2015. године и решења Апелационог суда у Нишу 8Кж.1.бр.184/15 од 

29.4.2015. године) 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИГОВОРУ  

ИЗЈАВЉЕНОМ ПРОТИВ РЕШЕЊА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА 

 За поступање по приговору извршног дужника изјављеног на 

решење јавног извршитеља стварно је надлежан основни суд. 

Из образложења: 

 ''Према стању у списима, основни суд огласио се стварно ненадле-

жним за поступање по приговору извршног дужника изјављеног против 

решења јавног извршитеља и спис предмета уступио је вишем суду, као 

стварно и месно надлежном суду. Виши суд није прихватио стварну над-

лежност, већ је уз допис спис предмета доставио апелационом суду, ради 

решавања сукоба надлежности. 

 Одредбом члана 148. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службе-

ни гласник РС", бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење) прописа-

но је да странка и учесник у поступку могу захтевати да се отклоне 

неправилности које су настале у току и поводом спровођења извршења. 

Неправилности могу да се састоје од недоношења одлуке и предузимања 
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или пропуштања радње. Захтев за отклањање неправилности може да се 

поднесе у року од 15 дана од дана када је одлука требало да буде донета 

или радња предузета, односно од када је радњу требало предузети. Захтев 

се подноси суду или јавном извршитељу, зависно од тога ко спроводи 

извршење, који је дужан да о њему одлучи у року од пет дана. Овакав 

захтев нема суспензивно дејство и о њему се одлучује решењем. Уколико 

о захтеву не буде одлучено у року од пет дана од дана пријема или захтев 

буде одбачен или одбијен, дозвољено је изјавити приговор. Тумачењем 

члана 86. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу закључује се да о при-

говору одлучује веће суда, а о жалби другостепени суд. 

 Како је против решења извршитеља којим су одбијени захтеви за 

отклањање неправилности, сходно наведеном члану 148. Закона о извр-

шењу и обезбеђењу дозвољен приговор, а за одлучивање по приговору у 

смислу члана 24. став 3. и члана 86. став 2. Закона о извршењу и обезбе-

ђењу, надлежан је основни суд па је из изнетих разлога, а на основу члана 

22. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 

72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014) одлучено 

као у изреци решења''. 

 (Сентенца из решења Апелационог суда у Нишу Р бр. 55/2017 од 

25.7.2017. године) 

 

 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА 

 Када је тужбени захтев прекорачен тако што је одлучено о 

другоме, а не о ономе што је тужбом тражено, другостепени суд ће да 

укине првостепену пресуду и предмет врати на поновно суђење, без 

обзира на то што је првостепена пресуда већ била укинута. 

Из образложења: 

 ''Првостепени суд је у ставу другом изреке побијане пресуде пре-

корачио тужбени захтев, тако што је одлучио о другоме, а не о ономе што 

је тужбеним захтевом тражено, јер је тужилац писаним поднеском од 

09.04.2015. године прецизирао тужбени захтев у односу на тражену рен-

ту, па је поред основног поставио и евентуални тужбени захтев којим је 

тражио да му суд досуди укупан износ од 825.000,00 динара на име 
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накнаде штете (на име изгубљене зараде до тренутка доношења пресуде), 

са законском затезном каматом почев од дана пресуђења до исплате, а од 

пресуђења па убудуће на име месечне ренте износ од 15.000,00 динара са 

припадајућом каматом, о чему првостепени суд није одлучио, већ је 

тужиоцу досудио ренту у траженом износу од 15.000,00 динара месечно 

са припадајућом каматом, почев од 07.11.2011. године, као дана утужења 

па убудуће, док је одбио захтев за исплату новчане ренте за период од 

01.02.2011. године до 07.11.2011. године као неоснован. 

 Штета коју оштећени трпи због губитка зараде састоји се из два 

дела, а то је изгубљена зарада до тренутка доношења пресуде, која је у 

том тренутку позната и досуђује се у јединственом износу, док други део 

штете који ће наступити у будућности још није реализован и није извесна 

његова висина, па се накнада досуђује у облику месечне ренте. Дакле, 

рента је будућа накнада штете, која се утврђује у висини на дан пресуђе-

ња и досуђује за убудуће, док штета која је наступила до пресуђења нема 

карактер ренте, већ накнаде штете због изгубљене зараде услед неспособ-

ности за рад. 

 Како је првостепени суд досуђивањем месечне ренте ретроактив-

но, почев од дана подношења тужбе, прекорачио тужбени захтев јер није 

одлучио о постављеном евентуалном тужбеном захтеву тужиоца за 

накнаду штете опредељене у јединственом износу, у смислу члана 197. 

ст. 2. и 3. ЗПП, то је првостепена пресуда у ставу другом изреке морала 

бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак 

и одлучивање, сходно члану 393. ст. 2. и 3. ЗПП. 

 Наиме, одредбом члана 393. став 2. ЗПП прописано је да ако је 

првостепеном пресудом прекорачен тужбени захтев тако што је одлучено 

о другоме, а не о ономе што је тужбом тражено, другостепени суд ће да 

укине првостепену пресуду и предмет врати на поновно суђење, а ставом 

3. истог члана, да се у случају из става 2. не примењује одредба члана 

383. став 4. истог закона, којим је прописано отварање расправе пред дру-

гостепеним судом у ситуацијама када је првостепена пресуда већ један-

пут била укидана''. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 21Гж. 2417/15 од 

2.3.2016. године)  
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РЕНТА ЗБОГ ИЗГУБЉЕНОГ ИЗДРЖАВАЊА 

(Члaн 194. ЗОО) 

 Накнада за изгубљено издржавање састоји се у износу издржа-

вања које би погинули био дужан и могао обезбедити тужиоца, као 

издржаваном лицу, у складу са одредбама породичног закона, према 

потребама повериоца и могућностима дужника, при чему она не 

може бити већа од оног што би он, као оштећени, добијао од покојног 

да је овај остао у животу, тј. да штетног догађаја није било.  

Из образложења: 

 ''Првостепени суд погрешно своју одлуку заснива на налазу 

вештака економско финансијске струке, који је ренту због изгубљеног 

издржавања обрачунавао полазећи од износа издржавања по пресуди од 

11.03.2003. године, када је тужилац био малолетан, а обвезник издржава-

ња жив и којом је одређено издржавање у висини од 22% од минималне 

зараде у РС, као и од просечно датих трошкова становања, исхране и 

набавке уџбеника у актуелном тренутку, а који начин обрачуна није у 

складу са законским прописима, тј. са одредбама чл. 194. и 196. ЗОО, које 

регулишу овај институт. 

 Да би донео правилну и закониту одлуку првостепени суд је био у 

обавези да најпре утврди да ли су се, од доношења претходне пресуде 

23.05.2012. године, а о накнади ове материјалне штете тужиоцу, до под-

ношења конкретне тужбе, што је око годину дана, промениле околности и 

на који начин, а које условљавају измену те одлуке, па да, уколико утврди 

да је до њих дошло, висину ренте одреди уз узимање у обзир свих кон-

кретних околности, водећи рачуна о томе да она не може бити већа од 

оног што би тужилац, као оштећени, добио од покојног оца да је овај 

остао у животу, тј. да штетног догађаја није било.  

 Наиме, накнада за изгубљено издржавање састоји се у износу 

издржавања које би погинули био дужан и могао обезбедити издржава-

ном лицу, у складу са одредбама породичног законодавства, тј. у складу 

са одредбама чл. 161, 162. и 163. Породичног закона, према потребама 

повериоца и могућностима дужника, што суд уопште није утврђивао. 

Није утврђено да ли би покојни отац тужиоца, да је остао у животу, а пре-

ма својој стручној спреми и радној способности у моменту подношења 

конкретне тужбе, могао да се радно ангажује, на којим пословима, колико 
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би могао да остварује месечну зараду и са којим би износом могао да 

доприноси издржавању тужиоца, а сходно његовим потребама за исхра-

ну, гардеробу, хигијену, уџбенике за факултет и остале активности. При 

томе је првостепени суд пропустио да цени и обавезу мајке, као другог 

родитеља, да такође доприноси његовом издржавању, према својим 

могућностима, као и то, да ли је, у ком периоду и у ком износу тужилац 

остваривао приходе и од каквог је значаја новчани износ који остварује 

код РК Б....., у износу од по 5.000,00 динара месечно, тј. да ли се ради о 

редовним приходима или стипендији и с обзиром на то да ли се та прима-

ња могу узети у обзир приликом досуђења ренте''.  

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Нишу 18П 8470/13 од 

15.1.2016. године и решења Апелационог суда 27Гж2652/17 од 11.5.2017. 

године) 

 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ И ПРЕЗУМПЦИЈА НЕВИНОСТИ 

(Члан 200. ЗОО) 

 У току вођења кривичних поступака на снази је претпоставка 

невиности окривљеног лица, тако да се сматра да окривљени није 

учинио кривично дело које му се ставља на терет све до доношења 

правноснажне осуђујуће пресуде па само покретање и вођење судског 

поступка против неког лица, који је окончан на било који начин осим 

осуђујућом пресудом, није законом прописано као основ за накнаду 

овог вида штете.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био запослен 

код туженог на пословима главног координатора за искључење и прикљу-

чење струје и контролу потрошача. Против тужиоца је, по кривичним 

пријама поднетим од стране туженог, вођено више кривичних поступака 

за кривична дела која се гоне по службеној дужности од стране надлежног 

ОЈТ, и то због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 

395. став 1. КЗ, кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 

242. став 4. у вези става 1. КЗ РС, и кривичног дела фалсификовање слу-

жбене исправе из члана 248. став 3. у вези става 1. КЗ РС. Сви поступци 

су завршени или одбијањем оптужбе због застарелости, или обуставља-
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њем кривичног поступка, или доношењем пресуде којом се тужилац, као 

окривљени, ослобађа оптужбе за извршење кривичног дела. 

 Код неспорне чињенице да ни у једном поступку није оглашен 

кривим и кривично осуђен, тужилац нема право на накнаду нематеријалне 

штете за душевне болове због повреде угледа и части, јер је у току вођења 

кривичних поступака на снази претпоставка невиности окривљеног лица, 

тако да се сматра да окривљени није учинио кривично дело које му се ста-

вља на терет све до доношења правноснажне осуђујуће пресуде. Само 

покретање и вођење судског поступка против неког лица, који је окончан 

на било који начин осим осуђујућом пресудом, није законом прописан као 

основ за накнаду овог вида штете. У конкретном случају, с обзиром да су 

углед и част тужиоца током трајања кривичних поступка били заштићени 

презумпцијом невиности, то штета за тужиоца није ни наступила, па нема 

основа из члана 200. ЗОО за досуђење тражене накнаде.  

 Осим наведеног, правилан је закључак да тужени, као правно 

лице, сходно члану 223. став 1. ЗПК има обавезу пријављивања кривич-

них дела која се гоне по службеној дужности, па само подношење кривич-

них пријава не представља противправну радњу која би проузроковала 

нематеријалну штету код тужиоца и одговорност туженог у смислу одред-

бе члана 172. ЗОО. Уколико презумпција невиности у пракси није спрове-

дена, на шта се указује у жалби тужиоца, то тужилац одговорност и евен-

туалну штету може да потражује од одговорних за непоштовање презумп-

ције невиности, а не и од туженог, који је у односу на тужиоца поступао у 

складу са својим овлашћењима''. 

 (Сентенца из пресуда Основног суда у Нишу 17П.10356/13 од 

20.2.2017. године и пресуде Апелационог суда у Нишу 29Гж. 3110/17 од 

6.6.2017. године) 

 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ  

ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 Амнестијом се не утврђује да окривљени није извршио кри-

вично дело и да није крив, тако да решење којим се примењује амне-

стија не може бити основ по коме тужилац може тражити накнаду 

штете због неоснованог лишења слободе 
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Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је правноснажном 

пресудом Општинског суда у Н. К. К.бр.87/2009 од 13.10.2009. године, 

оглашен кривим за кривично дело превара из члана 208. став З у вези ста-

ва 1. КЗ и изречена му је казна затвора у трајању од осам месеци. Пресу-

дом Апелационог суда у Н. С. Кж.бр.861/10 од 04.03.2010. године, преи-

начена је првостепена пресуда на тај начин што је тужиоцу изречена 

казна затвора у трајању од једне године. На издржавање казне је ступио 

дана 13.06.2012. године у КПЗ у Ћ. Након захтева тужиоца за амнестију, 

правноснажним решењем Апелационог суда у Н. С. Кж.2 1648/13 од 

31.05.2013. године, усвојена је жалба тужиоца, те је примењена амнестија, 

а исти је ослобођен од извршења казне затвора у трајању од три месеца и 

наложено је да се одмах отпусти са издржавања казне, те је исти отпу-

штен из затвора дана 31.05.2013. године. 

 Првостепени суд је на основу утврђеног чињеничног стања пра-

вилно закључио да је тужбени захтев тужиоца за накнаду штете због нео-

снованог лишења слободе неоснован, јер у конкретном случају нису испу-

њени услови прописани одредбом члана 172. став 1. ЗОО. 

 Тужилац у жалби наводи да је другостепеним решењем Апелацио-

ног суда у Н. С. усвојен његов захтев за амнестију те му је изречена кри-

вична санкција од годину дана умањена за 25 %, што би у конкретном 

случају значило да је требао да буде лишен слободе девет месеци од 

почетка извршења казне, што значи да је морао бити пуштен на слободу 

дана 13.03.2013. године. Произилази да је његово лишење слободе било у 

дужем трајању, односно у периоду од 13.03.2013. године, када је морао 

бити пуштен на слободу до 31.05.2013. године, када је отпуштен из КПЗ у 

Ћ. Такође, тужилац наводи да је погрешан закључак првостепеног суда да 

је у конкретном случају релевантан моменат правноснажности решења о 

примени амнестије, обзиром да је овај институт у кривичном праву про-

писан као један од основа за гашење кривичне санкције, а што првостепе-

ни суд није уопште ценио и сматра да не може трпети штетне последице 

услед тога што је Основни суд у К. одбио да примени Закон о амнестији и 

да се такво поступање има сматрати као незаконит рад државног органа 

из чега произилази и основ настанка штете. 
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 Апелациони суд налази да су неосновани жалбени наводи тужио-

ца, обзиром да се амнестијом не утврђује да окривљени није извршио кри-

вично дело и да није крив, тако да решење којим се примењује амнестија 

не може бити основ по коме тужилац може тражити накнаду штете у овој 

правној ствари, како је то правилно нашао и првостепени суд. Наиме, 

тужилац није лице неосновано лишено слободе, нити је основ његовог 

лишења слободе престао да постоји у смислу одредби Закона о кривич-

ном поступку, тако да је он до доношења правноснажног решења о амне-

стији издржао казну затвора управо у оном трајању у којем му је она и 

изречена. 

 Осим тога, одговорност државе постоји ако је штета настала као 

последица таквог рада њеног органа који се може сматрати прекораче-

њем, злоупотребом или погрешном применом датих овлашћења. У кон-

кретном случају наведено решење о амнестији тужиоца постало је прав-

носнажно дана 31.05.2013. године и исти је одмах након његове правно-

снажности пуштен на слободу, тако да је државни орган тужене поступао 

у оквиру својих законских овлашћења, те у том смислу не постоји ни 

одговорност тужене Републике Србије за штету коју је евентуално претр-

пео тужилац. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 23Гж.бр.1230/14 

од 21.5.2014. године) 

 

 

ИСЕЉЕЊЕ ИЗ НЕПОКРЕТНОСТИ - ПРЕДМЕТ  

ПЛОДОУЖИВАЊА 

 Када тужена, као ванбрачна супруга, живи у кући тужиље, са 

њеним оцем, који има право доживотног плодоуживања на тој непо-

кретности, тада тужиља нема право да тражи њено исељење. 

Из образложења: 

 ''Првостепени суд закључује да тужиља, као власник непокретно-

сти из тужбеног захтева, има право заштите у односу на тужену, која без 

основа живи у тој непокретности, те да је ова у обавези да се из ње исели.  

 Међутим, због погрешне примене материјалног права побијана 

пресуда је преиначена и одбијен је тужбени захтев тужиље.  
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 Наиме, институт плодоуживања регулисан је Српским грађанским 

закоником, који у параграфу 374. прописује да коме припада право на 

уживање туђе ствари, онај може туђу ствар, само суштину њену не нару-

шавајући, без сваког ограничења уживати. Плодоуживалац употребљава 

ствар лично или преко другог лица, на исти начин као и власник, с огра-

ничењем да не сме да мења послужно добро, ни његову намену. Плодоу-

живаочево право обухвата и овлашћење да сам одреди како ће ствар 

користити, а у складу са природом послужног добра и на уобичајени 

начин. Под редовном употребом се може подразумевати како вршење 

правних аката (на пример: издавање ствари у закуп), тако и вршење мате-

ријалних аката према ствари (нпр. становање у кући). 

 С обзиром на наведене законске одредбе, право плодоуживаоца је 

да користи предмет плодоуживања становањем у њему, на начин како 

њему одговара, па је у овлашћењу тужиљиног оца, као поклонодавца и 

плодоуживаоца, да у предметној непокретности, а у смислу остварења 

свог приватног живота, живи са брачним или ванбрачним партнером или 

лицем које му помаже у свакодневним потребама. Тужена у непокретно-

сти, чији је власник тужиља, не живи без основа, већ по одобрењу и уз 

сагласност плодоуживаоца, због чега су основани жалбени наводи туже-

не, да се тужиља не може позивати на чл. 37. Закона о основама својинско 

правних односа тражећи њено исељење''.  

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Бору П 715/16 од 8.2.2017. 

године и пресуде Апелационог суда у Нишу 27Гж 2662/17 од 18.5.2017. 

године) 
 

 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

(члaн 48. Закона о раду) 

 Вршилац дужности остварује права и обавезе директора, услед 

чега се правила која регулишу радно правни статус директора, ана-

логно примењују и на вршиоца дужности, јер се ради о пословима 

органа управљања предузећа. 

Из образложења: 

 ''Према члану 14. Закона о јавним предузећима у обављају делат-

ности од општег интереса ("Службени гласник РС" 25/2000... 123/2007), 
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који је био у примени у време закључења уговора о раду од 26.08.2012. 

године, било је прописано да вршилац дужности може обављати те 

послове најдуже једну годину, а према члану 42. Закона о јавним предузе-

ћима ("Службени гласник РС" 119/12), то право ограничено је на шест 

месеци, с тим што је ставом 3. исте одредбе, дато овлашћење оснивачу да 

може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још 

један период од шест месеци. Дакле у складу са прописима који су важи-

ли у време доношења одлука оснивача и закључења уговора о раду до 

њеног разрешења, тужиља је обављала све време послове вршиоца 

дужности директора у свеукупном трајању не дуже од једне године и 

шест месеци. Осим тога, из списа произилази да по истеку периода утвр-

ђеног уговором о раду од 26.08.2012. године, до закључења другог угово-

ра о раду 03.10.2013. године, није донета одлука о разрешењу тужиље, 

нити је изабран директор, напротив новим уговор регулисана су права и 

обавезе странака и то тако што је уговорено да тужиља буде у радном 

односу све до именовања директора туженог предузећа. 

 Стога, како вршилац дужности остварује права и обавезе директо-

ра, то правила која регулишу радно правни статус директора аналогно се 

примењују и на вршиоца дужности, јер се ради о пословима органа упра-

вљања предузећа. С тим у вези, орочење радног односа директора на 

одређено време сагласно одредби члана 48. Закона о раду, врши се на 

битно другачији начин у односу на радни однос на одређено време у 

општем радно правном режиму сходно члану 37. Закона о раду. 

 Према одредби члана 48. Закона о раду ("Службени гласник РС" 

24/05 и 61/05) директор може да заснује радни однос на одређено или 

неодређено време, да се радни однос заснива уговором о раду, те да рад-

ни однос на одређено време може да траје до истека рока на који је иза-

бран директор, односно до његовог разрешења. Међусобна права, обавезе 

и одговорности директора који није засновао радни однос и послодавца 

уређују се уговором у ком случају лице које обавља послове директора 

има право на накнаду за рад која има карактер зараде и друга примања. 

Уговор из става два и четири наведене одредбе, са директором закључује 

у име послодавца управни одбор. 

 Ако је радни однос заснован на неодређено време, трајање радног 

односа се наставља и по истеку мандата, али на другим пословима и то у 

случају да је запослени пре именовања већ био у радном односу код 
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послодавца тада остварује право да се врати на раније радно место или 

уколико је уговорен премештај на друге послове у случају истека мандата 

или разрешења. 

 Међутим, уколико је радни однос заснован на одређено време, 

трајање радног односа и мандата је исто и мандат и радни однос престају 

истовремено. 

 У конкретном случају, тужиља није била у радном односу код 

туженог, а одлука о именовању тужиље за вршиоца дужности директора 

предузећа, била је основ закључења уговора од 26.08.2012. године, па је 

ступањем на дужност, тужиља стекла права и преузела обавезе и одговор-

ности директора, од када јој тече и мандат. Чињеница је да је по истеку 

рока од једне године, по наведеном уговору, тужиља фактички наставила 

да обавља послове вршиоца дужности директора, 23 дана до закључења 

уговора о раду 03.10.2013. године, међутим та чињенична и правна ситуа-

ција не даје основ за конверзију радног односа из члана З7. став 4. Закона 

о раду, обзиром да је у питању радно однос на одређено време на посло-

вима који имају специфичну правну природу, који су условљени одлуком 

оснивача, услед чега се фактичким ступањем на рад и фактичким обавља-

њем тих послова органа управљања предузећа, у смислу члана 32. у вези 

члана 37. став 4. Закона о раду, не може засновати радни однос на неодре-

ђено време. С друге стране, у том периоду оснивач није донео одлуку о 

разрешењу, нити је именован директор предузећа, већ напротив закључен 

је уговор 03.10.2013. године, којим је уговорен радни однос на одређено 

време до именовања директора по проведеном јавном конкурсу, на којој 

чињеници се и заснива одлука оснивача о разрешењу тужиље, а услед 

чега је истеком времена на које је именована, вршиоцу дужности дирек-

тора ех 1е§е престаје и радни однос. 

 Становиште првостепеног суда да је основан тужбени захтев 

тужиље услед тога што у уговору о раду није изричито наведено да јој по 

истеку рока, односно разрешења престаје радни однос, не може се при-

хватити, јер ниједна законска одредба, па ни чл. 33. и 48. Закона о раду, 

не садржи такав императив. Из изнетих разлога, Апелациони суд налази 

да није основан тужбени захтев за утврђење да је радни однос заснован на 

одређено време прерастао у радни однос на неодређено време због при-

мене специјалног правила које представља одступање и изузетак од пра-

вила о прерастању радног односа из члана 37. став 4. Закона о раду из 
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којих разлога се нису стекли услови за примену правило о конверзији 

радног односа, нити има основа за враћање на рад, обзиром да странке у 

поступку нису уговориле премештај на друге послове у случају разреше-

ња, нити на другачији начин регулисале радно- правни статус тужиље''. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 18Гж.1.23/16 од 

15.1.2016. године) 

 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ОТКАЗА 

 Чињеница да решење о престанку радног односа запосленом 

државном службенику, који је нераспоређен и није премештен на 

друго радно место наредног дана од протека два месеца од када је 

постао нераспоређен, није донето у складу са законом, није основ за 

накнаду штете због незаконитог отказа. 

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 4. став 1. Закона о државним службеницима 

("Службени гласник РС" 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) 

прописано је да се на права и дужности државних службеника која нису 

уређена овим или посебним законом, примењују општи прописи о раду 

на све ситуације које нису другачије уређене Законом о државним слу-

жбеницима или другим посебним законом. Разлози за престанак рада, 

услови и стицање статуса нераспоређеног државног службеника и доно-

шење решења којим се под законом прописаним условима, утврђује пре-

станак рада, уређени су одредбама чл. 76. до 81. Закона о државним слу-

жбеницима. Престанак радног односа утврђује се решењем које садржи 

разлоге због којих је престао радни однос и дан када је престао радни 

однос. Одредбом члана 126. истог закона, прописани су начини престанка 

радног односа државног службеника при чему је у ставу 1. тачка 4. као 

један од начина дефинисан и престанак радног односа по сили закона. У 

смислу члана 131. став 1. тачка З. закона, државном службенику престаје 

радни однос по сили закона, ако је нераспоређен а не буде премештен на 

друго радно место и то наредног дана од протека два месеца од кад је 

постао нераспоређен. 
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 Решење о томе да је државном службенику престао радни однос 

по сили закона је декларативног карактера. Руководилац доноси ово 

решење искључиво након престанка радног односа државног службеника 

и њиме утврђује само разлог због кога је радни однос престао и дан када 

је радни однос престао. На овај начин се радноправни статус запосленог 

који је остао нераспоређен и који у року од два месеца није премештен на 

друго радно место или у други државни орган и формалноправно оконча-

ва. За случај да решење о престанку радног односа из напред наведеног 

разлога није донето у складу са законом, овлашћени орган у поновном 

поступку доноси ново решење са истим датумом нераспоређивања и са 

датумом престанка радног односа у складу са законом. 

 Тужиоцу који је остао нераспоређен по основу решења органа 

туженог од 24.02.2010. године, а није распоређен на друго радно место у 

истом или другом државном органу у року од два месеца, по истеку овог 

рока радни однос престаје по сили закона, те је одлука овлашћеног орга-

на, декларативне природе, а не конститутивне. Овим решењем се само 

констатује настала чињеница за коју закон везује одређену правну после-

дицу, а не конституише нова чињеница. 

 Тужени је након укидања решења о престанку радног односа од 

23.04.2010. године, због тога што исто није било у складу са законом с 

обзиром да је овим решењем констатовано да је тужиоцу престао радни 

однос закључно са 24.04.2010. године, што је противно одредби члана 90. 

став 2. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да се рок 

који је одређен по месецима завршава истог оног дана односно месеца 

који по броју одговара дану у који пада догађај од ког се рачуна трајање 

рока, донео ново решење дана 05.03.2015. године, којим је тужиоцу пре-

стао радни однос са даном 25.04.2010. године. 

 Запослени коме је незаконито престао радни однос, има право на 

накнаду штете у смислу става 2. члана 191. Закона о раду ("Службени 

гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) који прописује да поред вра-

ћања на рад, послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду штете у 

висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, 

општем акту и уговору о раду. Из тога произилази обавеза послодавца да 

материјалну ситуацију запосленог доведе у стање у коме би она била да 

није било штетне радње (члан 190. ЗОО). 



Судска пракса апелационих судова                                         

 208 

 Како тужиоцу радни однос није престао незаконито, то не постоји 

основ за накнаду тражене штете у висини изгубљене зараде и уплате 

доприноса, а тиме ни право тужиоца на исту''. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 25Гж1.бр.1955/15 

од 10.5.2016. године) 

 

 

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У СПОРУ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

ЗБОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА НА ОСНОВУ  

НЕЗАКОНИТЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

 У спору за накнаду штете директору у виду изгубљене зараде и 

других права из радног односа због незаконитог разрешења, искљу-

чиво је послодавац пасивно легитимисан.  

Из образложења: 

 ''Првостепеном пресудом, одбијен је тужбени захтев тужиоца 

којим је тражио да се обавеже тужена да тужиоцу на име накнаде матери-

јалне штете због неисплаћене зараде за период од 21.06.2012. до 

06.08.2012. године, услед незаконитог разрешења пре истека мандата са 

функције ВД директора Апотеке на име неисплаћене зараде за јун, јул и 

август месец 2012. године исплати месечне износе са законском затезном 

каматом по месечном доспећу, као и да обрачуна и уплати доприносе на 

зараде по важећим стопама у тренутку исплате надлежном Фонду ПИО. 

 Према утврђеном чињеничном стању, решењем СО од 06.02.2012. 

године, тужилац је именован за в.д. директора Апотеке, са мандатом у 

трајању до шест месеци, на основу ког решења је тужилац закључио Уго-

вор о раду од 09.02.2012. године, и засновао радни однос на одређено вре-

ме најдуже до шест месеци. Решењем о разрешењу од 20.06.2012. године, 

СО је тужиоца разрешила дужности в.д. директора због истека мандата, а 

Решењем о отказу уговора о раду тужиоцу је отказан уговор о раду на 

одређено време због разрешења са радног места вршиоца дужности 

директора Апотеке од стране Скупштине општине, услед истека мандата. 

Пресудом Вишег суда у Врању од 15.11.2012. године, наведено решење о 

разрешењу тужиоца је поништено као незаконито, а пресуда је потврђена 

пресудом Апелационог суда у Нишу од 06.03.2013. године. Висина штете 
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због неисплаћене зараде за спорни период утврђена је на основу вештаче-

ња вештака економско финансијске струке.  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени 

суд применио материјално право када је одбио тужбени захтев тужиоца 

дајући основане разлоге које у свему прихвата и овај суд. 

 Наиме, стварну легитимацију у спору представља материјално 

правни однос странке према предмету спора. Тужилац је активно леги-

тимисан ако је он носилац права које је предмет спора, а тужени је 

пасивно легитимисан ако на њему лежи обавеза која одговара том пра-

ву. О стварној легитимацији суд води рачуна и по службеној дужности, 

осим у случају када тужени призна тужбени захтев, јер стварна легити-

мација зависи од материјалног права које се примењује на одређено 

чињенично стање. 

 Одредбом члана 154. став 1. Закона о облигационим односима 

прописано је ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити уколико 

не докаже да је штета настала без његове кривице. 

 Одредбом члана 164. Закона о раду, прописано је да ако запосле-

ни претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац 

је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом. 

Порекло штете у смислу наведене одредбе може да се огледа како у 

повреди здравља самог запосленог тако и у повреди права запосленог, 

када послодавац донесе одлуку или предузме радњу која није у складу 

са законом или општим актом, односно ако донесе незаконит акт у вези 

са радно правним статусом запосленог. Основ одговорности послодавца 

је тада незаконита одлука која је поништена правноснажном судском 

одлуком. 

  У конкретном случају, тужилац потражује накнаду штете у виду 

изгубљене зараде и других права из радног односа, тако да је у овом спо-

ру искључиво послодавац пасивно легитимисан и само он може бити 

тужен без обзира на узрок и разлог доношења решења о отказу уговора о 

раду, јер у коначном штета се огледа у губитку права из радног односа 

због доношења решења о отказу уговора о раду. Осим тога, неспорна је 

чињеница да тужилац против решења којим је тужиоцу отказан уговор 

уговор о раду на одређено време због разрешења са радног места вршио-

ца дужности директора од стране Скупштине општине услед истека ман-
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дата, није водио спор и то решење у судском поступку није поништено, а 

што би био основ одговорности послодавца''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Бујановцу П.115/15 од 

9.4.2015. године и пресуде Апелационог суда у Нишу 9Гж1.2238/15 од 

24.9.2015. године) 

 

 

ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ОТКАЗА 

 Уколико суд у току поступка утврди да је постојао основ, као 

оправдан разлог за престанак радног односа, а да послодавац није 

донео одлуку у законом предвиђеном поступку, суд на основу закон-

ског овлашћења одбија захтев запосленог за враћање на рад и досуђу-

је накнаду штете у висини до шест зарада коју је запослени остварио 

у месецу у коме му је престао радни однос и таква одлука суд није 

условљена истицањем евентуалног тужбеног захтева за исплату 

накнаде штете. 

Из образложења: 

 ''Законом о изменама и допунама Закона о раду ("Службени гла-

сник РС" број 75/14) који је донет 21.7.2014. године, а ступио на снагу 

29.7.2014. године, одредбом члана 86. измењена је одредба члана 191. 

Закона, тако што је ставом седмим те одредбе, предвиђено да ако суд у 

току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа, 

али да је послодавац поступио супротно одредбама закона којим је про-

писан поступак за престанак радног односа, одбиће захтев запосленог за 

враћање на рад, а на име накнаде штете досудиће запосленом износ до 

шест зарада. 

 Измењена одредба члана 191. Закона о раду, даје ново законско 

решење у погледу правних последица незаконитог престанка радног 

односа у зависности од утврђеног чињеничног основа у току судског 

поступка у погледу постојања основа за престанак радног односа, услед 

чега за правилно одлучивање о основаности тужбеног захтева којим се 

тражи враћање на рад, није довољно само утврђење да послодавац није 

донео одлуку у законом предвиђеном поступку. 
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 Уколико није постојао разлог за отказ у виду повреде радне обаве-

зе или непоштовања радне дисциплине и других разлога, о последицама 

незаконитог отказа, суд расправља применом члана 191. ст. 1-6. Закона о 

раду. Међутим, уколико суд у току поступка утврди да је запослени сво-

јим понашањем учинио повреду радне обавезе или акт недисциплине, 

дакле да је постојао основ за престанак радног односа, а да послодавац 

није донео одлуку у законом предвиђеном поступку у складу са одредба-

ма чл. 180. до 186. Закона, о последицама незаконитог престанка радног 

односа суд одлучује применом члана 191. став 7. Закона о раду. 

 У поновном поступку првостепени суд је потребно да утврди на 

основу чињеница садржаних у оспореном решењу и оценом свих прило-

жених и предложених доказа, у смислу члана б. ЗПП, да ли је тужилац 

учинио повреду радне обавезе или акт недисциплине који му је стављен 

на терет, дакле да ли је настао основ - разлог за отказ, што је све по нове-

лираним одредбама Закона о раду, релевантан чињенични основ од кога 

зависи отклањање последице незаконитог престанка радног односа у 

погледу поновног укључивања запосленог у процес рада, као и одлука 

суда о захтеву запосленог да се врати на рад и другим правима садржа-

ним у члану 191. Закона. Имајући у виду изнете примедбе, пошто откло-

ни битну повреду поступка и утврди чињенице на које му је указао овај 

суд, првостепени суд ће поново одлучити о тужбеном захтеву, дајући раз-

логе за свој закључак''. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу 18Гж1.2349/16 од 

9.8.2016. године) 
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АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО КАО ЗАСТУПНИК  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 У поступцима пред судовима који се односе на имовинска пра-

ва и интересе Републике Србије у погледу средстава која користе 

Министарство одбране и Војска Србије, Републику Србију заступа 

Војно правобранилаштво. 

Из образложења: 

 ''Законом о изменама и допунама Закона о одбрани ("Службени гла-

сник РС", број 116/07... 104/09), објављеним дана 6.2.2015. године у "Службе-

ном гласнику РС". број 10/15. између осталог, прописано је и: да је Војно 

правобранилаштво посебна организациона јединица Министарства одбране 

која предузима правне радње и правна средства ради остваривања и заштите 

имовинских права и интереса Републике Србије у погледу средстава која кори-

сте Министарство одбране и Војска Србије у складу са овим законом (члан 

107а став 1); да у заступању Министарства одбране и Војске Србије пред 

судовима Војно правобранилаштво има положај заступника Републике 

Србије -Мннистарства одбране и Војске Србије с правима и дужностима про-

писаним за државно правобранилаштво (члан 107а став 2), као и да су судови 

дужни да у стварима у којима је предвиђено заступање од стране Војног пра-

вобранилаштва достављају сва писмена непосредно Војном правобранила-

штву (члан 107в став 1). У конкретном случају, тужену је током првостепе-

ног поступка заступала Дирекција за имовинско правне послове Секретарија-

та Министарства одбране Републике Србије (по овлашћењу Државног право-

бранилаштва број), којој је првостепени суд достављао сва писмена и након 

6.2.2015. године, када је ступио на снагу наведени пропис, иако је био дужан 

да иста доставља неносредно Војном правобранилаштву. Јасно је да тужену 

није заступало овлашћено лице, због чега је побијана пресуда и донета уз бит-

ну повреду одредбе парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 9. ЗПП''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Новом Пазару П1-599/15 од 

13.3.2017. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж 1 бр. 

1721/17 од 8.8.2017. године) 
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РАД ЗАПОСЛЕНОГ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ  

И ПРАВО НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ 

 За остваривање права на јубиларну награду запосленом који 

ради са непуним радним временом време остварено у радном односу не 

везује за време проведено на раду (непуно или пуно радно време), већ се 

рачуна према календарском времену проведеном у радном односу. 

Из образложења: 

 ''Законом о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05 и 54/09), 

и то одредбом члана 120. тачка 1) прописано је да се општим актом, односно 

уговором о раду може утврдити право запосленом на јубиларну награду. У 

конкретном случају, тужиља је засновала радни однос код тужене 1977. годи-

не, па је 35 година рада проведених у радном односу код тужене навршила у 

2012. године. Према тада важећим општим актима тужене школе као посло-

давца није било прописано право на исплату јубиларне награде запосленом 

по основу 35 година рада проведених у радном односу, због чега тужиља 

нема право на исплату тражене јубиларне награде. Чињеница да је дана 

25.08.2015. године донет нови Колективни уговор код тужене којим је пред-

вићено право заплослених на јубиларну награду и за 35 година рада и да је 

истим предвиђена висина за исплату јубиларне награде, није од утицаја на 

другачије пресуђење у овој правној ствари. Ово из разлога што у време када 

је тужиља остварила 35 година рада код тужене није постојао општи акт 

којим је било уређено право запослених на јубиларну награду за 35 година 

рада у радном односу, нити висина исте. У моменту када је тужена Колектив-

ним уговором од 25.08.2015. године, прописала право запосленог на исплату 

јубиларне награде за 35 година рада, тужиља је имала остварених 38 година 

рада, а наведени општи акт не може деловати ретроактивно, односно не 

може се применити на право тужиље стечено у 2012. години. 

 На наведено право без утицаја је и чињеница што је тужиља до 

1983. године радила са непуним радним временом из разлога што се запо-

сленом који ради са непуним радним временом код стицања права на 

јубиларну награду време остварено у радном односу не везује за време 

проведено на раду (непуно или пуно радно време), већ се рачуна према 

календарском времену проведеном у радном односу''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Чачку П1 бр. 62/16 од 

8.9.2016. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж 1 2305/17 од 

25.8.2017. године) 
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ПРАВО ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА НА ДОДАТАК  

НА ОСНОВНУ ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ  

У РАДНОМ ОДНОСУ 

 Државни службеник има право на додатак на основну плату за 

време проведено у радном односу код послодавца који је државни 

орган, у смислу члана 2. Закона о државним службеницима, без 

обзира о ком државном органу је реч. 

Из образложења: 

 ''Првостепеном пресудом, ставом 1 изреке, одбијен је као неосно-

ван тужбени захтев тужиље да се поништи као незаконито решење Осно-

вног суда у Крагујевцу Су-У-35-93/2014-133 од 19.09.2014. године. 

 У жалби тужиља је навела да је првостепени суд погрешно приме-

нио материјално право. 

 Одлучујући о жалби тужене апелациони суд је нашао да жалба 

тужиље није основана, из следећих разлога: 

 Дана 19.09.2014. године ступио је иа снагу Закон о изменама и 

допунама Закона о платама државних службеника и намештеника ("Слу-

жбени гласник РС" број 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10. 108/13 и 

99/14), чијим чланом 1. је промењен до тада важећи члан 23. Закона о пла-

тама државних службеника и намештеника, тако што је одредбом члана 

23. Закона о платама државних службеника и намештеника ("Службени 

гласник РС" број 62/06, 63/06, 115/06, 101/07. 99/10. 108/13 и 99/14) про-

писано да државни службеник има право на додатак на основну плату од 

0,4 % основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу код 

послодавца без обзира у ком државном органу је био запослен (минули 

рад). Из напред наведеног јасно произилази да је чланом 1. Закона о изме-

нама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника 

("Службени гласник РС" број 62/06, 63/06, 115/06. 101/07, 99/10, 108/13 и 

99/14), који се примењује од 19.09.2014. године, измењен члан 23. Закона 

о платама државних службеника и намештеника на тај начин што је при-

ликом обрачуна додатка на плату признато право на проведено радно вре-

ме у радном односу код послодавца који је државни орган у смислу члана 

2. Закона о државним службеницима, при том не правећи разлику о томе о 

ком државном органу је реч, односно прописано је одређено ограничење, 
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које се односи на признавање рада оствареног у радном односу код посло-

давца који је државни орган. 

 У конкретном случају тужиљи је до 19.09.2014. године, приликом 

обрачуна плате, признато право на додатак на основну плату од 0,4 % 

основне плате за сваку навршену годину рада, односно тужиљи је минули 

рад као додатак на плату обрачунаван на укупне године рада код свих 

послодаваца, а све то сходно члану 23. Закона о платама државних слу-

жбеника и намештеника ("Службени гласник РС" број 62/06, 63/06, 

115/06, 101/07. 99/10 и 108/13) који је важио до 19.09.2014. године. Након 

тога, а као последица ступања на снагу Закона о изменама и допунама 

Закона о платама државних службеника и намештеника ("Службени гла-

сник РС" број 62/06. 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) којим је 

измењен до тада важећи члан 23. истог закона, тужиљи је решењем туже-

не од 19.09.2014. године, а касније и решењем тужене од 10.10.2014. годи-

не, приликом обрачуна додатка на плату по основу минулог рада призна-

то само право на рад остварен у радном односу код послодавца који је 

државни орган (у смислу члана 2. Закона о државним службеницима), 

односно тужиљи је признат само рад остварен у Општинском суду у Кра-

гујевцу и Основном суду у Крагујевцу, а не и навршене године рада у рад-

ном односу код послодавца који није државни орган, тј. у заводима Црве-

на застава у укупном трајању од десет година шест месеци и два дана. 

 Имајући у виду напред наведено, по оцени апелационог суда, пра-

вилан је закључак првостепеног суда да су побијана решења донета у 

складу са законским прописима''. 

 (Сентенца из пресуде Основног суда у Крагујевцу ПМ781/14 од 

20.10.2015. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-447/16 

од 24.11.2016. године)  
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ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ  

МЕРЕ ЗАБРАНЕ РАСПОЛАГАЊА 

За спровођење привремене мере која се по својој садржини одно-

си на нечињење искључиво је надлежан суд, а не јавни извршитељ. 

Из образложења: 

"Одлука првостепеног суда није правилна ни у ставу трећем изре-

ке у делу у коме је одређено да ће привремену меру спровести јавни извр-

шитељ. У складу са одредбом члана 4. Закона о извршењу и обезбеђењу, 

прописано да је суд искључиво надлежан за извршење заједничке продаје 

непокретности и покретних ствари, чињења, нечињења или трпљења и 

извршење извршних исправа у вези с породичним односима и враћањем 

запосленог, а предложена привремена мера по својој садржини се односи 

на нечињење, па у том смислу ова законска одредба не може бити дероги-

рана другим законским одредбама из главе која се односе на привремене 

и претходне мере и у том смислу за спровођење ове привремене мере 

постоји искључива надлежност суда, а не јавног извршитеља.  

Сагласно напред наведеном, применом одредбе члана 391. Закона 

о парничном поступку, првостепено решење је у овом делу укинуто без 

враћања на поновни поступак првостепеном суду".  

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пж 6030/17 

од 22.12.2017. године) 

 

 

ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА  

ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ 

Ако извршни поверилац не уплати одређени новчани износ на 

име предујма трошкова за постављање привременог заступника 

извршном дужнику, за кога је утврђено да се налази у иностранству, 
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нема процесних услова да се предлог за извршење одбаци, зато што се 

не ради о неуредном или непотпуном иницијалном акту.  

Из образложења: 

"Према стању у списима, извршни поверилац је дана 15.09.2016. 

године поднео предлог за извршење на основу извршне исправе, стране 

судске одлуке, на целокупној имовини извршног дужника, ради наплате 

новчаног потраживања... 

  Својим решењем од 06.11.2017. године првостепени суд је поста-

вио привременог заступника извршном дужнику на терет извршног пове-

риоца применом члана 81. Закона о парничном поступку. Како извршни 

поверилац није поступио по налогу из решења и није уплатио предујам 

тражених трошкова од 25.912,50 динара, првостепени суд је поднети 

предлог одбацио.  

Основано се у поднетој жалби указује да је првостепено решење 

донето уз неправилну примену члана 80. став 5. Закона о парничном 

поступку. Како је у првостепеном поступку утврђено да се извршни 

дужник налази у иностранству, правилно је првостепени суд закључио 

да су се стекли услови за постављање привременог заступника сходно 

члану 81. став 2. тачка 5. Закона о парничном поступку и да предујам 

трошкова сноси извршни поверилац. Ако извршни поверила не поступи 

по налогу суда и не уплати одређени новчани износ на име предујма 

трошкова, нема процесних услова да се предлог одбаци, с позивом на чл. 

80. ст. 5. Закона о парничном поступку у вези са чл. 39. Закона о изврше-

њу и обезбеђењу, зато што се не ради о неуредном или непотпуном ини-

цијалном акту. Поред тога, нису били ни испуњени процесни услови за 

доношење решења о одређивању привременог заступника пре него што 

је уплаћен износ на име предујма трошкова, због чега суд има могућност 

да наведено решење о именовању привременог заступника стави ван 

снаге". 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Иж 57/18 од 

31.1.2018. године) 
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РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ  

ИСПРАВЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА 

Када је решење о извршењу на основу веродостојне исправе 

постало правноснажно и извршно у обавезујућем делу, оно предста-

вља извршну исправу, па странка не може покренути нови извршни 

поступак на основу исте веродостојне исправе, или парнични посту-

пак за наплату потраживања за које поседује извршну исправу. 

Из образложења: 

"Обавезујући део решења о извршењу на основу веродостојне 

исправе има природу платног налога и може стећи правоснажност и извр-

шност, уколико извршни дужник не изјави приговор, или приговор буде 

одбијен или одбачен. У конкретном случају, приговор овде туженог као 

извршног дужника је одбијен решењем тог суда Ив … од … 2014. године, 

па је обавезујући део решења о извршењу на основу веродостојне исправе 

постао правоснажан и извршан. У фази спровођења извршења по том 

решењу је дошло до обуставе из разлога прописаног чл. 57. став 4. Закона 

о извршењу и обезбеђењу по коме је вођен тај извршни поступак, због 

чега је изреком решења од … 2015 године обустављено извршење одређе-

но решењем о извршењу тог суда Ив … од … 2014 године и укинуте су 

спроведене извршне радње. Тим решењем није укинуто решење о изврше-

њу на основу веродостојне исправе у обавезујућем делу, који део је 

моментом правоснажности и извршности стекао својство извршне испра-

ве. Стога је тужилац као поверилац могао покренути нови поступак, сада 

на основу извршне исправе, обзиром да је у фази спровођења извршења 

по решењу Ив … од … 2014. године дошло до обуставе.  

Како тужилац као поверилац већ располаже извршном исправом о 

свом потраживању, на основу које је могао покренути извршни поступак, 

то исти нема интерес за вођење овог поступка, у коме је донета побијана 

одлука и поново одлучено о истом потраживању тужиоца. Тужилац би 

таквом одлуком стекао нову извршну исправу о истом потраживању, што 

значи да би поседовао две извршне исправе о истом потраживању, што је 

противно основном начелу парничног поступка да странке имају право на 

закониту и правичну заштиту својих права. Стога, иако се не ради о 

тужби тужиоца са постављеним утврђујућим захтевом из чл. 194. Закона о 

парничном поступку, недостатак интереса тужиоца за вођење овог пар-

ничног поступка треба посматрати шире, обзиром да тужилац нема инте-
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рес за вођење парничног поступка, у ситуацији када већ поседује извршну 

исправу о истом потраживању на основу које може покренути извршни 

поступак. 

Из напред изнетих разлога, одлучено је као у изреци под I овог 

решења, на основу чл. 387. став 1. тачка 4. Закона о парничном поступку". 

(Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пж 4831/17 

од 30.8.2017. године) 

 

 

РАЗРЕШЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 

У диспозицији је стечајног судије да поводом донетог решења 

Агенције за лиценцирање стечајних управника, којом је утврђена 

тежа повреда дужности и изречена мера јавне опомене и новчане 

казне стечајном управнику, истог разреши или одреди друге мере за 

које оцени да ће допринети ефикасном и законитом вођењу поступка. 

Из образложења: 

"Законодавац је Агенцији за лиценцирање стечајног управника 

поверио послове надзора над радом стечајних управника па је агенција 

овлашћена да цени да ли стечајни управник врши своју функцију у складу 

са законом, националним стандардима односно кодексом етике, а ако 

уочи недостатке агенција је дужна да покрене и спроведе дисциплински 

поступак у коме ће се евентуално утврдити да ли је управник починио 

повреду дужности која му се ставља на терет. Дисциплинске мере дисци-

плинско веће агенције изриче решењем које је коначно, па се против 

истог решења може водити управни спор у складу са одредбом члана 26. 

став 11. Закона о стечају.  

Сагласно напред цитираној одредби члана 26. став 10. Закона о 

стечају стечајни судија је овлашћен да поводом донетог решења којим је 

изречена мера јавне опомене и новчане казне или разреши стечајног 

управника или одреди неке друге мере за које сматра и процени да ће 

допринети ефикасном и законитом вођењу поступка. Другим речима у 

диспозицији је стечајног судије да ли ће и коју меру предузети. У кон-

кретном случају стечајни судија је у складу са наведеном одредбом изре-

као меру разрешења што је у складу са његовим законским овлашћењима 
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па је отуда неправилно указивање у жалби да не стоје разлози побијаног 

решења. Неспорно је да је Агенција изрекла меру јавне опомене и новчане 

казне.  

Жалбени наводи да није било никаквог значајног негативног ути-

цаја и штетних последица за стечајну масу, повериоце и трећа лица не 

могу се прихватити ваљани. Наиме, према самој законској дефиницији 

теже повреде дужности, под истом се сматра "већи пропуст или неправил-

ност у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује сте-

чај које имају значајан негативни утицај последица на стечајну масу пове-

риоца и трећа лица". Стога утврђењем да је стечајни управник извршио 

тежу повреду дужности у суштини је управо утврђено да је дошло до 

таквих пропуста и неправилности које имају значајан негативан утицаја и 

последице на стечајну масу повериоце и трећа лица. Предње утврђење је у 

надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, а не суда, па 

је Агенција за лиценцирање стечајних управника у свом решењу од 

18.01.2017. године на страни 11. навела и образложила да се ради о већим 

пропустима који су имали значајан негативан утицај и штетне последице 

на стечајну масу повериоца и трећа лица. Стога позивање првостепеног 

суда на овакво утврђење надлежног органа свакако не може представљати 

пропуст у доношењу побијаног решења". 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пвж 485/17 

од 13.12.2017. године) 

 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ ОСПОРЕНОГ  

ПОТРАЖИВАЊА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА 

Разлучни поверилац оспореног потраживања може да поднесе 

тужбу и тужбеним захтевом тражи утврђење потраживања и право 

одвојеног намирења, али нема сметњи да тужбеним захтевом тражи и 

само утврђење основаности потраживања. 

Из образложења: 

"Појам разлучног повериоца садржан је у члану 49. став 1. Закона 

о стечају, па је разлучни, онај поверилац који има заложно право, закон-

ско право задржавања или право намирења на стварима и правима о који-
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ма се воде јавне књиге или регистри. Иста одредба предвиђа да ови пове-

риоци имају право на првенствено намирење из средстава остварених 

продајом имовине, односно наплате потраживања на којој су стекли то 

право. Отварањем стечаја, разлучно право се остварује искључиво у сте-

чајном поступку, а разлучни повериоци подносе пријаву потраживања 

која мора имати садржину прописану чланом 111. став 1. Закона о стечају. 

Након испитивања потраживања, стечајни управник може оспорити 

потраживање разлучног повериоца у целини или оспорити право на 

првенствено намирење, а признати потраживање као необезбеђено. У сва-

ком случају, процесна претпоставка за подношење тужбе разлучног пове-

риоца јесте закључак о оспоравању потраживања и упућивању на парни-

цу. Приликом претходног испитивања тужбе, првостепени суд је дужан 

на основу закључка утврдити да ли је разлучном повериоцу оспорено 

потраживање у целини или само право на одвојено намирење. У ситуаци-

ји када је разлучном повериоцу оспорено потраживање у целини, суд 

испитује основаност потраживања и постојање права на одвојено намире-

ње, па одлука суда у односу на ова два сегмента може бити различита, 

уколико је потраживање основано, али није основано право на одвојено 

намирење. 

 Следом наведеног, разлучни поверилац оспореног потраживања 

може да поднесе тужбу и тужбеним захтевом тражи утврђење потражива-

ња и права одвојеног намирења, али нема сметњи да тужбеним захтевом 

тражи и само утврђење основаности потраживања. Право одвојеног нами-

рења је право којим његов титулар може располагати, па се у смислу чла-

на 49. став 4. Закона стечају може одрећи свог статуса разлучног поверио-

ца. Зато упућивање стечајног суда на покретање парничног поступка ради 

утврђивања оспореног разлучног потраживања садржи и упућивање ради 

утврђења основаности потраживања као необезбеђеног. Поверилац је 

овлашћен да постави тужбени захтев ужег обима у односу на право које 

има и то не може бити сметња за вођење парнице.   

У конкретном случају, тужилац је тражио утврђивање основано-

сти потраживања као необезбеђеног, иако је оспорено и његово право на 

одвојено намирење, али то није разлог за одбацивање тужбе". 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пж 8290/16 

од 9.3.2017. године) 
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ПОСЛЕДИЦЕ ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА  

КАО ПРАВНОГ ЛИЦА 

У случају кад се прода стечајни дужник као правно лице на 

купца се преносе власничка права, уз истовремено брисање свих 

терета како на уделима, тако и на имовини предузећа које је ушло у 

процену стечајног дужника као правног лица. 

Из образложења: 

"Последице продаје стечајног дужника као правног лица уређене 

су одредбом чл. 136. Закона о стечају. У том смислу одредбом чл. 136. 

ст. 1. Закона о стечају, прописано је да после продаје стечајног дужника 

као правног лица стечајни поступак се у односу на стечајног дужника 

обуставља, у ст. 2. да уговор о продаји стечајног дужника као правног 

лица мора садржати и одредбу да имовина стечајног дужника која није 

била предмет процене из чл. 135. ст. 2. овог Закона, улази у стечајну 

масу, у ст. 3. да новац добијен продајом стечајног дужника, као и имови-

на стечајног дужника из ст. 2. овог члана улази у стечајну масу у односу 

на коју се стечајни поступак наставља. Одредбом из ст. 5. предвиђено је 

да у случају када је стечајни дужник продат као правно лице разлучни и 

заложни повериоци који су имали обезбеђено право на било ком делу 

имовине стечајног дужника имају право приоритета у деоби средстава 

остварених продајом, према рангу приоритета који су стекли у складу са 

законом, а сразмерно процењеном учешћу вредности имовине која је 

предмет обезбеђеног права у односу на процењену вредност правног 

лица.  

Са друге стране, одредбом чл. 133. Закона о стечају, прописан је 

поступак продаје имовине стечајног дужника, па тако и да када купац 

исплати цену, на купца се преноси право својине на купљеној имовини 

без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза наста-

лих пре извршене продаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе пре-

ма привредним субјектима пружаоцима услуга од општег интереса која 

се односи на купљену имовину. Стечајни судија ће решењем констатова-

ти да је продаја извршена и наложити по правноснажности решења одго-

варајућем регистру упис права својине и брисање терета насталих пре 

извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.  
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Из наведених законских одредби произилази да када по спроведе-

ној продаји купац исплати цену на њега се преноси право својине на 

купљеној имовини без икаквих ранијих терета и обавеза насталих пре 

извршене продаје, а у случају кад се прода стечајни дужник као правно 

лице на њега се преносе власничка права над предузећем уз истовремено 

брисање свих терета како на уделима, тако и на имовини предузећа које је 

ушло у процену стечајног дужника као правног лица. Најзад, сагласно 

императивној одредби чл. 136. ст. 2. Закона о стечају, имовина стечајног 

дужника која није била предмет процене, у смислу одредбе чл. 135. ст. 2. 

Закона о стечају (процена вредности правног лица), улази у стечајну масу. 

Примењено на конкретни случај то значи да у зависности од тога која 

имовина стечајног дужника је била предмет процене стечајног дужника 

као правног лица, у смислу чл. 135. ст. 2. овог Закона, односно процене 

АД... у стечају, зависи да ли је остао неки део имовине који улази у сте-

чајну масу, а не у имовину продатог стечајног дужника. С тим у вези, суд 

може наложити брисање терета само на оној имовини која је била пред-

мет процене и продаје, док ће на оној имовини која није била предмет 

процене, те није ушла у имовину стечајног дужника продатог као правног 

лица, већ је ушла у стечајну масу, брисање терета вршити тек након што 

се ти делови стечајне масе у наставку стечајног поступка над стечајном 

масом продају.  

 Старајући се о законитости поступка стечаја, који укључује и 

поступак уновчења имовине, суд доноси решење којим констатује да је 

извршена продаја и налаже брисање терета насталих пре извршене прода-

је, али онда када утврди да су за то испуњени услови, односно да је прода-

та она имовина стечајног дужника која је била предмет процене и оглаша-

вања и за коју је исплаћена купопродајна цена, а када је у питању продаја 

стечајног дужника као правног лица наложиће брисање терета онда када 

утврди да је имовина у односу на коју се захтева брисање терета била 

предмет процене. Уколико није била предмет процене, она улази у прео-

сталу стечајну масу". 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пвж 145/2017 

од 26.4.2017. године) 
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ИЗВРШНЕ 

ИСПРАВЕ КОЈОМ ЈЕ УТВРЂЕНО ИЗЛУЧНО ПРАВО  

На основу извршне исправе којом је утврђено излучно право и 

обавезан тужени да предмет излучења преда тужиоцу, извршење се 

може одредити само ради предаје предмета излучења, а не и ради 

наплате противвредности истих ствари. 

Из образложења: 

"Нити једна од судских одлука које су приложене уз предлог за 

извршење није подобна за одређивање предложеног извршења, јер не 

садржи обавезу извршног дужника да извршном повериоцу исплати нов-

чани износ на име противвредности ствари, на којима је утврђено излучно 

право извршног повериоца. Да би били испуњени услови да се одреди 

извршење у конкретном случају, предлог за извршење мора бити поднет 

ради извршења обавезе која је садржана у извршној исправи, а то је пре-

даја покретних ствари. За одређивање извршења није од значаја да ли ће 

се предметне ствари наћи код извршног дужника или не. Наведено се тиче 

спровођења извршења, па би извршни поверилац у случају да се индиви-

дуално одређене ствари не налазе код извршног дужника, у смислу члана 

345. Закона о извршењу и обезбеђењу, имао могућност да захтева исплату 

процењене вредности ствари. Имајући у виду садржину поднетог предло-

га, на основу члана 64. Закона о извршењу и обезбеђењу, предлог за извр-

шење је правилно одбачен, јер нема законом прописану садржину, нити је 

у складу са приложеном извршном исправом". 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Иж 1715/17 

од 7.12.2017. године) 

 

 

ПОТПУНОСТ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

Извршни поверилац, страно правно лице, је дужно да у пред-

логу за извршење ради остварења новчаног потраживања назначи 

податке о свом нерезидентном рачуну отвореном у Републици Србији. 

Из образложења: 

"Према одредби члана 62. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 

предлог за извршење на основу веродостојне исправе мора да садржи 
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идентификационе податке о извршном повериоцу и извршном дужнику 

(члан 30), веродостојну исправу, потраживање извршног повериоца, једно 

средство и један предмет или више средстава и предмета извршења и дру-

ге податке и исправе који су потребни за спровођење извршења.  

.... 

У конкретном случају када је извршни поверилац страно право 

лице, које предлогом за извршење жели да оствари новчано потраживање, 

предлог за извршење мора да садржи податке о нерезидентном рачуну 

извршног повериоца отвореног у Републици Србији, јер је то једини 

начин да страно лице отвори динарски рачун и начин да се извршење 

спроведе. У супротном радило би се о спровођењу извршења преносом 

средстава на рачун лица који се води у другој држави и дошло би до про-

бијања надлежности домаћег суда, због чега постоји обавеза страног извр-

шног повериоца у Републици Србији да има отворен динарски нерези-

дентни рачун.  

Имајући наведено у виду, како број динарског рачуна у овом слу-

чају нерезидентног, извршног повериоца није назначен у предлогу за 

извршење, то је веће првостепеног суда правилно одлучило када је преи-

начило решење судије појединца и одбацило предлог за извршење, с обзи-

ром да су били испуњени услови из члана 101. став 5. Закона о парничном 

поступку у вези са чл. 39. Закона о извршењу и обезбеђењу, јер је предлог 

за извршење на основу веродостојне исправе био непотпун и по истом се 

не би могло спроводити извршење". 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Иж 1198/17 

од 13.9.2017. године) 

 

 

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА ПОБИЈАЊЕ 

ПРАВНЕ РАДЊЕ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ДУЖНИКА, 

ПРЕДУЗЕТЕ У ТОКУ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 

Извршни поверилац има правни интерес за подношење тужбе 

за побијање правне радње извршног дужника, којом је овај распола-

гао имовином након пријема решења о извршењу, односно закључка 

којим се одређује извршење. 
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Из образложења: 

"Нису основани жалбени наводи туженог да је дозвољеност тужбе 

за побијање правне радње дужника искључена на основу члана 20. Закона 

о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 31/11, 99/11-др. 

закон, 109/13-УС, 55/14 и 139/14), који се примењује у извршном поступ-

ку који тужилац води против дужника. Чланом 20. став 7. овог закона 

прописано је да не производи правно дејство располагање имовином које 

је извршни дужник учинио након пријема решења о извршењу, односно 

закључка којим се одређује извршење. На основу ове одредбе, располага-

ње које је у конкретном случају дужник тужиоца извршио предметним 

уговором о продаји покретних ствари не производи правно дејство, али не 

искључује право тужиоца да поднесе тужбу за побијање правне радње 

свога дужника, управо из разлога што се наведена тужба у складу са чла-

ном 283. став 2. Закона о облигационим односима подноси против трећег 

лица, са којим је или у чију корист предузета правна радња која се побија. 

Тужилац има правни интерес да против трећег лица, са којим је предузета 

правна радња која се побија, добије судску одлуку којом би треће лице 

било обавезано да трпи тужиочево намирење из вредности располагања 

које је у корист трећег лица учињено. Зато је првостепена одлука правил-

на, па је на основу члана 390. Закона о парничном поступку, одлучено као 

у изреци пресуде''.  

 (Сентенца из пресуде Привредног апелационог суда Пж 3349/16 

од 26.10.2017. године) 
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ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

 

Трећа седница - 30.11.2017 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

 Апсолутна застарелост вођења прекршајног поступка наступа 

истог датума када је прекршај извршен. 

Образложење 

 Одредбом члана 84. став 7. Закона о прекршајима прописано је да 

покретање и вођење прекршајног поступка застарева у сваком случају 

када протекне два пута онолико времена колико се по закону тражи за 

застарелост (материјални рок). То значи да апсолутна застарелост наступа 

истог датума (у погледу дана и месеца) када се окривљеном ставља на 

терет извршење прекршаја, а застарелост почиње да тече онога дана када 

је радња учињена. Због тога се у конкретном случају приликом одлучива-

ња о застарелости не може применити члан 137. став 3. Закона о прекрша-

јима јер су истим прописани процесни рокови (нпр. рокови за подношење 

захтева за покретање прекршајног поступка, жалбе, приговора итд). 

 Издвојено заједничко мишљење, Мирјана Тукар, Златко Шкрипац, 

Милорад Вукајловић, Анђелка Кораћ Фелбаб и Милена Поповић 

 (Усвојено правно схватање на Трећој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 30.11.2017. године) 

 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

 У датој процесној ситуацији се не доноси решење о обустави 

поступка због застарелости. 

Образложење 

 Према одредби члана 175. став 2. Закона о прекршајима сматра се 

да је окривљени одустао од захтева за судско одлучивање, па се поступак 

враћа у првобитно стање, као да захтев није ни поднет. У датој ситуацији 

не постоји иницијални акт по коме би суд поступао, те се предмет решава-
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ња првостепеног суда не би односио на прекршај већ на прекршајни 

налог, а другостепеног суда на правилност и законитост решења о налогу, 

тј. правилност примене члана 175. став 2. Закона о прекршајима. На пред-

ложено правно схватање указује и члан 174. став 6. Закона о прекршајима 

којим је прописано да се, када суд донесе решење о покретању поступка, 

сматра да одлука о новчаној казни није ни изречена, осим у случају из чл. 

175. тог Закона. 

Издвојено заједничко мишљење, Горан Божић, Ана Капор, Мирослав 

Јањетовић, Ана Миловановић, Зорица Милосављевић, Снежана Миленко-

вић, Весна Адамовић, Маја Вадњал, Зорка Добривојевић и Драга Шошкић 

Издвојено заједничко мишљење, Златко Шкрипац, Милорад Вукајловић, 

Анђелка Корећ Фелбаб и Милена Поповић 

 (Усвојено правно схватање на Трећој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 30.11.2017. године) 

 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

 Блокада рачуна предузетника искључује његову одговорност 

за прекршај чије је битно обележје плаћање обавеза. 

Образложење 

 Физичка лица која обављају делатност ради стицања добити 

(предузетници) дужна су да воде средства и врше плаћања преко рачуна 

отвореног у банци. Блокада рачуна онемогућава предузетника да измирује 

своје обавезе и представља основ за искључење одговорности уколико се 

приложи доказ да се период неликвидности поклапа са временом изврше-

ња прекршаја. На искључење одговорности у датој ситуацији не утиче 

чињеница да предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем 

делатности одговара целокупном својом имовином (на личној имовини 

предузетника, уколико је има, врши се наплата обавеза насталих у вези са 

обављањем делатности тек у поступку принудног извршења). Овакво 

схватање је заузето да би се предузетници као привредни субјекти изјед-

начили са привредним друштвима. 
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Издвојено заједничко мишљење, Милада Катић, Гордана Гавриловић, Ана 

Ђуровић, Невенка Димитријевић, Свјетлана Шобот Блажевић, Радован 

Бјелобаба, Марија Џомбић, Драгица Миленковић и Слађана Крстић 

Издвојено заједничко мишљење, Мирјана Тукар и Милена Поповић 

 (Усвојено правно схватање на Трећој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 30.11.2017. године) 

 

 

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ 

 Релативна застарелост наступа појединачно у односу на сваку 

санкцију. 

Образложење 

 Одредбе члана 85. Закона о прекршајима наводе на закључак да 

релативна застарелост наступа у односу на сваку од изречених санкција 

појединачно јер се у истима раздвајају казна и заштитна мера, односно не 

регулише се застарелост извршења санкција изречених правноснажном 

пресудом у целини. У прилог изнетог мишљења указује и решење из 

одредби чл. 105, 106. и 107. Кривичног законика које посебно регулишу 

застарелост казне, споредне казне и мере безбедности. Иако се наведене 

одредбе Кривичног законика не примењују у прекршајном поступку 

њихова садржина повезана са садржином чл. 85. Закона о прекршајима 

указује на решење спорног питања у казненим поступцима. 

 (Усвојено правно мишљење на Трећој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 30.11.2017. године) 
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Прва седница -  12.5.2017. 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

 Уколико су окривљено правно и окривљено одговорно лице 

оглашени одговорним за прекршај из Царинског закона за који је 

предвиђено обавезно изрицање заштитне мере одузимање предмета, а 

у ситуацији када роба која је предмет царинског прекршаја у поступ-

ку није пронађена или се не може одузети из било ког разлога, одреди-

ће се да новчани износ вредности предмета прекршаја плати само 

правно лице (члан 298. став 3. Царинског закона, односно члана 54. 

став 3. Закона о прекршајима). 

Образложење 

 У ситуацији када су окривљено правно и окривљено одговорно 

лице оглашени одговорним за прекршаје из области Царинског закона, за 

заузимање оваквог правног схватања, Прекршајни апелациони суд је 

пошао од концепције одговорности правног и одговорног лица, како је 

прописано у Закону о прекршајима. Правно и одговорно лице нису у 

међусобном саизвршилачком односу у смислу члана 23. Закона о прекр-

шајима, већ у посебном односу где посебна правила важе за одговорност 

правног, а посебна за одговорност одговорног лица предвиђена чланом 

27., 28. и 30. наведеног Закона, а при томе се не ради о заједничком дело-

вању посебних и независних субјеката, као код саизвршилаштва. Наиме, 

правно лице чини прекршај радњом одговорног лица, а одговорно лице 

врши послове у име и за рачун правног лица, као и да су посебне санкције 

прописане за правно, а посебне за одговорно лице. Такође, имовина прав-

ног лица је одвојена од имовине одговорног лица, па правно лице одгова-

ра својом имовином, ради чега се имовинске обавезе правног лица тичу 

његове имовине. При томе одговорност чланова друштва према Закону о 

привредним друштвима треба разликовати од одговорности одговорног 

лица које поступа у име правног лица. Зато се заштитне мере, посебно ако 

су имовинске природе, које се изричу за прекршај правног и одговорног 

лица, тичу правног лица и његове имовине, па се изричу правном, а не и 

одговорном лицу. Исто тако, у случају престанка правног лица, није могу-

ће као заштитну меру од одговорног лица наплатити вредност робе која је 

предмет прекршаја, а коју није било могуће одузети од правног лица. 
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Једино ако би одговорно лице преузело предмет или новац остварен про-

дајом предмета, тада постоји основ да се од њега одузме стечена имовин-

ска корист, која ће се одузети од сваког учиниоца, односно стицаоца такве 

користи. Дакле, ако је одговорно лице самовољно отуђило или уништило 

предмете или на други начин онемогућило њихово одузимање, о чему 

говори члан 54. став 3. Закона о прекршајима, цени се да ли је то учинило 

у име и за рачун правног лица или је тим радњама лично стекло имовин-

ску корист, јер у овом другом случају од њега ће се одузети тако стечена 

имовинска корист сходно члану 68-70. Закона о прекршајима. У том слу-

чају ће подносилац захтева свој захтев усмерити на одузимање стечене 

имовинске користи од одговорног лица, која чињеница се у поступку 

мора утврдити. 

Издвојено заједничко мишљење, Ана Ђуровић, Милада Катић, Ана Капор, 

Мирјана Тукар, Снежана Говедарица и Мирјана Ђурић 

Издвојено мишљење, Предраг Димитријевић 

 (Усвојено правно схватање на Првој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 12.5.2017. године) 

 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

 Код прекршаја из члана 331. став 1. тачка 75. и члана 332. став 

1. тачка 106. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, корисником 

возила сматра се само корисник у смислу члана 316. истог закона. 

Образложење 

 Чланом 331. став 1. тачка 75. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима је прописано да ће се новчаном казном у износу од 15.000 до 

30.000 динара, или казном затвора у трајању до 30 дана казнити за прекр-

шај лице које поступи супротно одредбама члана 247. истог закона, док је 

чланом 247. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима да вла-

сник, односно корисник возила је дужан да на захтев полицијског службе-

ника да податке о идентитету лица коме је дао возило на управљање, 

односно коришћење. Одредбом члана 332. став 1. тачка 106. Закона о без-

бедности саобраћаја на путевима је прописано да ће се новчаном казном у 

износу од 6.000 до 20.000 динара казнити за прекршај лице које поступи 
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супротно одредби члана 320. став 1. наведеног Закона, а одредбом члана 

320. је прописано да уколико је уређајима за утврђивање прекршаја у сао-

браћају или непосредним опажањем полицијског службеника или другог 

лица које врши непосредно регулисање саобраћаја у складу са овим зако-

ном документован, односно уочен неки од прекршаја предвиђеним овим 

законом, када возач тог возила није идентификован, власник, односно 

корисник возила је одговоран што је омогућио да се његовим возилом 

учини прекршај. Како је чланом 316. став 1. Закона о безбедности саобра-

ћаја на путевима који се налази у поглављу "посебне одредбе о одговор-

ности за прекршаје" предвиђено следеће: "уколико је моторно, односно 

прикључно возило предмет уговора о финансијском лизингу, закупу, 

односно пословно-техничкој сарадњи, а тај податак је уписан у саобраћај-

ну дозволу, одредбе о прекршајној одговорности власника возила предви-

ђене овим законом, сходно се примењују на лице које користи возило по 

наведеним основима, а ставом 2. истог члана је прописано: "уколико 

податак о коришћењу финансијског лизинга, закупа, односно пословно-

техничкој сарадњи није уписан у саобраћајну дозволу у за то предвиђе-

ним случајевима у складу са одредбама овог закона, одговара физичко, 

односно правно лице које је уписано у саобраћајну дозволу као власник, 

односно као корисник возила. 

 Из напред изнетог произилази да се корисником возила код наве-

дених прекршаја из члана 331. став 1. тачка 75. и члана 332. став 1. тачка 

106. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, сматра само корисник 

предвиђен чланом 316. наведеног закона, а не фактички корисник возила, 

односно лице које је у датој ситуацији управљало наведеним возилом. 

Издвојено мишљење, Мирослав Јањетовић 

 (Усвојено правно схватање на Првој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 12.5.2017. године) 

 

 

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ 

 Прекршај из члана 29. став 1. тачка 2. Закона о личној карти, 

а у вези члана 10. став 4. и члана 11. наведеног Закона не чини мало-

летно лице, него законски заступник малолетника. 
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Образложење 

 Чланом 29. став 1. тачка 2. Закона о личној карти је прописано да 

новчаном казном до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана ће се 

казнити за прекршај лице које у одређеном року не поднесе захтев за 

издавање личне карте (чл. 11. и 20. став 2). 

 Чланом 11. истог Закона је прописано да лица која су по одредба-

ма овог закона дужна да имају личну карту захтев за издавање личне кар-

те подносе најкасније у року од 15 дана по навршеној 16 години живота, 

односно у року од 15 дана по испуњавању услова из члана 3. овог закона. 

 Имајући у виду напред наведено одредба члана 11. Закона о лич-

ној карти се односи на рокове за подношење захтева, (а и чланом 29. став 

1. Закона о личној карти је санкционисано неподношење захтева у одређе-

ном року), док је чланом 10. Закона о личној карти који носи наслов "Зах-

тев. Подношење захтева" ближе прописана сама обавеза и начин подно-

шења захтева за издавање личне карте, па је у ставу 4. прописано да за 

малолетна или пословно неспособна лица захтев подноси један од родите-

ља уз писмену сагласност другог родитеља, односно други законски 

заступник или старатељ. 

Према наведеном малолетно лице нема обавезу подношења захтева, већ је 

та обавеза на родитељу или старатељу (исти је случај и са пословно 

неспособним лицима) и сходно изнетом малолетник не може одговарати 

за неподношење захтева за издавање личне карте, обзиром да је та обавеза 

прописана законом као обавеза родитеља, односно законског заступника 

или стараоца. Такође, треба имати у виду и одредбу члана 10 Закона о 

прекршајима, који се односи на радњу извршења прекршаја, у конкретном 

случају "нечињења" која се може односити само на родитеље малолетни-

ка (законског заступника или стараоца). 

 (Усвојено правно мишљење на Првој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 12.5.2017. године) 

 

 

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ 

 У предметима у којима првостепени суд није донео решење о 

покретању прекршајног поступка или исто не садржи све податке 
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предвиђене чланом 185. Закона о прекршајима, а у међувремену је 

наступила застарелост за покретање прекршајног поступка, учињена 

је повреда материјалног права на штету окривљеног из члана 265. 

став 1. тачка 3. Закона о прекршајима. 

Образложење 

 Уколико првостепени суд није донео решење о покретању поступ-

ка (исто се не налази у списима предмета), услед чега је наступила заста-

релост права на покретање поступка, даљим вођењем поступка првостепе-

ни суд чини повреду материјалног права из члана 265. став 1. тачка 3 

ЗОП-а на штету окривљеног. Са овом ситуацијом изједначава се и случај 

када се у списима предмета налази решење о покретању поступка које 

није попуњено, односно које не садржи све елементе прописане чланом 

185. Закона о прекршајима. Тада се сматра да решења нема, па ако је 

наступила застарелост права на покретање поступка, а првостепени суд 

ипак поступак води, он такође чини повреду материјалног права из члана 

265. став 1. тачка 3. ЗОП-а. Наиме, одредбом члана 185. став 1. Закона о 

прекршајима је прописано да ако суд не одбаци захтев за покретање пре-

кршајног поступка донеће решење о покретању прекршајног поступка, а у 

ставу 2. да решење из става 1. овог члана садржи означење лица против 

кога се покреће прекршајни поступак и правну квалификацију прекршаја, 

па како се према одредби става 4. истог члана Закона о прекршајима 

поступак води само у погледу оног прекршаја и против оног окривљеног 

на које се односи решење о покретању прекршајног поступка, доношењем 

првостепене пресуде без претходно донетог решења које садржи све еле-

менте предвиђене чланом 185. став 2. Закона о прекршајима првостепени 

суд чини повреду материјалног права на штету окривљеног предвиђену 

чланом 265. став 1. тачка 3. Закона о прекршајима на коју Прекршајни 

апелациони суд пази по службеној дужности. 

 (Усвојено правно мишљење на Првој седници свих судија Прекр-

шајног апелационог суда, 12.5.2017. године) 
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Катарина Манојловић Андрић, 

судија Врховног касационог суда 

 

 

ПРАВНО ДЕЈСТВО КАСАТОРНИХ ОДЛУКА  

УСТАВНОГ СУДА И НАЧИН ОТКЛАЊАЊА ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА НЕУСТАВНОСТИ И НЕЗАКОНИТОСТИ 

ОПШТИХ АКАТА 

 

Појам касаторне одлуке и њена обележја 

 У надлежности уставних судова у нашој земљи од њиховог уста-

новљења 1963. године, била је уставносудска контрола закона. Управо ова 

надлежност представља основну тачку разликовања уставних судова и 

других судова, и то не само код нас већ и у свету. Старање о уставности и 

законитости је општа обавеза свих државних органа. Међутим, само је 

Уставном суду, као самосталном и независном државном органу, Уставом 

поверено да штити уставност и законитост
1
. 

 Ову своју функцију Уставни суд превасходно остварује у поступ-

ку апстрактне контроле уставности и законитости општих аката. 

 Према важећем Уставу Републике Србије од 2006. године, Устав-

ни суд не одлучује само о сагласности закона са Уставом, општеприхваће-

ним правилима међународног права и потврђеним међународним угово-

рима, већ одлучује и о сагласности свих других општих аката са Уставом 

и законом
2
. У поступку пред Уставним судом, зависно од његовог пред-

мета и испуњености процесних претпоставки за покретање и вођење 

поступка, могу се донети различите врсте одлука које имају и различито 

правно дејство.  

 Касаторне одлуке представљају посебну врсту одлука донетих у 

поступку нормативне контроле општих правних аката. То су одлуке који-

                                                 
1  Члан 166. став 1. Устава 
2  Члан 167. став 1. Устава 
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ма се утврђује да је оспорени општи акт несагласан Уставу, општеприхва-

ћеним правилима међународног права, потврђеним међународним угово-

рима или закону. И поред тога што је диспозитив ових одлука утврђујући, 

њихово правно дејство је касаторно јер неуставни или незаконити општи 

правни акт, или поједине његове одредбе, уклањају из правног поретка. 

Тај моменат наступа даном објављивања одлуке Уставног суда у "Слу-

жбеном гласнику Републике Србије".  

 

Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће
3
 

Против одлуке Уставног суда се не може изјавити жалба неком 

другом државном органу. Двостепеност суђења која представља једно од 

основних начела у поступку пред редовним судовима не важи за уставно 

судовање. Чак ни у федеративним државама у којима постоји уставни суд 

федерације и уставни судови федералних јединица (какве су некад биле 

СФРЈ и СРЈ) не постоји двостепеност одлучивања, јер сваки од уставних 

судова врши контролу општих аката у односу на свој устав – федерални 

устав или устав државе чланице. Касаторна одлука Уставног суда има 

карактер пресуђене ствари (res iudicata).  

 Одредбама члана 171. Устава је утврђено: да је свако дужан да 

поштује и извршава одлуку Уставног суда (став 1); да Уставни суд својим 

одлуком утврђује начин њеног извршења, када је то потребно (став 2); да 

се извршење одлука Уставног суда уређује законом (став 3).  

 Касаторна одлука Уставног суда има опште дејство, као и акт чија 

је неуставност или незаконитост утврђена том одлуком, што не значи да 

она има и карактер законодавног акта. То опште дејство не односи се само 

на доносиоца касираног општег акта, него и на све друге органе јавне вла-

сти, па и на судове. 

 

Правно дејство посебних врста касаторних одлука Уставног суда 

 Уставни суд може оценити сагласност закона и других општих 

аката са Уставом и општих аката са законом и по протеку њиховог важе-

ња, ако је поступак оцене уставности покренут најкасније у року од шест 

                                                 
3  Члан 166. став 2. Устава.  
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месеци од престанка њиховог важења
4
. Касаторна одлука Уставног суда 

којом је утврђено да закон или други општи акт није био уставан или 

законит у време важења производи правно дејство од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 

Кад је у току поступка нормативне контроле општи акт престао да 

важи или усаглашен са Уставом, општеприхваћеним правилима међуна-

родног права, потврђеним међународним уговорима или законом, али 

нису отклоњене последице неуставности или незаконитости, Уставни суд, 

такође, може одлуком утврдити да општи акт није био у сагласности са 

Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним 

међународним уговорима или законом. И ова одлука Уставног суда има 

исто правно дејство као и одлука којом се утврђује да важећи општи акт 

није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима међународ-

ног права, потврђеним међународним уговорима или законом
5
. 

Уставни суд може посебним решењем одложити објављивање сво-

је одлуке у "Службеном гласнику Републике Србије", али најдуже за шест 

месеци од њеног доношења. У овом случају, одлуку којом је утврђено да 

општи акт није у сагласности с Уставом, законом, општеприхваћеним 

правилима међународног права или потврђеним међународним уговором, 

Уставни суд доставља доносиоцу општег акта заједно са решењем о одла-

гању објављивања. Правно дејство ове одлуке Уставног суда наступа тек 

након њеног објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", по 

истеку рока који је одређен решењем о одлагању објављивања. Доносио-

цу оспореног општег акта даје се могућност да до објављивања одлуке 

Уставног суда донесе нови општи акт којим ће отклонити утврђену неу-

ставност и/или незаконитост и тиме се избегава настанак правних празни-

на до којих може доћи касирањем општег акта
6
. 

 

 

                                                 
4  Члан 168. став 5. Устава 
5  Члан 64. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11, 18/13 - 

Одлука УС, 40/15 и 103/15) 
6  О правним дејствима других одлука уставног суда видети опширније: проф. др О. 

Вучић и проф. др Д. Стојановић "Дејство одлуке Уставног суда у функцији потврде 

уставне природе и уставног положаја ове институције", Правни информатор, септем-

бар 2012, стр. 3-13 
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Правна дејства касаторне одлуке ex nunc 

 Од дана објављивања одлуке Уставног суда којом је утврђена неу-

ставност и / или незаконитост неког општег акта започиње правно дејство 

овакве одлуке eo ipso. Оно се најпре огледа у томе што касирани општи 

акт престаје да важи и више се не може примењивати на правне односе 

који настану у будућности. 

  Одредбама члана 60. Закона о Уставном суду је прописано да се 

касирани закон или други општи акт убудуће не може примењивати на 

односе који су настали пре објављивања одлуке Уставног суда ако до тог 

дана нису правноснажно решени (став 1.), као и да се извршење правно-

снажних појединачних аката донетих на основу прописа који се више не 

могу примењивати, не може ни дозволити ни спровести, а ако је изврше-

ње започето – обуставиће се (став 3.). Судови и други органи јавне вла-

сти о овим дејствима касаторних одлука морају да воде рачуна по 

службеној дужности. Пракса потврђује да редовни судови то и чине.  
 

 Пример: 

 Један од очигледних примера за претходно изнету оцену је посту-

пање судова у извршењу Одлуке Уставног суда IУз-82/2009, којом је 

утврђено да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне 

камате ("Службени лист СРЈ", бр. 9/01), у делу који гласи "применом 

конформне методе", није у складу са Уставом, објављена у "Службеном 

гласнику РС", бр. 73/12 од 27.7.2012. године. Обрачунавање камате ком-

форном методом у пракси практично значи обрачун "камате на кама-

ту", што је супротно начелу забране анатоцизма садржаног у одредби 

члана 279. став 1. Закона о облигационим односима, чиме је, по налаже-

њу Уставног суда у наведеној одлуци, повређено уставно начело једнако-

сти правног положаја субјеката на тржишту и суштина законске зате-

зне камате која се код претпостављене штете трансформише у новчану 

казну чија висина знатно премашује претрпљену стварну штету, што 

није дозвољено.  

 После објављивања Одлуке Уставног суда, Грађанско одељење 

Врховног касационог суда је, на седници одржаној 20.11.2011. године, 

усвојило Правни став: "Затезна камата на износ дуга за период доцње 

до 3.3.2001. године, обрачунава се применом комформне методе". По 

овом правном ставу, последица одлуке Уставног суда је да се у периоду 
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до 3.3.2001. године, као дана ступања на снагу Закона о висини стопе 

затезне камате, камата обрачунава применом комформне методе, а од 

тада па надаље методом простог интересног рачуна. 

  Већи проблем за судове је у овом случају био како да отклоне 

последице неуставности касиране одредбе Закона о висини стопе зате-

зне камате у извршном поступку, јер је, у складу са начелом формалног 

легалитета, извршни суд дужан да донесе решење о извршењу и да извр-

шење спроведе увек када су за то испуњени законски услови, и то онако 

како гласи извршна исправа. Извршни суд не испитује правилност доно-

шења и законитост извршне исправе на основу које треба одредити и 

спровести извршење. Ипак, Врховни касациони суд је закључио да одред-

ба члана 60. став 3. Закона о Уставном суду даје могућност да се извр-

шни суд упусти у испитивање законитости извршне исправе ако је доне-

та применом неуставног прописа. По налажењу Врховног касационог 

суда, када се извршни поступак налази у фази спровођења извршења извр-

шне исправе у којој је главници приписана затезна камата по методи 

која је проглашена неуставном, поверилац и дужник могу предложити 

разграничење и утврђивање висине новчаног износа у складу са правилима 

која су утврђена правним ставом Грађанског одељења Врховног касацио-

ног суда. Ако то не учине, извршни суд ће по службеној дужности извр-

шити разграничење, било уз помоћ Народне банке Србије или стручног 

лица. Евентуалне грешке које би се појавиле могу се отклонити сходном 

применом одредаба о отклањању неправилности у спровођењу извршења. 

На изложени начин повериоцима и дужницима не би била нанета штета, 

нити би ово проузроковало вођење нових парница, скратио би се извршни 

поступак, чиме би се испоштовало правило о његовој хитности садржа-

но у члану 6. Закона о извршењу и обезбеђењу, а суд би поступио у складу 

са одредбом члана 60. став 3. Закона о Уставном суду.  

 Полазећи од свега наведеног, Врховни касациони суд је утврдио 

следећи Правни став о спровођењу извршења извршне исправе донете 

применом неуставног прописа:  

 "Извршни суд је дужан да спроведе извршење онако како гласи 

извршна исправа.  
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 Ако је извршна исправа донета применом неуставног прописа, 

извршни суд ће, извршење (ако је започето спровођење) делимично или у 

целини обуставити и то по службеној дужности, без приговора дужника.  

 Ако извршна исправа гласи на новчани износ у коме је главници 

приписана доспела камата обрачуната комформном методом по Закону 

који је у том делу проглашен неуставним, суд ће по службеној дужности 

извршити разграничење и нови обрачун камате извршити тако што ће 

до 3.3.2001. године применити комформни метод, од тада до 17.5.2012. 

године метод простог интересног рачуна, а од тада па надаље по одред-

бама чл. 2. и 3. Закона о висини стопе затезне камате". 
 

 Још једно дејство касаторних одлука ex nunc о коме судови и дру-

ги органи морају да воде рачуна по службеној дужности, а које се протеже 

на ниже рангиране опште правне акте донете ради извршења касираног 

општег правног акта, прописано je одредбом члана 60. став 2. Закона о 

Уставном суду. Према наведеној одредби, општи акти донети за изврше-

ње закона и других општих аката за које се одлуком Уставног суда утврди 

да нису у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међуна-

родног права, потврђеним међународним уговорима или законом, не могу 

се примењивати од дана објављивања одлуке Уставног суда, ако из одлу-

ке произлази да су ти општи акти несагласни Уставу, општеприхваћеним 

правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима 

или закону. 

 

Правна дејства касаторне одлуке ex tunc 

 Одредбама члана 60. Закона о Уставном суду су прописана правна 

дејства касаторне одлуке Уставног суда ex nunc, које има упориште у 

правној сигурности. Међутим, захтеву правне сигурности се супротста-

вља интерес правичности који се може остварити само ретроактивним 

дејством одлуке Уставног суда на акте и радње проистекле из неуставног 

или незаконитог општег акта.  

 Постоје најмање три разлога који говоре у прилог ex tunc дејства 

касаторне одлуке. Прво, закон или други општи правни акт на који се 

односи касаторна одлука Уставног суда је неуставан и / или незаконит од 

дана доношења, те су његове одредбе у суштини ништаве из чега може 

проистицати и ништавост појединачних аката који су на основу њега 



Билтен Врховног касационог суда 

 

 243 

донети. Друго, било би неправично да опстану појединачни правни акти 

који су донесени и постали правноснажни пре објављивања касаторне 

одлуке Уставног суда, а да идентични спорни односи буду решени на дру-

гачији (повољнији) начин само због тога што поступци који су поводом 

њих вођени нису правноснажно решени до тог тренутка. Треће, права и 

обавезе правних субјеката не би требало да зависе од дужине трајања 

уставносудског поступка, а то би се догодило у случају искључивог при-

знавања ex nunc дејства касаторне одлуке. 

 Законодавац се определио за решење да касаторна одлука Устав-

ног суда, која уопштено гледано производи правно дејство pro futuro, под 

одређеним условима може имати и ретроактивно дејство.  

 

Ретроактивно дејство касаторне одлуке на појединачне акте донете 

применом касираног општег акта 

 Чланом 61. Закона о Уставном суду је прописано да свако коме је 

повређено право коначним или правноснажним појединачним актом, 

донетим на основу закона или другог општег акта, за који је одлуком 

Уставног суда утврђено да није у сагласности с Уставом, општеприхваће-

ним правилима међународног права, потврђеним међународним уговори-

ма или законом, има право да тражи од надлежног органа измену тог поје-

диначног акта, у складу са правилима поступка у коме је појединачни акт 

донет (став 1) и да се предлог за измену коначног или правноснажног 

појединачног акта може поднети у року од шест месеци од дана објављи-

вања одлуке у "Службеном гласнику Републике Србије", ако од доставља-

ња појединачног акта до подношења предлога или иницијативе за покре-

тање поступка није протекло више од две године (став 2)
7
.  

 Ретроактивно дејство касаторне одлуке Уставног суда не 

наступа аутоматски, нити постоји обавеза органа да по службеној 

                                                 
7 Ако се као пример узме раније поменута Одлука Уставног суда IУз-82/2009 која је у 

"Службеном гласнику РС" објављена 27.7.2012. године, предлог за измену појединач-

ног акта којим је утврђено право на камату применом конформне методе је морао бити 

поднет у року од шест месеци од дана објављивања, најкасније до 27.1.2013. године, а 

могао се односити на акте који су достављени предлагачу након 22.4.2007. године тј. 

две године раније у односу на прву иницијативу која је Уставном суду поднета 

22.4.2009. године за покретање поступка за оцену уставности Закона о висини стопе 

затезне камате.  
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дужности измени коначни или правноснажни појединачни акт донет 

на основу неуставног закона. Али, орган је дужан да поступа по предло-

гу странке за измену појединачног акта, тако што ће најпре оценити њего-

ву допуштеност, благовременост и да ли је изјављен од овлашћеног лица, 

а ако постоје процесне претпоставке за поступање утврдити и да ли су 

испуњени материјални услови за измену појединачног акта. Пракса редов-

них судова и Уставног суда показује да судови нису увек прихватали да 

одлучују о предлогу за измену појединачног акта.  
 

 Пример: 

 Извршни дужник је 30.4.2014. године поднео суду захтев за изме-

ну решења о противизвршењу у коме је навео да је у поступку противи-

звршења, решењем од 7.5.2013. године, обавезан да врати износ исплаћен 

по основу решења о извршењу, са законском затезном каматом од дана 

исплате, а да је Уставни суд, Одлуком IУз-101/2013 од 7.11.2013. године, 

утврдио да одредба члана 79. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу 

којом је у поступку противизвршења прописана законска затезна камата 

од дана када је извршни поверилац исплатио потраживање до дана 

повраћаја средстава у поступку противизвршења није у сагласности с 

Уставом. Уз захтев је доставио и наведену одлуку Уставног суда. Захтев 

подносиоца је одбијен с образложењем да је противизвршење спроведено 

и извршни поступак закључен, а затим је и приговор подносиоца одбачен 

као недозвољен.  

 Уставни суд је у поступку по уставној жалби овог лица истакао 

да је предуслов за подношење предлога за измену појединачног акта, 

донетог на основу закона или другог општег акта за који је утврђено да 

није сагласан Уставу и закону, управо правноснажност или коначност 

тог појединачног акта. По оцени Уставног суда, одбијањем предлога за 

измену појединачног акта с образложењем да је решење о противизврше-

њу правноснажно и поступак закључен, подносиоцу је ускраћено право да 

надлежни суд одлучи о његовом предлогу за измену појединачног акта, а 

тиме и право на приступ суду као један од елемената права на правично 

суђење зајемченог чланом 32. став 1. Уставa
8
. 

 

                                                 
8  Види Одлуку Уж-6125/2013 од 5.11.2015. године.  
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 У судској пракси се као спорно поставило и питање да ли лице 

коме је повређено право коначним или правноснажним појединачним 

актом донетим на основу касираног закона или другог општег акта мора 

покушати да отклони штетне последице неуставности и / или незаконито-

сти подношењем захтева за измену појединачног акта или се може одмах 

обратити суду тужбом за накнаду штете због незаконитог рада државног 

органа.  
  

Пример: 

 Након доношења Одлуке Уставног суда IУ-63/2007 од 18.11.2010. 

године, којом је утврђено да није у сагласности с Уставом и законом 

одредба члана 7. став 3. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата у Управи за извршење заводских санкција, већина запослених у тој 

управи је поднела тужбе парничном суду ради исплате разлике у плати 

за период од 9.3.2007. године до 14.1.2011. године, по основу накнаде 

штете због незаконитог рада државног органа у смислу члана 172. Зако-

на о облигационим односима. У највећем броју случајева основни суд и 

апелациони суд су стали на становиште да тужиоци не могу у парнич-

ном поступку тражити накнаду штете због мање исплаћене плате, јер 

претходно нису подносили захтев за измену решења којим им је коефици-

јент за исплату плате утврђен на основу одредбе члана 7. став 3. Уредбе 

за коју је Уставни суд касније утврдио да није у сагласности с Уставом и 

законом. Уставни суд је, у поступцима по уставним жалбама запослених 

у Управи за извршење заводских санкција чији су тужбени захтеви за 

накнаду штете правноснажно одбијени, подржао овакво становиште 

парничних судова истичући да подношење захтева за измену појединач-

ног акта представља обавезујући правни пут у правцу отклањања евен-

туалних последица које је примена неуставног закона, односно општег 

акта произвела. Уколико такав захтев није поднет у законом прописаном 

року наступа преклузија (губитак) права да се у законом утврђеној про-

цедури захтева и отклањање последица које је касирани општи акт про-

извео
9
.  

 И поред изричитог става Уставног суда о правном путу откла-

њања штетних последица неуставног или незаконитог општег акта про-

                                                 
9  Види Одлуку Уж-5055/2013 од 18.7.2013. године 
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писаном чланом 61. Закона о Уставном суду, Врховни касациони суд је у 

ревизијском поступку, у идентичним чињеничним и правним случајевима, 

укидао или преиначавао одлуке нижестепених судова којима су правно-

снажно одбијени тужбени захтеви за накнаду штете запослених у Упра-

ви за извршење заводских санкција,
10

 и то најчешће из два разлога. Први 

разлог је тај што "Уставни суд није доносио одлуку о начину отклањања 

последица неуставне Уредбе, нити је Влада, у оквиру својих овлашћења, 

обезбедила извршење наведене одлуке Уставног суда за спорни период 

неуставног и незаконитог умањења коефицијената за обрачун плате". 

Као други разлог се наводи то да је Управа за извршење заводских санк-

ција донела решења о измени коефицијената за обрачун плата запосле-

них, али само за период после 14.1.2011. године, односно након објављива-

ња Одлуке Уставног суда, чиме није отклоњена штета коју су тужиоци 

претрпели за утужени период, што представља незаконит рад органа.  

 У вези са првим разлогом да Уставни суд није донео одлуку о 

начину отклањања штетних последица касиране одредбе члана 7. став 3. 

Уредбе, неопходно је истаћи да се таква одлука доноси на захтев лица 

које тражи отклањање штетних последица. Наиме, према члану 62. 

Закона о Уставном суду, ако се утврди да се изменом појединачног акта 

не могу отклонити последице настале услед примене општег акта за 

који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уста-

вом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним 

међународним уговорима или законом, Уставни суд може одредити да се 

ове последице отклоне повраћајем у пређашње стање, накнадом штете 

или на други начин. У предметним парничним поступцима тужбени зах-

теви за накнаду штете су правноснажно одбијени управо зато што 

запослени у Управи за извршење заводских санкција нису тражили измену 

појединачног акта, нити су се обраћали Уставном суду да одреди други 

начин отклањања штетних последица неуставности касиране одредбе 

члана 7. став 3. Уредбе, него су одмах поднели тужбе за накнаду штете 

парничном суду. Сагласно члану 104. став 2. Закона о Уставном суду, 

Влада обезбеђује извршење одлука и решења Уставног суда само у случа-

ју потребе, која се може изузетно појавити ако државни и други органи 

                                                 
10  Поред осталих видети пресуду Рев2 173/2015 од 13.5.2015. године, као и решења Рев2 

393/2013 од 26.9.2013. године, Рев2 1391/2014 од 15.5.2015. године, Рж 199/2014 Рев2 

811/2014 од 1.10.2014. године и Рев2 1204/2014 од 4.12.2014. године. 
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не извршавају одлуке и решења Уставног суда. У уставносудској пракси 

која постоји дуже од пола века, уставни судови у републици Србији се 

никада нису обратили Влади захтевом да обезбеди извршење њихових 

одлука јер то није било потребно, као ни у конкретном случају. 

 У погледу другог разлога наведеног у одлуци Врховног касационог 

суда, треба још једном истаћи да ретроактивно дејство касаторне 

одлуке Уставног суда не наступа по службеној дужности, већ се изме-

на коначног или правноснажног појединачног акта донетог на основу 

касираног општег акта врши на предлог лица коме је таквим актом 

повређено неко право. Стога се не би могло сматрати да је Управа за 

извршење заводских санкција поступала незаконито на тај начин што 

није самоиницијативно изменила коначна и правноснажна решења о 

коефицијентима за исплату зарада запосленима за период када је био 

на снази члан 7. став 3. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата у тој управи.  
 

 Мора се констатовати да извршење одлука Уставног суда није 

увек једноставно и да се начин извршења мора прилагођавати конкретним 

ситуацијама како би се у највећој мери обезбедила заштита појединачних 

права након елеминисања општег акта из нормативног дела правног 

поретка.  
 

 Пример: 

Последице незаконитости Одлуке града Београда о ауто-такси 

превозу из 2002. године
11

 нису могле бити отклоњене изменом појединач-

них аката о давању сагласности за обављање такси делатности све док 

решењем Градоначелника града Београда није измењен Програм потреба 

за ауто-такси превоз и проширен број ауто-такси места.  
 

 Правни пут за отклањање штетних последица појединачног 

акта донетог применом неуставног или незаконитог општег акта про-

писан је одредбама чл. 61. и 62. Закона о Уставном суду. Тај правни 

пут отпочиње предлогом странке којој је повређено право да се измени 

коначни или правноснажни појединачни правни акт, као посебним прав-

ним средством предвиђеним Законом о Уставном суду. Предлог се подно-

                                                 
11  Види: Одлуку Уставног суда IУ-53/2004 од 29.9.2005. године 
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си суду или другом органу који је појединачни акт донео, у року од шест 

месеци од дана објављивања касаторне одлуке Уставног суда у "Службе-

ном гласнику Републике Србије", а може се односити само на појединач-

не акте који су донети најкасније две године пре подношења предлога или 

иницијативе Уставном суду за оцену уставности и/или законитости пред-

метног општег акта. Доносилац појединачног акта није дужан да сам при-

ступи измени акта, али је дужан да поступа по предлогу странке за измену 

појединачног акта применом правила поступка у коме је појединачни акт 

чија се измена тражи донет. У поступку по предлогу, најпре се цени њего-

ва допуштеност, благовременост и да ли је изјављен од овлашћеног лица, 

а затим, ако постоје процесне претпоставке за поступање, утврђује се и да 

ли су испуњени материјални услови за измену појединачног акта. Поједи-

начни акт којим је измењен ранији акт, по правилу, производи правно деј-

ство од оног момента од када би то правно дејство имао измењени акт да 

је био законит. Само уколико се изменом појединачног акта не могу 

отклонити последице настале применом касираног општег акта, постоје 

услови за подношење захтева Уставном суду да својом одлуком одреди 

други начин отклањања штетних последица – утврђивањем права на 

накнаду штете, повраћајем у пређашње стање или на други начин. Ова 

одлука Уставног суда представља основ за обраћање странке суду или 

другом органу тужбом за накнаду штете, предлогом за повраћај у пређа-

шње стање или другим захтевом за реализацију начина отклањања штет-

них последица који је Уставни суд утврдио.  

 

Отклањање штетних последица насталих закључењем уговора или 

исплатом на основу касираног општег акта 

 Посебан проблем у пракси може представљати извршење одлука 

Уставног суда о касацији закона или других општих аката који садрже 

диспозитивне правне норме. У питању су норме које служе као правни 

оквир за настанак правних односа слободном вољом субјеката, као што су 

уговорни односи, или које представљају основ за настанак других врста 

облигација
12

. У овим случајевима не постоје појединачни правни акти 

                                                 
12  О правним институтима грађанског права за остваривање ретроактивног дејства одлу-

ке Уставног суда види опширније: мр И. Симоновић и др М. Настић "Уставно и гра-

ђанскоправне последице одлуке Уставног суда Србије о несагласности са Уставом 
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којима је стечено неко право или заснована обавеза на основу когентне – 

импетративне норме, чијом изменом би се могле отклонити штетне после-

дице неуставности и / или незаконитости касираног општег акта.  
 

 О правном дејству таквих касаторних одлука Уставног суда изја-

снило се Грађанско одељење Врховног суда Србије у Правном схватању 

од 12.11.1986. године на следећи начин:  

 "У случају када је уплата извршена или треба да се изврши, без 

претходно донесеног појединачног акта од стране овлашћеног органа, на 

основу уговора закљученог на основу закона или другог прописа и општег 

акта друштвено-политичке заједнице и самоуправног општег акта, који 

према одлуци Уставног суда није у сагласности са Уставом или законом, 

односно који је у супротности са законом, па је због тога општи акт или 

самоуправни општи акт, одлуком Уставног суда поништен или укинут, 

повраћај извршених исплата или престанак обавезе исплате уговореног 

не наступа самим поништењем или укидањем прописа који није у сагла-

сности са Уставом, већ је потребно утврдити да ли је уговор на основу 

кога је исплата извршена ваљан, ништав или рушљив правни посао у сми-

слу Закона о облигационим односима, па зависно од тога одлучити о оба-

вези враћања узајамних давања извршених на основу тако закљученог уго-

вора.  

 Ако се утврди да уговор представља слободно изражену вољу 

странака, ради остваривања дозвољеног циља који је кроз испуњење уго-

вора остварен или се остварује тако да су странке оствариле корист 

коју су желеле уговором, у том случају поништај или укидање општег 

акта или самоуправног општег акта од стране уставног суда на основу 

кога је уговор закључен, не повлачи обавезу повраћаја узајамних давања 

нити престанак обавезе испуњења уговора.  

 Повраћај исплата извршених непосредно на основу прописа који је 

одлуком уставног суда поништен или укинут без претходно донетог 

појединачног акта или закљученог уговора на основу таквог прописа 

може се тражити применом одредби Закона о облигационим односима 

које регулишу стицање без основа." 
 

                                                                                                                       
обрачуна затезне камате конформном методом", Зборник радова Правног факултета у 

Нишу, 2012, број 62, стр. 377-400 
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 Пример: 

 Као пример за повраћај исплата извршених непосредно на основу 

прописа може да послужи отклањање штетних последица одлука 

Уставног суда којима су у целини или делимично касиране одлуке јединица 

локалне самоуправе о увођењу самодоприноса.
13

 

 

Општеобавезујуће дејство одлука Уставног суда 

Неспорно је да се обавезујуће дејство одлука Уставног суда одно-

си на изреку одлуке, али се поставља питање да ли се оно простире и на 

образложење одлуке, прецизније речено на правне ставове које је Уставни 

суд утврдио тумачећи Устав и друге опште акте
14

. Иако преовладава 

мишљење да правни ставови Уставног суда нису обавезујући, постојање 

тзв. интерпретативних одлука Уставног суда то демантује.  

Интерпретативне одлуке одступају од уобичајеног начина одлучи-

вања Уставног суда као негативног законодавца. Оне представљају посебан 

тип одбијајућих одлука, чије се општеобавезујуће дејство проширује са 

диспозитива на образложење одлуке. То су одлуке које, поред одбијања 

утврђивања неуставности оспорених одредаба закона или другог општег 

акта, садрже и услов под којим оспорени општи акт опстаје у правном 

поретку. Тај услов најчешће је садржан у образложењу одлуке и, у сушти-

ни, представља обавезујуће упутство у погледу начина тумачења садржине 

одредби оспореног општег акта које их чини сагласним уставу. Наш устав-

ни суд доноси интерпретативне одлуке од 2009. године, следећи праксу 

угледних европских уставних судова (нпр. Немачке, Русије и Италије)
15

.  

                                                 
13  Види, поред осталих, одлуке Уставног суда: IУо-32/2011 од 20.12.2012. године, IУо-

95/2011 од 21.3.2013. године, IУо- 93/2011 од 21.3.2013. године, IУо- 94/2011 од 

24.10.2013. године, IУо-317/2011 од 20.2.2014. године и IУо-641/2014 од 1.12.2016. 

године 
14  О обавезујућем карактеру тумачења уставних судова у упоредном праву види опшир-

није: др Б. Ненадић "О неким аспектима односа уставних и редовних судова", Зборник 

радова "Улога и значај уставног суда у очувању владавине права 1963 – 2013", Бео-

град, 2013, стр. 71-111 
15  О интерпретативним одлукама уставног суда види опширније: проф. др Д. Стојановић 

"Уставно правосуђе", Ниш, 2016, стр. 309-316; К. Манојловић Андрић "Уставносудска 

заштита људских права повређених или ускраћених у управном поступку и управном 

спору", Билтен Врховног касационог суда, број 3/2017, стр. 135-137 
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Мада су у доктрини ретка, постоје и мишљења да је "уставносуд-

ска интерпретација елемент устава и закона, јер представља прецизирање, 

објашњење и образложење уставноправних начела, норми, ставова и 

опредељења у појединим етапама друштва"
16

, те тако делатност уставног 

суда представља акт стварања права.  

У нашем уставном систему у коме је Уставном суду поред зашти-

те уставности и законитости поверена и заштита људских права, принцип 

правне сигурности добија посебан значај. Тај принцип било би неупоре-

диво лакше остварити уколико би се општа обавезност одлука Уставног 

суда односила и на правне ставове тог суда донете у интерпретацији уста-

ва и закона. Правни ставови Уставног суда у том случају не би обавезива-

ли само тај суд, већ и законодавца и друге доносиоце општих аката, чиме 

би се омогућила хармонизација нормативних аката у правном поретку. Са 

друге стране, избегла би се правна несигурност доношењем различитих 

појединачних правних аката у истим чињеничним и правним ситуацијама 

због различитог тумачења општих правних норми од стране Уставног 

суда и редовних судова. Стога ово питање заслужује да буде предмет 

посебног разматрања. 

                                                 
16  Види: проф. др Слободан Благојевић, "Правно дејство одлуке уставног суда о оцјени 

уставности и законитости општенормативних аката", Зборник Уставног суда Југосла-

вије " Улога и место уставног судства у друштвено-политичком систему", Београд, 

1986, стр. 61-66.  
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Љубица Милутиновић, 

судија Врховног касационог суда 

 

 

МИШЉЕЊЕ ДЕТЕТА КАО КРИТЕРИЈУМ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА ДЕТЕТА 

 

Апстракт: Рад има за циљ да укаже на значај мишљења детета 

при утврђивању најбољег интереса детета у поступцима у којима се доно-

се одлуке од значаја за дете. Посебна пажња биће посвећена начину на 

који се утврђује најбољи интерес детета, процени способности детета да 

своје мишљење на правилан начин изрази, као и дужности суда и свих 

других који у том поступку учествују да омогуће детету да се на најбољи 

начин изрази и посебно суду да га на правилан начин оцени, односно 

вреднује. У раду ће бити изнети закључци који су настали на основу запа-

жања ауторке о вредновању мишљења детета у судским и другим поступ-

цима у којима се одлучује о питањима која се тичу детета. Наведена запа-

жања биће подржана актуелним примерима из наше правне праксе. 

Кључне речи: мишљење детета, начин утврђивања, значај утврђе-

ног мишљења, најбољи интерес детета, судска пракса. 

 

Дете као носилац права 

Дете је људско биће које није навршило 18 година живота, ако се, 

на основу закона који се односи на дете, пунолетство не стиче раније
1
. 

Пунолетство се стиче са навршеном 18-том годином живота
2
, у смислу 

члана 11. Породичног закона, с тим да се потпуна пословна способност 

стиче са пунолетством и склапањем брака пре пунолетства уз дозволу 

суда, а суд може дозволити стицање потпуне пословне способности мало-

                                                 
1  Конвенција о праву детета, члан 1. ратификована Законом о ратификације Конвенције 

Уједињених Нација о правима детета – "Службени лист СФРЈ" – Међународни уговори 

број 15/90 и "Службени лист СРЈ" – Међународни уговори "број 4/96 и 2/97" 
2  Породични закон – "Службени гласник РС" број 18/2005 
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летном лицу које је навршило 16 година живота, постало родитељ и 

достигло телесну и душевну зрелост потребну за самостално старање о 

сопственој личности, правима и интересима. Установљавањем посебних 

пословних способности детета пре пунолетства, наглашава се потреба 

што већег респектовања лица које предузима одређене правне радње из 

оквира пословне способности, а пре навршене 18-те године живота. 

 Дете без обзира на његов узраст може бити носилац права и слобо-

да чије остварење је везано за његову зрелост и развојне могућности. Ради 

заштите својих права оно има страначку легитимацију у грађанским суд-

ским поступцима, а посебно право да формира своје мишљење, да га 

изрази захтевајући од других потребне информације ради формирања соп-

ственог мишљења. Породични закон ставља у дужност сваком да се руко-

води најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета, 

а држава има обавезу да предузима све потребне мере за заштиту детета 

од занемаривања, од физичког, сексуалног и емоционалног злостављања 

те од сваке врсте експлоатације, да поштује, штити и унапређује права 

детета независно да ли је дете рођено у браку или није, или је пак усвоје-

но дете, с тим да је држава дужна да детету без родитељског старања обез-

беди заштиту у породичној средини увек када је то могуће
3
. Заштити пра-

ва детета, данас се приступа на нови начин, јер се детету признају нова 

права, као што је право на мишљење, али је то право везано за узраст и 

зрелост детета, да се не би изродило у своју супротност. Ради изражавања 

свог мишљења, детету је потребна подршка и помоћ. 

 Најбољи интерес детета је врхунско начело којим се руководи 

како Конвенција о праву детета тако и Породични закон. У том смислу у 

члану 3. Конвенције о праву детета се наводи да у свим активностима које 

се тичу деце од примарног значаја су интереси детета без обзира на то да 

ли их спроводе јавне или приватне институције за социјалну заштиту, 

судови, административни органи или законодавна тела, обезбеђујући 

такву заштиту и бригу која је неопходна за добробит детета, узимајући у 

обзир права и обавезе његових родитеља, законских старатеља или других 

појединаца који су правно одговорни за дете и предузимају у том циљу 

све потребне законодавне и административне мере. На крају, државе чла-

нице се старају да институције, службе и установе које су одговорне за 

                                                 
3  Члан 6. Породичног закона 
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бригу или заштиту деце буду у складу са стандардима које су утврдили 

надлежни органи, посебно у области сигурности и здравља и броју и 

подобности особља, као и стручног надзора. Породични закон у бројним 

одредбама помиње најбољи интерес детета прописујући дужност суда и 

свих других органа који учествују у било ком сегменту остваривања права 

детета да утврђују најбољи интерес детета и пружају заштиту у складу са 

најбољим интересом детета. Можемо закључити да је најбољи интерес 

детета правни стандард којим треба да се омогући потпуна заштита свих 

дечијих права прописаних Породичним законом и другим законима који 

се односе у било ком сегменту на остваривање права детета. Најбољи 

интерес детета као правни стандард није изричито формулисан законом 

јер је он врхунски правни принцип у остварењу права детета и закључак о 

постојању најбољег интереса детета и његовог остварења треба да произ-

илази из укупности околности случаја и правних норми којима се ова 

област уређује. 

 Мишљење детета је једно од права детета, обухваћено другим 

одељком Породичног закона, као што су право на порекло, живот са роди-

тељима, личне односе, развој детета, образовање детета, пословна способ-

ност детета. Оно је формулисано чланом 65. Породичног закона у коме се 

наводи да дете које је способно да формира своје мишљење има право 

слободног изражавања мишљења, као и право да благовремено добије сва 

обавештења која су му потребна за формирање свог мишљења. Мишљењу 

детета мора се посветити дужна пажња у свим питањима која га се тичу и 

у свим поступцима у којима се одлучује о његовим правима, а у складу са 

годинама и зрелошћу детета. Дете које је навршило 10-ту годину живота 

може слободно и непосредно изразити своје мишљење у сваком судском и 

управном поступку у коме се одлучује о његовим правима, а може се 

само, или преко неког другог лица или установе обратити суду или органу 

управе и затражити помоћ у остваривању свог права на слободно изража-

вање мишљења. Са друге стране суд и орган управе утврђују мишљење 

детета у неформалном разговору који се обавља на прикладном месту, у 

сарадњи са школским психологом односно органом старатељства, поро-

дичним саветовалиштем или другом установом специјализованом за 

посредовање у породичним односима, а у присуству лица које је дете само 

изабрало. 
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Однос Конвенције о праву детета и Породичног закона 

 Запажамо разлику између Конвенције о праву детета и нашег 

Породичног закона, јер Конвенција о праву детета не предвиђа никакве 

старосне границе или ограничења у погледу узраста на коме дете може да 

изрази своје мишљење, што на крају не чини изричито ни члан 65. Поро-

дичног закона у делу својих одредаба, већ се ово ограничење односи на 

слободно и непосредно изражавање мишљења у судском и управном 

поступку и самостално право детета да лично тражи од суда или органа 

управе помоћ у остваривању свог права на слободно изражавање мишље-

ња. Наведено разликовање у Породичном закону делимично је створило 

праксу у суду да дете испод старосне границе од 10 година не може да 

формира своје мишљење, па се мишљењу детета испод старосне границе 

од 10 година често не придаје потребна пажња. Насупрот томе послужићу 

се једним исказом професора Владете Јеротића датог за извор "Зелена 

учиниоца" где се наводи: "Верујем да сасвим мало дете види нешто више 

и даље од одраслог човека. Не чини ли се некад да оно и не гледа црте 

нашег лица, као што ће то касније као одрасло гледати, већ да гледа и види 

нешто у нама што је иза лица." Овај исказ, више од било које судске прак-

се сведочи о томе да и дете у најранијем узрасту, сагласно годинама и зре-

лости може да изрази своје мишљење, само је питање начина и стварање 

погодних услова да то и учини. Друго је питање да ли ће изражено 

мишљење детета задовољити критеријум најбољег интереса детета, о 

чему суд треба да води рачуна у сваком конкретном случају. 

 Конвенција о праву детета у својим одредбама садржаним у члану 

12, 13. и 14. садржи обавезу државама чланицама да детету које је способ-

но да формира своје сопствено мишљење омогући право слободног изра-

жавања мишљења о свим питањима која га се тичу, с тим да се мишљењу 

детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу 

детета, у коју сврху се детету посебно даје прилика да буде саслушано у 

свим судским и административним поступцима који се односе на њега, 

било непосредно или преко заступника или одговарајућег органа, на начин 

који је у складу са процедуралним правилима националног закона. Оно 

има право на слободу изражавања која обухвата и слободу да тражи, при-

ма и даје информације и идеје свих врста, без обзира на границе, било 

усмено или писмено или преко штампе, уметности или неког другог меди-

ја по избору детета, а државе чланице су дужне да поштују право детета 
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на слободу мишљења. Ипак, законодавства појединих европских држава 

предвиђају старосне границе почев од 7, 10, 12 или 13 година
4
. Конвенција 

о правима детета предвиђа ограничење слободе изражавања мишљења 

детета када се може угрозити уживање овог права других особа, укључу-

јући децу; национална безбедност; јавни поредак, јавно здравље и морал. 

 

Судске недоумице у примени закона 

 У судским поступцима се често судови налазе пред недоумицом: 

на који начин, где и како саслушати дете ради утврђивања његовог аутен-

тичног мишљења. Решење овог питања даје члан 65. став 6. Породичног 

закона у коме се наводи да суд и орган управе утврђују мишљење детета у 

неформалном разговору који се обавља на прикладном месту, у сарадњи 

са школским психологом, односно органом старатељства, породичним 

саветовалиштем или другом установом специјализованом за посредовање 

у породичним односима, а у присуству лица које дете само изабере. Из 

ове одредбе несумњиво произилази да ће суд мишљење детета утврђивати 

у неформалном разговору на прикладном месту, које није увек судница, а 

у сарадњи са стручњацима као што су школски психолог, орган старатељ-

ства, породично саветовалиште или друга специјализована установа за 

посредовање у породичним односима. Све ово у присуству лица које дете 

само изабере. Појам "прикладног места" није ни оквирно дефинисан, као 

ни на који начин дете има могућност самосталног избора лица у чијем 

присуству ће бити саслушано ради изношења свога мишљења. 

 Међутим, пре него што се донесе коначна одлука о утврђивању 

мишљења детета суд је дужан да провери старосно доба детета и да ли је 

способно да формира мишљење, о чему може затражити стручну процену 

одговарајућег стручњака - психолога како о томе да ли је дете способно да 

формира мишљење тако и о томе који начин изражавања мишљења је у 

најбољем интересу детета. Ово су све питања која добар породични судија 

мора да препозна, да би на одговарајући начин приступио припреми дете-

та за изражавање мишљења. Питање способности детета да формира 

                                                 
4  Више о томе видети у стручном раду "Право детета на изражавање мишљења" Урош 

Новаковић, објављено у зборнику радова "Права дјетета и равноправност полова – 

између нормативног и стварног" 2012. година 
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мишљење, није питање права детета на изражавање мишљења. Оно треба 

да буде резултат остварења жеља детета које имају смислу и оправдања
5
. 

 Пишући овај стручни рад дошла сам до публикације под називом 

"Смернице за учешће детета у грађанским судским поступцима и процену 

најбољег интереса детета" која је објављена у оквиру Пројекта "Унапређе-

ње права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у 

Србији" коју је сачинила група стручњака из области породичног права и 

закључила сам да се ради о веома доброј литератури за наше судије које 

поступају у породично-правним споровима, посебно у споровима за 

заштиту права детета. У тој Публикацији су детаљно обрађене припреме 

детета за суд и дате смернице за остваривање права детета на слободно 

изражавање мишљења. У смерницама се наводи да дете има право да 

изрази мишљење у свим судским поступцима који се тичу његових права 

и интереса, а питања о којима треба да изнесе своје мишљење по правилу 

дефинише сам предмет поступка. Некада се ради о сложеном поступку у 

коме дете може да формира своје мишљење о неким сегментима тог 

поступка, што је целисходно и учинити. Како су одредбама чл. 266. и 267. 

Породичног закона дефинисане дужности суда да се руководи најбољим 

интересом детета и дужности колизијског старатеља или привременог 

заступника у спору за заштиту права детета, осим ако би то очигледно 

било у супротности са најбољим интересом детета, потребно је проценити 

да ли изражавање мишљења детета је супротно најбољим његовим инте-

ресима. Смернице из наведене Публикације указују на ситуације када то 

заиста и може бити супротно најбољем интересу детета па се тако наводе 

следеће ситуације: 

 - када су потврђена сазнања о великом притиску којем је дете 

изложено да пружи исказ у одређеном правцу, 

 - када код детета и након припремног разговора постоји страх или 

веровање да ће изражавање мишљења имати као последицу губитак љуба-

ви једног родитеља или породице, 

 - када постоји сазнање да је присутно насиље у породици, а насил-

ник има контакт са дететом, те постоји сумња да би давање исказа детета 

могло иницирати даље насиље, када је дете трауматизовано, 

                                                 
5  Урош Новаковић - исто 
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 - када постоје знаци, подаци, сазнања да би давање исказа детета 

могло да изазове значајни дистрес, и да угрози његово физиолошко и пси-

холошко функционисање, 

 - када дете нема релевантне информације на основу којих би могло 

формирати мишљење, а особа стручна за рад са децом не може помоћи да 

се до њих дође. 

Закључак аутора, са којим се слажем, подразумева да у образложе-

њу пресуде буду изложени докази и наведени разлози на основу којих би 

се утврдило да је изражавање мишљења малолетног лица супротно њего-

вом најбољем интересу. 

 Суд може одустати од саслушања детета ако би то штетило њего-

вом здрављу или другим важним интересима. Уосталом, суд врши и кон-

тролу споразума који постигну родитељи у току споразумног развода бра-

ка који обавезно мора да садржи и писани споразум о вршењу родитељ-

ског права, који ће се унети у изреку пресуде о разводу брака или споразу-

ма о разводу брака, само уколико суд процени да је тај споразум у најбо-

љем интересу детета
6
. Ово је посебно важно, зато што се приликом закљу-

чења споразума родитеља о вршењу родитељског права не тражи мишље-

ње детета, чак и када је оно способно да га формира. 

 

Где, када, како? 

 Дете може непосредно изразити своје мишљење у суду, али по 

правилу не у судници већ у посебно прилагођеној просторији или пак у 

некој другој средини у којој се дете добро осећа, као што су вртић или 

школа. Поступајући у једном породичном спору ради вршења родитељ-

ског права лично сам одабрала за разговор са дететом које је било школ-

ског узраста, његову школу на великом одмору у присуству школског пси-

холога, и такав разговор се показао веома продуктивним, дете је отворено 

износило своја запажања, своје жеље и потребе, што је омогућило у 

каснијем току парнице доношење одлуке која је задовољила све учеснике 

у поступку, успоставила комуникацију између родитеља и омогућила 

детету да отворено разговара са оба родитеља, без страха од евентуалне 

осуде. 

                                                 
6  Члан 40. Породичног закона и члан 225. Породичног закона 
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 Приликом утврђивања мишљења детета веома је важно да се дете-

ту постављају јасна и недвосмислена питања, која дете може да разуме и 

да недвосмислено закључи какве би евентуалне последице могло оставити 

његово мишљење у конкретном случају. То не значи да би дете требало 

наводити на давање мишљења које одговара његовој тренутној ситуацији, 

већ да одржава његове стварне потребе и интересе. 

 Догодиће се да дете ни у ком случају не жели да изнесе своје 

мишљење. У том случају се треба потрудити, ако је могуће, да се открију 

разлози због којих оно не жели да изнесе мишљење, али га свакако не при-

сиљавати да то учини. Приморавање детета да изнесе своје мишљење 

могло би бити супротно најбољем интересу детета, па чак и штетно по 

њега
7
. Уколико судија закључи да мишљење детета није компатибилно 

осталим околностима предмета спора, он није дужан да прихвати мишље-

ње детета, али је дужан да образложи због чега сматра да мишљење дете-

та није аутентично, или и ако јесте аутентично, због чега сматра да није 

опредељујуће у заштити најбољег интереса детета. Значи, мишљење 

детета је само један од критеријума за утврђивање најбољег интереса 

детета, а остали критеријуми се односе на целокупне околности слу-

чаја како субјективне тако и објективне које могу утицати на прави-

лан психофизички и ментални развој детета. Зато је потребно да судије 

у породичном спору имају много већа знања од чисто правничких и много 

већи степен едукације из области заштите права детета, која подразумева 

посебна знања судија који поступају у тим споровима. Иако су судије које 

поступају у породичним споровима завршиле једну кратку обуку о савла-

давању вештина и начина поступање у споровима за заштиту права дете-

та, то је само прва и минимална лествица потребна да се професионално 

поступа у овим споровима. Младе, неискусне судије, треба да свој профе-

сионални профил породичног судије, изграђују најпре кроз савладавање 

добре судске праксе и усавршавањем, па тек онда да суде и одлучују у 

овој области. 

 

Право детета на мишљење као посебан тужбени захтев 

 Пре свега треба нагласити да утврђивање мишљења детета или 

најбољег интереса детета нису захтеви који уживају самосталну правну 

                                                 
7  Марија Драшкић – породично право и право детета Београд 2011. 
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заштиту. Породични закон у десетом делу регулише поступке у вези са 

породичним односима и то поступке пред судом, и посебно поступке пред 

органом управе. У погледу поступака пред судом постоје поступци: у 

брачном спору, у спору о материнству и очинству, у спору за заштиту пра-

ва детета и у спору за вршење односно лишење родитељског права, у спо-

ру за поништење усвојења, у спору за издржавање и у спору за заштиту од 

насиља у породици. У наведеној врсти спорова штите се права детета, а у 

циљу њихове заштите утврђује се најбољи интерес детета. Најбољи инте-

рес детета као правни стандард остварује се утврђивањем свих правноре-

левантних околности конкретног случаја, а у појединим од поступака ради 

утврђивања најбољег интереса детета, прибавља се и мишљење детета. 

Не постоји посебан поступак чији предмет тужбеног захтева би 

било утврђивање мишљења детета, или утврђивање постојања најбољег 

интереса детета. Ипак, у судској пракси се срећу случајеви где странке 

постављају тужбени захтев који гласи или на само утврђење мишљења 

детета, или на утврђење постојања најбољег интереса детета, без поста-

вљања било каквог другог захтева. То је сасвим погрешно, јер се ради о 

правним стандардима и критеријумима који ће послужити суду за оцену 

основаности тужбеног захтева у набројаним поступцима у вези са поро-

дичним односима, а који се односе између осталог на вршење родитељ-

ског права, самостално или уз одговарајући бракоразводни поступак или 

спор о очинству и материнству, или у поступку о заштити од насиља у 

породици који може бити посебан поступак или као атхезиони поступак 

уз брачни спор, или спор о вршењу родитељског права, утврђивању очин-

ства и материнства и томе слично. У члану 266. Породичног закона про-

писана је дужност суда у спору за заштиту права детета и у спору за врше-

ње односно лишење родитељског права да увек се руководи најбољим 

интересом детета, водећи рачуна да ли је дете правилно заступано као 

странка у поступку, ако је потребно да му постави привременог заступни-

ка, а ако је способно да формира своје мишљење да му омогући да благо-

времено добије сва обавештења која су му потребна, да дозволи детету да 

изрази своје мишљење и да мишљењу детета посвети дужну пажњу у 

складу са годинама и зрелошћу детета, те да мишљење детета утврди на 

начин и на месту које је у складу са његовим годинама и зрелошћу, осим 

ако би то очигледно било у супротности са најбољим интересом детета. 

Следећа дужност суда предвиђена је одредбом члана 270. Породичног 

закона према којој одредби пре него што донесе одлуку о заштити права 
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детета или о вршењу односно лишењу родитељског права, суд је дужан да 

затражи налаз и стручно мишљење од органа старатељства, породичног 

саветовалишта или друге установе специјализоване за посредовање у 

породичним односима. 

 

Судска пракса 

Као дугогодишњи судија који се великим делом бавио правима 

детета у даљем излагању свога рада послужићу се примерима из судске 

праксе и коментарима на цитиране судске одлуке. 

 Како судови у пракси поступају, можемо видети из неких од при-

мера из судске праксе који ће бити у овом реферату приказани. 

 Пример погрешно постављеног тужбеног захтева јесте тужбе-

ни захтев малолетних тужилаца заступаних преко законске заступ-

нице, а она преко пуномоћника - адвоката, да се утврди да тужи-

оци, малолетна деца, имају право да слободно изразе своје 

мишљење и изјасне се са којим родитељем желе да живе, коју 

школу желе да похађају, на који начин желе да одржавају личне 

односе са родитељем који не врши родитељско право, што су 

тужени центар за социјални рад и тужено физичко лице – други 

родитељ дужни да поштују, да се утврди да су мишљења центра 

за социјални рад донета противно најбољим интересима мало-

летне деце, чиме се крше основна права малолетне деце и да се 

одреди привремена мера којом ће се обуставити поступак спрово-

ђења привремене мере коју је одредио суд у другом предмету који 

се односи на вршење родитељског права. Из овог захтева пре све-

га произилази да се ради о неуредној тужби коју је основни суд
8
 и 

одбацио налазећи да је захтев недозвољен и да не може бити пред-

мет тужбе за утврђење, сагласно члану 194. став 1. Закона о пар-

ничном поступку, јер се постављеним захтевом тражи утврђивање 

постојања чињенице, а не постојање односно непостојање неког 

права или правног односа. У погледу дела захтева који се односи 

на обуставу извршења привремене мере у извршном поступку, суд 

је закључио да се на поступак спровођења извршења имају приме-

                                                 
8  Основни суд у Смедереву предмет П2 бр. 55/16 
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нити одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу и да се евентуалне 

неправилности у том поступку, које се тичу поступања суда и 

органа старатељства као учесника у поступку, могу сагласно Зако-

ну о извршењу и обезбеђењу, на захтев странке отклонити. Одлу-

чујући о жалби тужилаца виши суд је одбио жалбу и потврдио 

првостепено решење уз образложење да се у конкретном случају 

по тужби води поступак пред основним судом за развод брака, 

додељивање деце на негу, васпитање и чување мајци и одређива-

ње мере заштите од насиља у породици са привременом мером, па 

законски заступник малолетне деце у том предмету може да пред-

ложи да се од стране стручних лица, органа старатељства или дру-

ге установе специјализоване за посредовање у породичним одно-

сима, поново прибави мишљење малолетне деце и изјашњење са 

којим родитељем желе да живе и на којој адреси ће становати као 

и како ће одржавати односе са родитељем који не врши родитељ-

ско право. У делу захтева који се односи на утврђење да су 

мишљења центра за социјални рад и накнадно достављена изја-

шњења донета супротно најбољим интересима малолетне деце, 

тужба је недозвољена, јер се ради о стручном налазу и мишљењу 

центра за социјални рад, који се мора прибавити пре доношења 

одлуке суда у поступку о вршењу родитељског права, а спор за 

вршење родитељског права је у току у другој парници. Мишљења 

центра за социјални рад дата у том поступку су једна врста доказа 

на основу којих ће суд између осталог, утврђивати најбољи инте-

рес малолетне деце. Иначе, у поступку који тече ради вршења 

родитељског права је одређено вештачење од стране Института за 

ментално здравље на околност подобности парничних странака за 

вршење родитељског права над малолетном децом, као и ради 

давања стручног мишљења да ли је воља малолетне деце прили-

ком давања мишљења пред Центром за социјални рад и судом 

била слободна. 
 

 Из наведеног произилази, да су странке – тужиоци – малолетна 

деца чији је законски заступник - отац који је био незадовољан извештајем 

и мишљењем Центра за социјални рад, покушали посебном тужбом да 

утврђују да та мишљења нису дата у најбољем интересу малолетне деце и 

да нису слободно дата. Све то није предмет посебног тужбеног захтева, 
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већ су то оне околности о којима се може и мора расправљати у спору за 

вршење родитељског права, који већ тече пред основним судом и у коме се 

те чињенице морају утврђивати. 

 

Мишљење детета млађег од 10 година – изостанак утврђивања 

 У другом предмету малолетно женско дете од свог рођења 

2008. године живи са мајком јер је по одлуци суда поверено мајци на 

чување, васпитање и издржавање уз обавезу оца да плаћа издржавање. 

Дете је рођено из ванбрачне заједнице својих родитеља, а лични контакти 

оца и малолетне ћерке одређени су према договору странака. Притом, 

отац је велики период времена проводио у иностранству где ради, а мајка 

са дететом се преселила из једног града у други град у Србији. Виђање 

оца и малолетног дета одвијало се уз помоћ очеве мајке, а дете је међу-

градским аутобусом долазило из једног града у други ради остварења 

виђања са родитељем са којим не живи. Међутим, мајка је добила посао у 

иностранству и са собом повела заједничку ћерку, без сагласности оца. 

Отац је поднео тужбу ради потпуног лишења родитељског права тужене 

мајке. У то време малолетно дете је напунило осам година, у иностран-

ству похађа интернационалну приватну школу на енглеском језику, адап-

тирало се на промену средине, савладало енглески језик и постигло 

одличне резултате у школи. Судови су усвојили тужбени захтев и одлучи-

ли да мајку лише родитељског права јер је одвођењем заједничког детета 

у иностранство без сагласности другог родитеља, ускраћивањем одржава-

ња личних контаката између малолетне ћерке и оца, ограничавањем 

њиховог контакта путем мобилног телефона и електронском везом путем 

скајпа, лишила заједничку ћерку учешћа оца у њеном одрастању, што је 

противно њеном најбољем интересу и супротно члану 68. Породичног 

закона који дефинише садржину родитељског права и према којој одредби 

родитељи имају право и дужност да се старају о детету и одлучују о пита-

њима која битно утичу на живот детета, а где спада и питање промене 

пребивалишта. Зато су закључили да је ради правилног психофизичког 

развоја детета у најбољем интересу малолетног детета да се измени одлу-

ка о вршењу родитељског права и да се одреди самостално вршење роди-

тељског права од стране оца и мајка лиши родитељског права. 
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 Врховни касациони суд није прихватио закључак нижестепених 

судова и укинуо је нижестепене пресуде наводећи да се ради о малолет-

ном детету које је рођено 2008. године и које је од самог рођења било упу-

ћено на живот који подразумева одсуство макар једног родитеља. Тужилац 

је од самог рођења детета живео у иностранству, малолетно дете са мајком 

– туженом. Тужилац се 2015. године вратио из иностранства а у периоду 

док је био у иностранству односи између њега и малолетног детета нису 

континуирано одвијани, контакт се одвијао повремено преко тужиочеве 

мајке која је живела у Србији и која је дете повремено одводила код оца, 

или је тужилац долазио код своје мајке да би видео дете. Тачно је да је 

тужена дете одвела у иностранство без сагласности оца и без обавештења 

оца о овој чињеници, већ је тај податак саопштила водитељу центра за 

социјални рад. У одлуци Врховног касационог суда се наводи да судови 

нису имали довољно елемената да донесу коначну одлуку о измени одлуке 

о вршењу родитељског права, јер је малолетно дете на дан закључене рас-

праве 10.6.2016. године пред првостепеним судом имало више од осам 

година и било је потребно утврђивати мишљење детета, ако је то могуће. 

Према члану 65. Породичног закона дете које је способно да формира сво-

је мишљење има право слободног изражавања мишљења, а суд и орган 

управе утврђују мишљење детета у неформалном разговору који се оба-

вља на прикладном месту у сарадњи са школским психологом односно 

органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом устано-

вом специјализованом за посредовање у породичним односима, а у прису-

ству лица које дете само изабере. Без обзира што је малолетно дете 

млађе од 10 година, граница од 10 година није граница испод које се не 

може прибављати мишљење детета, већ напротив мишљење детета се у 

смислу Конвенције о праву детета може прибављати и у млађем узра-

сту, будући да Конвенција о праву детета се код нас непосредно примењу-

је, а она не познаје границе старости за прибављање мишљења детета. 

Ради се детету које успешно савладава градиво у иностранству на енгле-

ском језику, што значи да његов психофизички развој омогућава и оправ-

дава прибављање мишљења детета. Судови нису посебно образлагали 

утврђене чињенице да је сам тужилац у дужем временском периоду живео 

у иностранству, да није редовно одржавао контакте са дететом, да по твр-

ђењу мајке, иако је имао установљену законску обавезу издржавања, ту 

обавезу није редовно извршавао, због чега није на одговарајући начин 

вреднован ни његов однос према малолетном детету и његовим дужности-
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ма из садржине родитељског права. На крају се наводи да судови нису 

довољно вредновали и расправили питање најбољег интереса малолет-

ног детета које у узрасту од осам година живи са мајком у условима 

којима му је обезбеђено школовање по вишим стандардима од просечних 

у Републици Србији, да би на бази утврђених чињеница могли да правил-

но и потпуно сагледају штетност или корисност одвођења детета у ино-

странство. Чињеница је да је мајка учинила прекршај одводећи дете у ино-

странство без сагласности оца, али околности конкретног случаја који се 

тичу услова и боравка и оца и мајке у иностранству морале су бити детаљ-

није сагледане, пре одлучивања о вршењу родитељског права тј. измене 

одлуке о вршењу родитељског права. У списима постоје писани докази о 

томе да дете успешно савладава и са високим оценама школски програм у 

иностранству, а мајка је изражавала спремност да трошкове путовања оца 

ради виђања са малолетним дететом сноси сама. Када је мајка живела у 

Србији виђање оца и детета одвијало се путовањем детета међуградским 

превозом, а стручни тимови центра за социјални рад се нису изражавали и 

о адекватности таквих решења. У том периоду дете је било много млађе 

него у време овог првостепеног и другостепеног одлучивања.
9
 

 

Уважено мишљење детета старог 6 година 

 Судови посебно поклањају пажњу утврђивању најбољег инте-

реса детета и прибављању мишљења детета у споровима о вршењу роди-

тељског права, па се тако у једној одлуци Врховног касационог суда
10

 

наводи да су нижестепени судови правилно применили материјално право 

када су закључили да нису испуњени услови за поверавање малолетног 

детета странака тужиоцу – противтуженом на самостално вршење роди-

тељског права и правилно одлучили када су одбили тужбени захтев тужи-

оца – противтуженог имајући у виду најбољи интерес малолетног детета 

странака у смислу члана 270, а у вези са чланом 266. ст. 1. и 3. Породич-

ног закона. У конкретном случају у налазу и мишљењу центра за социјал-

ни рад и допунском налазу истог центра, није оспоравана подобност мајке 

као родитеља. Имајући у виду да се ради о детету старости шест годи-

на те да постоји природна веза детета са мајком, која се до пресуђења аде-
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кватно ангажовала као родитељ и да је за све то време омогућавала квали-

тетно и често одржавање личних односа детета са оцем, поверавање дете-

та оцу би било противно најбољем интересу детета тог узраста, посебно 

што нема доказа да мајка није подобан родитељ нити да је занемаривала 

дете. Мишљењу детета посвећена је дужна пажња у складу са његовим 

годинама и зрелошћу, како од стране стручне службе за посредовање у 

породичним односима тако и од стране нижестепених судова. Суд се 

позива и на члан 3. став 1. Конвенције Уједињених Нација о правима 

детета као и члан 6. став 1. Породичног закона указујући на испуњење 

услова који се тичу заштите најбољег интереса детета, али и на члан 61. 

став 1. Породичног закона којим је прописано да дете има право да одр-

жава личне односе са родитељем са којим не живи и члан 266. Породич-

ног закона којим је установљена дужност суда да се руководи најбољим 

интересом детета. У одлуци се наводи да је најбољи интерес детета прав-

ни стандард који се цени према околностима сваког конкретног случаја. 

Елементи за процену најбољег интереса малолетног детета су: пол и 

узраст детета, емотивна везаност детета са родитељем, развојне потребе 

детета, нарочито на плану образовања, подобност родитеља да врше роди-

тељско право, лично ангажовање и препознавање потреба детета, који 

критеријуми су правилно утврђени, те је у интересу малолетног детета да 

и даље живи у породици са мајком. 

 

Да ли се вршење родитељског права најчешће поверава мајци 

 У медијима се често чује критика да судови такорећи увек 

одређују вршење родитељског права тако што децу поверавају мајкама, 

што је устаљени стереотип, али он нема основану подлогу у судској прак-

си. Наиме, у предмету Врховног касационог суда
11

 малолетно дете пар-

ничних странака је поверено оцу ради вршења родитељског права само-

стално. Разлози су били следећи: странке су биле у ванбрачној заједници 

из које је рођено заједничко дете - малолетни син рођен 2000. године. До 

прекида ванбрачне заједнице странке су са малолетним дететом живеле у 

изнајмљеном стану, а од прекида ванбрачне заједнице у том стану је оста-

ла да живи мајка – тужиља, док је малолетни дечак са оцем прешао код 

очеве мајке која је пензионер и живи у двособном стану. Малолетно дете 
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болује од тешког облика хемофилије, лечи се у Институту за мајку и дете, 

лек прима превентивно два пута недељно, ради примања лека у Институт 

га одводи отац, понекад бака по оцу. Малолетно дете је шести разред 

основне школе, врло добар ученик, због обољења које има мора да ради 

на јачању мишића и зглобова због чега иде у школу тениса, а похађа и 

приватне часове енглеског језика. Према налазу и мишљењу Центра за 

социјални рад оба родитеља су емотивно везана за малолетно дете и моти-

висана за самостално вршење родитељског права. Малолетно дете, иако 

живи са оцем и баком по оцу, редовно одржава контакте са мајком сваког 

уторка и сваког викенда. Бивши ванбрачни партнери који нису отклонили 

своје емоционалне сукобе, размирицама злоупотребљавају малолетно 

дете, што се негативно одржава на његов психофизички интегритет и вас-

питно образовни развој, па је уочена промена у понашању детета у смислу 

појављивања тикова, проблема са пажњом и концентрацијом, а што се и 

одразило на успех у школи. Због тога је Градски центар за социјални рад 

донео решење којим је одређена мера корективног надзора родитеља у 

саветовалишту за брак и породицу Градског центра за социјални рад. 

Након реализованог третмана дошло је до смирења тензија у комуникаци-

ји око детета па су и сами родитељи изразили задовољство везано за роди-

тељске реализације. Ипак, временом је дошло до нових резмимоилажења 

па је мишљење Центра за социјални рад да је у најбољем интересу мало-

летног детета да буде поверено на самостално вршење родитељског 

права оцу уз редовно одржавање контаката са мајком. Своје мишљење 

дала је и Комисија Клинике за психијатријске болести наводећи да је 

малолетно дете – син ванбрачних партнера одлучан да живи са оцем и 

баком, да мајку виђа повремено и да се виђање одвија на начин како је 

утврђено ранијом одлуком. Малолетно дете сматра да му је лепше и при-

јатније код оца, да су му ту бака и сви другари, а да му је близу и школа. 

Из наведеног налаза и мишљења Комисије Клинике за психијатријске 

болести произилази да се дете налази у расцепу између родитеља, показу-

је висок степен лојалности према обома, али је примећена манипулатив-

ност која из тога произилази. Ипак дете је успело да се адекватно адап-

тира на актуелни модел виђања, у њему се добро осећа и јасно изражава 

вољу да остане код оца, а да мајку виђа по утврђеном моделу. У разгово-

ру са Комисијом дете је јасно изразило вољу да живи са оцем који нема 

насилничких особина и није агресивна особа, мотивисан је блискошћу и 

љубављу у односу на дете, па је Комисија закључила да отац нема негати-
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ван утицај на дете и пошто је прихватила мишљење детета, наглаша-

вајући да мишљење Комисије није дато да би се испунила жеља дете-

ту, већ да се ради о актуелном моделу за дете, које је адаптирано у 

садашњим условима и има максимум простора да се виђа са мајком. 

Нижестепени судови су закључили да је у најбољем интересу малолет-

ног детета да остане са оцем прихватајући како налаз и мишљење Цен-

тра за социјални рад, тако и мишљење Комисије Клинике за психијатриј-

ске болести, додатно изјашњење чланова Комисије и уважавајући 

мишљење детета. Суд је у свему поступио према члану 270. Породичног 

закона, јер је пре доношења одлуке о заштити права детета или вршењу 

родитељског права затражио налаз и стручно мишљење од органа стара-

тељства, породичног саветовалишта или установе специјализоване за 

посредовање у породичним односима као и од Комисије вештака Клинике 

за психијатријске болести, то значи да је суд предузео све мере предвиђе-

не Породичним законом ради заштите најбољег интереса детета и потом 

сагледавајући све околности случаја одлучио о вршењу родитељског пра-

ва уважавајући и мишљење детета. 

 

Прихваћено мишљење детета старог 4 године 

 У предмету ради вршења родитељског права који је окончан 

пред Врховним касационим судом
12

 малолетно дете парничних странака 

рођено 2010. године – син, поверен је мајци на самостално вршење роди-

тељског права уз утврђено одвијање личних контаката између оца и мало-

летног детета. У време првостепеног пресуђења дете је старо четири 

године, похађа вртић, не болује од хроничних болести, уредног психофи-

зичког развоја, а према мишљењу психолога Центра за социјални рад 

малолетно дете отворено прича о својим осећањима, љубави према оба 

родитеља и пријатности када је са оба родитеља. Није блокиран ни застра-

шен у неговању позитивних емоција према оцу и његовој фамилији. Код 

тако утврђеног чињеничног стања правилно су нижестепени судови при-

менили материјално право поверавајући малолетно дете на самостално 

вршење родитељског права мајци на основу члана 6, 77. и 266. Породич-

ног закона. Судови су имали у виду мишљење Центра за социјални рад и 

мишљење психолога који је био укључен у опсервацију малолетног деча-
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ка и његове породице ради провере навода тужиоца да мајка психолошки 

злоставља дете. Према наведеним мишљењима у најбољем интересу 

малолетног детета је да буде поверено мајци на самостално вршење роди-

тељског права. По оцени Врховног касационог суда, осим наведених 

мишљења стручних служби, приликом доношења одлуке у овом спору 

правилно су узети у обзир узраст и потребе малолетног детета на емоцио-

налном и развојном плану, способност родитеља да задовољи те потребе, 

као и околност да мајка адекватно задовољава све потребе детета, као и да 

са њим живи од фактичког престанка заједнице живота са тужиоцем. Она 

поседује све родитељске компетенције за самостално вршење родитељ-

ског права, у могућности је да обезбеди све животне и здравствене услове 

потребне за правилан и потпун психофизички развој детета, због чега је 

ова одлука донета у најбољем интересу малолетног детета, а оцу је 

омогућена комуникација и одржавање личних односа са дететом на најпо-

вољнији начин. У овом предмету је узето у обзир мишљење малолетног 

детета старости четири године које није било одлучујуће, али је у 

склопу са осталим изведеним доказима и околностима конкретног случа-

ја, оно је на правилан начин вредновано. 

 

Није прихваћено мишљење деце старе 12 и 9 година 

 Са друге стране, мишљења деце старих 12, 9 и 7 година у јед-

ном предмету пред Врховним касационим судом
13

 нису могла бити при-

хваћена без резерве. Наиме, малолетник који има 12 година и ученик је 

шестог разреда, просечних интелектуалних способности, трауматизован 

конфликтом родитеља, изабрао је да у исто време буде привржен и оцу и 

мајци, мајци је емотивно наклоњен, а са оцем покушава да се идентифи-

кује али ипак изражава жељу да са оцем остане да живи у домаћин-

ству. Други малолетни син стар 9 година који је ученик трећег разреда 

основне школе на тесту интелигенције остварује блаже подпросечан 

резултат нарочито у делу вербалне интелигенције, нема увид у природу 

односа између родитеља и испољава анксиозност у вези са тим, емотив-

но је привржен мајци и ужива у њеној близини, али је истовремено емо-

тивно незрео, испољава потребу да му се удовољи и буде привилегован и 

прихваћен. Жели да остане у домаћинству са оцем, а начин саопштава-
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ња те жеље указује на изложеност детета притиску и инструисаност одго-

варања на одређена питања. Треће малолетно дете девојчица има 7 годи-

на, њене интелектуалне способности су на нивоу просечних, емотивно је 

блаже незрела за свој узраст, има потребу да ужива пажњу и износи вла-

стите жеље којима ће се други повиновати. Код ње се примећује актуелни 

синдром лојалности, емотивно је привржена мајци од које се нерадо 

одваја, али у очевом присуству настоји да се њему наметне и умили. 

Оба родитеља имају способност за вршење родитељског права. На основу 

тако исказаних карактеристика личности деце и родитеља судови су одлу-

чили да малолетну децу повере мајци на самостално вршење родитељског 

права сматрајући да је то у њиховом најбољем интересу. Приликом одлу-

чивања о поверавању малолетне деце једном од родитеља судови се пози-

вају на члан 65. став 1. Породичног закона. У овом случају суд не прихва-

та изражено мишљење деце наводећи да за дете које је навршило 10 

година живота, претпоставља се да може слободно и непосредно изразити 

своје мишљење у поступку у коме се одлучује о његовим правима, али је 

суд пре него што утврди мишљење детета дужан да на поуздан начин или 

уз помоћ стручних лица испита његову способност да формира своје 

мишљење, с обзиром на узраст и психофизички развој (чак и када се 

ради о детету старијем од 10 година као што је малолетни син странака, 

који је у време процене имао 12 година, јер календарски узраст не мора 

пратити зрелост детета). У конкретном случају по процени вештака спе-

цијализованих за психологију личности деце и младих и клиничку психо-

логију, жеље које су изразила малолетна деца странака да остану да 

живе у домаћинству са оцем, не могу се сматрати аутентичним мишље-

њем, већ су код малолетног сина од 12 година продукт околности прити-

сака којима подлежу у непосредној околини, док начин на који малолетни 

други син стар 9 година саопштава да жели да остане код оца указује на 

његову изложеност притиску и инстуисаност одговарања на одређена 

питања. У тој ситуацији суд није био дужан да прихвати жеље синова 

странака, јер те жеље се не могу сматрати правно релевантним за оцену 

њиховог најбољег интереса и доношења одлуке о вршењу родитељског 

права. 

Врховни касациони суд није прихватио закључак нижестепених 

судова налазећи да је материјално право погрешно примењено због недо-

статка утврђених правнорелевантних чињеница. У тренутку првосте-

пеног одлучивања на дан 01.12.2016. године, малолетна деца су ученици 
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основне школе у унутрашњости коју редовно похађају. Одлуком да се 

деца поверавају мајци која живи у Београду и уређивањем начина виђања 

деце са другим родитељем са којим не живе на начин да од 13.01.2017. 

године тужени преузима малолетну децу од тужиље у Београду најпре у 

просторијама Градског центра за социјални рад, а касније на адреси у 

којој живе у Београду, не може за сада да се прихвати, као ни закључак 

судова да је оваква одлука донета у најбољем интересу малолетне деце. 

Судови нису затражили мишљење стручњака о томе да ли би и на који 

начин промена места становања утицала на малолетну децу, имајући у 

виду да је одлуком првостепеног суда наложена предаја деце мајци одмах 

на самостално вршење родитељског права, што би подразумевало њихов 

прелазак из града у унутрашњости у Београд. Зато је било нужно да се 

стручни тим изјасни у вези са овим околностима тачније на који начин би 

прелазак деце из једног града у други у средини школске године утицао 

на њихово стручно образовање, јер је стручни тим изјашњавајући се о 

малолетном сину старом 12 година дао оцену да се слабије сналази у 

области разумевања социјалних релација и прихватања социјалних норми 

понашања, изражавајући жељу да остане да живи у домаћинству са оцем, 

да малолетни син стар 9 година има најмање сигурности на плану разуме-

вања и прихватања социјалних норми понашања и испољава видљиву 

анксиозност а малолетна девојчица стара 7 година за свој узраст је емо-

тивно блаже незрела. Та оцена о емоционалном статусу и социјалном 

сналажењу малолетне деце, захтевала је да се и на ове околности 

обрати посебна пажња и да стручни тим се изјасни о прихватљиво-

сти премештања деце из породице оца у породицу мајке, из града у 

град, из једне школе у другу школу и утицају тих фактора на развојне 

и образовне потребе малолетне деце и могућности њихове консолида-

ције. Када се утврди мишљење детета, суд се мора руководити проценом 

најбољег интереса детета, што представља правни стандард из Породич-

ног закона и Конвенције о праву детета и то имајући у виду предмет 

поступка, потребе детета и све субјективне и објективне околности које се 

тичу детета. У конкретном случају, судови су се руководили углавном 

субјективним околностима које се тичу детета, не водећи при том исто-

времено и са пуном пажњом рачуна о објективним околностима које се 

тичу детета, као што је промена школског и социјалног окружења деце. 

Приликом утврђивања најбољег интереса детета, мора се водити 

рачуна и о физичким, менталним, емоционалним, здравственим али и 
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образовним потребама детета, средини у којој дете одраста и утица-

ју промене средине као и квалитет старања о детету и могућност 

родитеља односно других лица која се о детету старају да задовоље 

потребе детета. У конкретном случају, није посвећена довољна 

пажња утврђивању чињеница и околности које се тичу старања о 

деци у промењеној средини и могућностима да на адекватан начин 

буду задовољене њихове потребе, као и да ли ће промена животне сре-

дине деце код њих изазвати веће проблеме, или ће се уз одговарајуће 

поступке родитеља коме се дете поверава, на безболан начин превази-

ћи. Суд наглашава да стручним лицима суд може припустити само оцену 

оних елемената за чију непосредну оцену не располаже стручним знањи-

ма као што су: психолошки профил родитеља, психолошке и емотивне 

потребе детета, капацитет родитеља да препозна и задовољи емотивне и 

психолошке потребе детета, спремност родитеља на сарадњу са другим 

родитељем и сличне психолошке и емотивне елементе, али оцену оних 

елемената који не захтевају стручну експертизу, као што је организа-

ција живота породице, односно модел виђања, треба утврдити на 

основу свих прикупљених чињеница, имајући у виду потребе детета. 
На крају се наводи да у образложењу мериторне пресуде суд је дужан да 

наведе све чињенице и околности у којима се дете налази, елементе који 

су били релевантни за процену најбољих интереса детета, садржај сваког 

елемента и начин на који је сагледан њихов међусобни однос, као и про-

цену могућег позитивног и негативног утицаја одлуке на дете. Када је 

одлука супротна мишљењу детета, неопходно је детаљно образложи-

ти разлоге, у контексту најбољег интереса детета. 

 

Прихваћено мишљење детета насупрот усвојеној привременој мери 

 У предмету Врховног касационог суда
14

, дете парничних стра-

нака малолетна девојчица рођена 1999. године поверена је на чување, ста-

рање и васпитање оцу, а виђање са мајком одређено је у контролисаним 

условима у просторијама Центра за социјални рад. Због поремећених 

брачних односа, тужена је са дететом напустила брачну заједницу 2004. 

године, а тужилац је покренуо брачни спор 2005. године. Тужиља – мајка 

је исходовала решење Центра за социјални рад 2005. године да јој се 
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малолетно дете повери на старање и васпитање до развода брака. У време 

престанка брачне заједнице родитеља и напуштања породичног дома, 

малолетна ћерка парничних странака је имала здравствених проблема у 

виду анксиозног стања, па је била на терапији у Заводу за ментално здра-

вље. Једну такву прилику искористио је тужилац, узео дете код себе, 

после чега је на предлог мајке донето и постало правноснажно решење о 

привременој мери 2007. године са налогом оцу да врати дете мајци. Два 

центра за социјални рад по месту боравишта родитеља дала су супротна 

мишљења о поверавању детета. Због негативне реакције и противљења 

детета да промени средину и пређе код мајке, уз показивање одбојности 

према њој, више покушаја да се спроведе извршење привремене мере и 

дете врати мајци, није било резултата и поред учешћа психолога и струч-

њака надлежног Центра за социјални рад уз подршку припадника Органа 

унутрашњих послова. Ни у поступку извршења, а ни изван њега није 

остварена позитивна и конструктивна сарадња. На основу извештаја цен-

тара за социјални рад, као и мишљења Комисије вештака Клинике за 

заштиту менталног здравља и неуропсихијатрију, након спроведеног пре-

гледа детета и родитеља, судови су прихватили оцену вештака и мишље-

ње и предлог једног Центра за социјални рад да се за сада самостално 

вршење родитељског права повери оцу са којим дете живи и на чију 

животну и породичну средину и окружење се навикло. По мишљењу 

стручњака одвајање детета од оца у постојећим условима и нагло, довело 

би до непредвидивих штетних последица. Постоји неопходност даљег 

рада са дететом и родитељима појединачно и заједно, као и потреба да се 

организује виђање мајке и детета у контролисаним условима у простори-

јама Центра за социјални рад, док се не створе услови за другачији начин 

остваривања њихових личних односа. У међувремену малолетна ћерка је 

пошла у други разред основне школе, остварује одличан успех, адаптира-

на је на услове у домаћинству оца и са његовом невенчаном супругом и 

млађим братом који је рођен у тој заједници, као и на деду и бабу по оцу и 

остварује лепу сарадњу са учитељицом и другарицама. Изричито се изја-

снила у току рада стручног тима органа старатељства и Комисије вештака 

за останак код оца. Зато су судови сагледавајући свеукупност породич-

них односа и прихватајући мишљење детета одредили самостално 

вршење родитељског права преко оца уз истовремено уређење личних 

односа мајке са дететом. Судови су се позвали на одредбе члана 6. став 1, 

77. став 3, 78. став 3, 160. до 162. и 272. став 2. Породичног закона, као и 
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на члан 8. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода. 

Судови су закључили да је оваква одлука у најбољем интересу малолет-

ног детета. У пресуди се наводи да супротстављени захтеви и интереси 

странака у погледу вршења родитељског права и конфликти у његовом 

фактичком функционисању су спречили њихово споразумевање о овом 

питању у најбољем интересу детета, али и спречили спровођење привре-

мене мере у вези са тим нормално виђање и одвијање личних односа 

између малолетне ћерке и мајке са којом дете не живи. Донете судске 

одлуке су усклађене са потребама и интересима детета, али не онако како 

то субјективно из свог угла виде странке, пре свега тужена, незадовољна 

пресуђењем, већ објективно како је то једино могуће, с обзиром на још 

увек нежно психичко здравствено стање, узраст и недовољну зрелост, као 

и развојне потребе детета. Овака одлука производи мање штетне последи-

це по душевно здравље и развој детета у односу на нагло присилно одва-

јање од оца, чијем родитељском старању и породичној средини се дете 

потпуно прилагодило, те не би било оправдано најбољим интересима 

детета, да се донесе донесе другачије решење у овим приликама. У одлу-

ци се даље наводи да у поступку заштите права детета и одлучивања о 

вршењу родитељског права, суд не може увек, па ни често, да реши сло-

жене и деликатне породичне односе, већ само да обезбеди повољне усло-

ве за њихову нормализацију и развој у будућности. Одлука о виђању дете-

та са мајком у контролисаним условима омогућиће нормализацију и даљи 

развој њихових будућих односа, уз посредовање одговарајућих стручњака 

органа старатељства и специјализоване установе по потреби. Одлука о 

вршењу родитељског права подложна је измени, у зависности од промене 

прилика због којих је донета и интереса малолетног детета. 

 Наведена одлука добила је свој епилог и пред Европским судом 

за људска права
15

. У наведеној пресуди Европског суда за људска права се 

наводи да разматрајући конкретне околности овог предмета Европски суд 

је констатовао да је неспорно да су домаће пресуде којима је дете повере-

но оцу довеле до мешања у право на породични живот подноситељке 

представке у смислу члана 8. став 1. Конвенције. Суд прихвата да је ово 

мешање било у складу са законом и да се тежило остварењу легитимног 

циља, а то је заштита интереса детета. Суд је даље у пресуди испитивао да 

ли је ово мешање било неопходно у демократском друштву. Европски суд 
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напомиње да постоји широки консензус у међународном праву, да се у 

свим одлукама које се односе на децу мора узети у обзир пре свега њихов 

најбољи интерес. Посматрајући конкретни предмет Европски суд приме-

ћује да су домаћи судови константно наглашавали најбољи интерес детета. 

Осим тога они су засновали своје одлуке на бројним другим разлозима као 

што су однос између родитеља, понашање и доступност родитеља, специ-

фични услови средине. У свакој од својих одлука они су се ослонили на 

детаљно образложење центра за социјални рад. Шта више у ситуацији 

када су мишљења два центра за социјални рад била супротна, првостепе-

ни суд је ангажовао Институт за ментално здравље ради добијања одгова-

рајућег стручног мишљења. Коначни закључак Института је био заснован 

на посебним мишљењима различитих специјалиста који су разговарали са 

дететом и са оба родитеља. На крају се наводи да су домаћи судови узели 

у обзир чињеницу да је дете насилно узето од мајке, али да у конкрет-

ном тренутку није било у најбољем интересу детета да буде одузето 

оцу из породице којој је било привржено и из средине у којој се успешно 

прилагодило. При том Врховни суд је сматрао да наводи подноситељке 

представке у вези са насилним понашањем нису доказани, односно да није 

било доказа да се тужени икада насилно понашао према детета или према 

подноситељки. Зато се у пресуди Европског суда закључује да узимајући у 

обзир све околности предмета, крајња одлука да дете буде поверено 

оцу не може се сматрати несразмерном легитимном циљу заштите 

најбољег интереса детета, те том смислу се не може сматрати да је 

дошло до повреде члана 8. Конвенције. 

 

Прихваћено мишљење детета 

 Пракса наших судова показује да судови воде рачуна о праву 

детета да формира и изрази своје мишљење у складу са одговарајућим 

одредбама Породичног закона, али и да не прихвате мишљење детета које 

није у складу са његовим најбољим интересом. Тако је у поступку ради 

измене одлуке о поверавању детета одбијен захтев тужиље – мајке која је 

тражила да јој се повери вршење родитељског права и измени одлука кон-

ституисана споразумом странака пре развода брака. Судови су утврдили 

да су и тужиља и тужени после развода брака засновали нове брачне 

заједнице које функционишу нормално, да тужиља живи у иностранству и 

има још једно дете из другог брака, тужени има дете у другом браку, а са 
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њим живи и заједничко дете парничних странака. На основу налаза и 

мишљења Центра за социјални рад, брачног саветовалишта при здрав-

ственом центру (вештачење преко вештака неуропсихијатра и психолога), 

као и на основу обављеног интервјуа са малолетним дететом које је 

изричито изразило жељу да настави да живи у породици свога оца док 

не заврши основну школу после чега би одлучило да ли ће да живи са мај-

ком или да остане код оца, судови су уважили мишљење детета и одби-

ли тужбени захтев мајке, јер дете жели да остане у очевој породици где 

живи окружено потребном бригом и топлином, успешно савладава школ-

ске обавезе и редовно одржава контакте са сродницима мајке. Судови су 

закључили да се малолетно дете налази у узрасту када је важна улога оца 

као узора за индентификацију, па како су оба родитеља способна да оба-

вљају родитељску функцију, мишљење детета и његова изражена воља 

да буде са оцем јесте у његовом најбољем интересу, због чега је тужбе-

ни захтев мајке одбијен
16

. 

 

Није прихваћено мишљење детета јер није у његовом  

најбољем интересу 

 У другом случају измењена је одлука о поверавању детета по 

захтеву тужиоца – оца, иако се малолетно дете способно да формира 

своје мишљење изјаснило да жели да остане да живи са мајком. Окол-

ности случаја су захтевале да се мишљење детета не прихвати, јер 

није у његовом најбољем интересу. Наиме, малолетно дете је рођено 

1992. године, брак странака је разведен 1994. године и од тада одлука о 

поверавању детета је два пута промењена. Од јуна 2006. године малолет-

но дете поново живи са мајком. Понаша се агресивно, не показује интере-

совање за школовање, бави се коцком, конзумира алкохол, чак и физички 

насрће на мајку и сестру која похађа средњу школу. Малолетни дечак се 

изјаснио да жели да живи са мајком. Оба родитеља су стамбено збрину-

та, запослена подобна за вршење родитељског права. Према извештају 

надлежног Центра за социјални рад малолетник је адолесцент, испољава 

бројне тешкоће у функционисању, одбија било какву стручну помоћ у 

здравственој установи у центру уз непоштовање мајке и пасивност за 

било какав конструктиван рад. Отац је неприкосновени ауторитет у њего-

                                                 
16  Пресуда Врховног суда Србије Рев 1048/08 
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вом животу. Пошто је одбио да оде у Центар за социјални рад где би са 

њим био обављен разговор, у кућној посети је обављен разговор са њим и 

он је изјавио да жели да остане са мајком немајући било какав увид у сво-

ју дисфункционалност и даљи развој проблема. И поред опредељења 

малолетног детета да даље живи са мајком, тимски закључак стручњака 

Центра за социјални рад је био да се дете повери оцу, јер његове жеље 

нису у складу са његовим потребама нити је у то у његовом најбољем 

интересу. Зато су судови усвојили тужбени захтев и изменили одлуку 

којом је малолетно дете поверено мајци, тако што је поверено на бригу и 

старање оцу, са којим ће живети у заједничком домаћинству. Жеља детета 

да живи са мајком је разматрана у смислу члана 65. Породичног закона, 

али она није могла бити одлучујућа нити прихваћена, зато што није у 

његовом најбољем интересу. Малолетно дете очигледно није у могућно-

сти да схвати шта је у његовом најбољем интересу, због чега му је потреб-

на помоћ, нарочито због осетљивог животног доба у коме се налази и то 

превасходно од стране родитеља, па је небитно по схватању суда, које 

крив за насталу ситуацију у којој се малолетно дете нашло, већ је потреб-

но да се она превазиђе у интересу малолетног детета
17

. Наведени примери 

показују са којом пажњом судови приступају утврђивању и вредновању 

мишљења детета, ценећи у сваком случају најбољи интерес малолетног 

детета, уз извођење свих потребних доказа у смислу одредаба Породичног 

закона. 

 

Однос мишљења детета и најбољег интереса детета 

 Постоје аутори који критикују решење из одредбе члана 266. став 

3. и 267. Породичног закона у делу у коме се суд или колизијски заступ-

ник ослобађају дужности и обавезе да детету омогуће изражавање 

мишљења уколико би оценили да је то очигледно у супротности са најбо-

љим интересом детета. Не прихвата се ни став да право на слободно изра-

жавање мишљења детета и принцип најбољег интереса детета могу бити 

међусобно контрадикторни, уз аргументацију да у савременом праву нај-

бољи интерес детета се не посматра пасивно, нити се сматра да су искљу-

чиво одрасли ти који одређују садржину принципа најбољег интереса 

детета, већ се полази од става да су ова два принципа међусобно повезана, 

                                                 
17  Пресуда Врховног суда Србије Рев 1368/08 
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при чему је управо уважавање мишљења детета веома често у најбољем 

интересу детета. Пошто суд и управни орган немају процесну дужност да 

образложе на основу којих чињеница су закључили да слободно изражава-

ње мишљења детета није у складу са његовим најбољим интересом, коју 

обавезу нема ни привремени заступник ни колизијски старалац, у пракси 

се може догодити да дете дискреционом одлуком која није подложна било 

каквој контроли буде лишено једног тако важног права какво је право 

детета на изражавање мишљења
18

. 

 Анализа два судска случаја претходно изложена, у којима је у јед-

ном уважено мишљење детета, а у другом није, иако је омогућено детету 

да формира и изнесе своје мишљење, на неки начин демантују сумње 

изнете у раду цитираног аутора да дискреционом одлуком суда или другог 

органа која није подложна никаквој контроли, дете може бити лишено јед-

ног важног права какво је право на изражавање мишљења. Из изнетих 

примера очигледно се види да су судови са великом пажњом утврђивали 

чињенице и околности које се тичу обезбеђења права детету на изражава-

ње мишљења, али у оба случаја нису уважили мишљење детета, јер у јед-

ном случају чињенични скуп је био такав да изражено мишљење детета не 

одговора његовој реалности и потребама, због чега није у његовом најбо-

љем интересу. 

 Ово не значи да је поступање судова увек у складу са законом и 

законом установљеним обавезама суда, јер постоје поступци у којима 

судови поводом заштите права детета нису утврђивали све потребне окол-

ности од значаја за формирање мишљења детета, иако се радило о детету 

старијем од 10 година, што је супротно одредби члана 65. став 4. и 5. 

Породичног закона, а посебно када се ради о детету испод тог старосног 

доба. 
 

 У једном предмету који се односио на вршење родитељског 

права, Врховни суд је укинуо нижестепене пресуде и предмет вратио на 

поновни поступак изражавајући став да се суд не сме пре свега руководи-

ти позитивном мотивацијом родитеља да се старају о деци, већ да је 

дужан да утврди и прибави мишљење детета ако је оно у могућности 

                                                 
18  Право детета на слободно изражавање мишљења, Невена Петрушић, Билтен Врховног 

суда Србије број 3/2007. 
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да мишљење формира, па тек потом да донесу одговарајућу одлуку
19

. 

Наиме, у конкретном случају извештај Центра за социјални рад се засни-

вао на позитивној мотивацији оба родитеља да се старају о деци, а радило 

се о деци која су способна да формирају своје мишљење, ипак из приба-

вљеног мишљења Центра за социјални рад се не види да ли је са децом 

обављен разговор у циљу омогућавања деци да изразе своје мишљење са 

којим родитељем би желели да живе. Старосне границе које поставља 

Породични закон, нису сметња да се мишљење детета испод 10 година 

утврђује. Одредба члана 65. став 6. Породичног закона прописује да суд и 

орган управе утврђују мишљење детета у неформалном разговору који се 

обавља на прикладном месту, а из изнетих примера смо видели да у јед-

ном случају дете саслушано у кућном амбијенту, јер није желело да се 

одазове на позив Центра за социјални рад, што значи на прикладном 

месту. 

 У бројним одлукама судова у Србији, које су прошле своју проверу 

и пред Врховним и Врховним касационим судом разматран је закључак 

суда којим се утврђује мишљење детета у његовом најбољем интересу, па 

можемо констатовати да најбољи интерес детета је правни стандард који 

се цени према околностима сваког конкретног случаја које обухватају и 

све битне околности од значаја за правилан физички, емоционални и 

духовни развој детета, здравствене, имовинске и стамбене прилике, пона-

шање и особине родитеља и само у том контексту мишљење детета. Одлу-

ком да дете живи са једним од родитеља који ће вршити родитељско право 

самостално, дете не сме бити лишено контакта и одржавања личних одно-

са са родитељем који не врши родитељско право, а у драстичним случаје-

вима, то може бити чак и учињено. 

 

Мишљење детета и прекид одржавања личних односа са мајком 

 Један од ретких примера у судској пракси је одлука суда да се у 

потпуности прекине одржавање личних односа малолетне девојчице 

са мајком
20

. У конкретном предмету првостепени суд је усвојио захтев 

противтуженог да се у потпуности прекине одржавање личних односа 

малолетне девојчице са мајком почев од јануара 2016. године. Другосте-

                                                 
19  Решење Врховног суда Србије Рев 2393/07 
20  Пресуда Врховног касационог суда Рев 26/2017 



Огледи                                         

 280 

пени суд је преиначио првостепену одлуку одбијајући такав противтужбе-

ни захтев, а Врховни касациони суд је преиначио другостепену пресуду 

потврђујући одлуку првостепеног суда. Напомињемо да је Европски суд 

за људска права је изразио став да увек треба узети у обзир жеље детета, 

супротно поступање се сматра повредом Конвенције о људским правима, 

али се такође сматра да би одређивање одржавања личних односа родите-

ља и детета противно изричитом супротстављању детета, довело до смет-

њи у развоју детета, због чега су интереси детета одлучујући при доноше-

њу одлуке о одржавању личних односа родитеља и деце
21

 

Оваква одлука у наведеном домаћем поступку је донета на бази 

чињеничног стања према коме девојчица која је рођена 2002. године и 

поверена оцу на самостално вршење родитељског права је прегледана на 

Институту за ментално здравље на Клиници за децу и омладину где јој је 

успостављена дијагноза Ф43 (реакција на стрес), а на преглед је дошла са 

оцем по препоруци школе коју похађа, јер су примећене промене у пона-

шању детета након сусрета са мајком. На психијатријском прегледу је 

закључено да је девојчица показала страх у вези ситуације виђања са мај-

ком. Виђање се одвијало у контролисаним условима у присуству мајке и 

оца малолетне девојчице као и стручног радника Центра, али суштински 

за протекле три године није дошло до успостављања односа између мајке 

и ћерке. Малолетна девојчица на сваком сусрету окреће леђа мајци, не 

одговара на њена питања, затвара уши како је не би чула, повремено пла-

че, љути се, удара ногом у зид или намештај, удара руком о седиште и тра-

жи од оца да прекине контакт. Стручни тим Центра за социјални рад је 

закључио да је у најбољем интересу малолетне девојчице да се њени 

контакти са мајком за сада у потпуности прекину, да се мајка писме-

ним путем обраћа детету једном месечно, да јој пише о себи, да јој шаље 

фотографије и друге пригодне материјале, свој број телефона, адресу и све 

информације од значаја како би девојчица када пожели могла да успостави 

контакт са мајком. Отац би био дужан да малолетној девојчици покаже 

шта је добила, да то отвори и да јој остави на доступно место да би она 

могла сама да то погледа када пожели. Са девојчицом је више пута оба-

вљен разговор у вези са евентуалним виђањем са мајком у Центру за соци-

                                                 
21  Одлуке Европског суда за људска права Hokkanen v Finland septembar 1994, i odluka 

istog suda X v Austrija januar 1960 te odluka Bogdanski v Sweden novembar 1995. godine, 

цитиране у стручном раду Урош Новаковић, исто 
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јални рад уз присуство стручног радника, а без присуства оца. Малолетна 

девојчица је и то одбијала наводећи да је то за њу мучење, да се плаши и 

не жели да виђа мајку. Стручни тим Центра за социјални рад је проценио 

да је отпор малолетног детета према мајци индукован очевим ста-

вом, али и чињеницом да је мајка нестала из дететовог живота на 

веома дуг период (три године), а да није никада понудила било какво 

објашњење свог поступка. У просторијама Центра за социјални рад у 

присуству поступајуће судије и психолога Центра за социјални рад изри-

чито је изјавила да не жели да виђа "дотичну госпођу" (мислећи на мај-

ку), те да се њено мишљење у том погледу неће променити. Стручни 

тим Центра за социјални рад је закључио да су контакти малолетне девој-

чице са мајком у контролисаним условима нецелисходни, а чињеница да 

се дете осећа примораним да издржи нешто што је већ веома дуго, носи са 

собом ризик везан за развој личности детета и то пре свега на плану емо-

ција и понашања, те даљи притисак на дете инсистирањем да ради нешто 

противно њеним жељама је процењен као контрапродуктиван и несврсис-

ходан у односу на циљ који је постављен. Закључак је да није у најбољем 

интересу детета да се овакво виђање настави, већ је у њеном најбољем 

интересу да се виђање са мајком у потпуности прекине. 

 Другостепени суд је оценио да је интересу малолетне девојчице да 

има контакте са мајком, па је закључио да је одржавање и даље њихових 

контаката активним, у интересу и малолетног детета и родитеља, а у циљу 

развијања осећања, љубави и пажње између њих. 

Врховни касациони суд није прихватио становиште другосте-

пеног суда и преиначио другостепену одлуку потврђујући првостепену 

о потпуном прекиду контакта детета и мајке на основу члана 61. став 

2. Породичног закона. Наиме, према одредби члана 61. став 2. Породичног 

закона право детета да одржава личне односе са родитељем са којим не 

живи може бити ограничено само судском одлуком када је то у најбољем 

интересу детета. Врховни касациони суд је закључио да су предузете све 

мере да се односи између мајке и ћерке успоставе, али да малолетна 

девојчица стара 13,5 година која је изразила жељу да не жели да виђа 

мајку је формирала своје непоколебљиво мишљење у периоду дужем од 

седам година колико је Центар за социјални рад интензивно радио на 

успостављању контакта детета и мајке али безуспешно, због чега је усво-

јен закључак да је у најбољем интересу малолетног детета да њено 
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виђање са мајком буде у потпуности прекинуто. Врховни касациони 

суд прихвата закључак првостепеног суда да су разлози који су довели до 

оваквог односа малолетне девојчице према мајци за сада небитни, јер 

је битан осећај и психички статус малолетне девојчице, тј. најбољи 

интерес детета. Судска одлука којом се уређује виђање детета са роди-

тељима је променљива и у време доношења се цене околности које посто-

је у то време. Малолетна девојчица је до сада осећала притисак да у суд-

ском поступку је приморана да се виђа са мајком, па је могуће да када тог 

притиска не буде било, када девојчица изађе из адолесцентног доба, да 

промени своје мишљење које је у овим околностима довело до тога да се 

прекине њен контакт са мајком. 

 

Закључна разматрања 

 Као судија практичар, аутор се није бавио овим феноменом са 

научног – теоријског аспекта. Напротив, примери из судске праксе су 

више него илустративни да се може видети које су слабе стране закона, а 

шта су слабости у његовој примени. 

 Закон није довољно прецизирао на који начин ће суд прибављати 

мишљење детета ако то чини у судској згради, како ће дете одабрати лице 

у чијем присуству ће дати своје мишљење, и ко ће информисати дете о 

околностима и чињеницама које су од значаја за формирање његовог 

мишљења. 

 Судска пракса упркос томе, тражи и налази решења, која су увек 

усмерена на заштиту најбољег интереса детета, а о чему суд по службеној 

дужности мора да води рачуна и да тај коначни циљ остварења најбољег 

интереса детета, буде и постигнут. 
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Бранислава Апостоловић, 

судија Врховног касационог суда 

 

 

ИМОВИНА СУПРУЖНИКА 

 

Апстракт: Аутор у раду излаже одредбе Породичног закона које 

се односе на имовину супружника. Анализира посебну имовину супру-

жника кроз стицање, управљање и располагање и увећање вредности имо-

вине, наводи примере примене појединих законских одредби у судској 

пракси. Анализира заједничку имовину супружника, кроз стицање, упра-

вљање и располагање, увећање вредности имовине и упис у јавни реги-

стар, са анализом судске праксе и указивањем на поједина одступања суд-

ске праксе у односу на теоријска схватања. 

Кључне речи: појам и састав посебне имовине, управљање и рас-

полагање посебном имовином, појам и састав заједничке имовине, упра-

вљање и располагање заједничком имовином 

 

1. Уводна разматрања 

 Имовина представља скуп права и обавеза које припадају једном 

субјекту, стварна права на непокретним и покретним стварима, друга 

стварна права као што су службеност, залога, хипотека, права интелек-

туалне својине, облигациона права и др. Имовина, дакле, подразумева 

сва добра неког лица, укључујући активу и пасиву. Према општем прав-

ном начелу Универзалне декларације о људским правима
1
 свако има 

право да сам поседује имовину, а исто тако да поседује у заједници са 

другима и нико не сме самовољно бити лишен своје имовине. Право на 

имовину регулисано је и Првим протоколом уз Европску конвенцију за 

заштиту људских права и основних слобода
2
 "Свако физичко и правно 

                                                 
1  Усвојена и прокламована Резолуцијом Генералне скупштине УН 10.2.1948. године. 
2  Ступила на снагу 3. септембра 1953. године, а Први протокол 18. маја 1954. године. 
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лице има право да мирно ужива у својој имовини. Нико не може бити 

лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђе-

ним законом и општим начелима међународног права. Претходне одред-

бе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примењује 

законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у 

складу са општим интересима или да би обезбедила наплату пореза или 

других дажбина или казни." Право на мирно уживање својине и других 

имовинских права стечених на основу закона зајемчено је Уставом Репу-

блике Србије
3
.  

Предмет проучавања у овом раду је имовина супружника, коју у 

нашем праву уређују норме породичног права, као једне од грана грађан-

ског права. Породично право подразумева систем правних норми којима 

се регулишу лични и имовински односи у породици. Поред имовинских 

дејстава брака који се односе на издржавање породице и на међусобну 

обавезу издржавања између супружника, код којих је изражен лични 

карактер специфичан за брачне односе, у односима супружника значајно 

место заузимају права и обавезе у вези са имовином. Односи у браку 

почивају на духовној и емотивној вези, али је брак истовремено и економ-

ска заједница у којој се стичу и троше материјална добра. Брачни имовин-

ски односи су посебни имовински односи, чије су особине условљене спе-

цифичношћу везе између титулара имовине као супружника
4
.  

Брачне имовинске односе у Србији уређује Породични закон
5
, у 

свом осмом делу који прописује имовинске односе. Ова целина Породич-

ног закона, уређује имовинске односе супружника, имовинске односе ван-

брачних партнера, имовинске односе детета и родитеља и имовинске 

односе чланова породичне заједнице. На имовинске односе који нису 

регулисани Породичним законом, примењују се одредбе закона којима се 

уређују својинскоправни и облигационоправни односи. 

 У упоредном праву позната су два основна брачна имовинска 

режима- режим одвојености имовина и режим заједничке имовине. По 

режиму одвојености имовине, имовине супружника су потпуно одвојене, 

                                                 
3  Члан 58. Устава Републике Србије, Сл. гласник РС, бр 98/2006. 
4  Ковачек- Станић, Г, 2005, Породично право, Нови Сад, Правни факултет Универзитета 

у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, стр. 113. 
5  Породични закон, Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011- др. закон и 6/2015. 
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тако да сваки супружник самостално располаже својом имовином и сра-

змерно својим приходима учествује у подмирењу потреба домаћинства. 

Брак нема утицаја на имовину супружника. По режиму заједничке имови-

не, добра стечена у браку представљају заједничку имовину којом супру-

жници управљају и располажу. 

 Породични закон Србије уноси значајне новине у погледу регу-

лисања имовинских односа супружника. Задржан је режим заједничке 

имовине уз могућност постојања посебне имовине под одређеним усло-

вима (законски режим), али дозвољава се супружницима и будућим 

супружницима да уговором мењају законски имовински режим закључе-

њем брачног уговора. На овај начин, законодавац уводи слободу избора 

имовинског режима у наше позитивно право
6
. Међутим, брачни уговор 

није потпуна новост на простору данашње Србије. Предратну Југослави-

ју, одликовало је шест правних подручја, на којима су важили различити 

брачни и имовински режими, па је тако у зависности од територије на 

којој супружници живе, у примени био Аустријски грађански законик, 

Српски грађански законик, Општи имовински законик, шеријатско пра-

во, обичајно право или мађарско породично право. Мађарско породично 

право које је било у примени на територији Војводине, предвиђало је 

могућност закључења брачног уговора, којим се режим заједничке имо-

вине могао у потпуности искључити, или уредити по диспозицији 

супружника. Период након Другог светског рата, у смислу нормирања 

материје породичног права, карактеришу три закона. Основни закон о 

браку
7
 и Закон о браку и породичним односима СРС

8
, као претходници 

сада важећег Породичног закона, прописују режим заједничке имовине 

брачних другова, предвиђају могућност закључивања уговора између 

брачних другова, али искључују могућност закључивања таквих уговора 

који би изменили законски режим заједничке имовине.  

 

 

                                                 
6  Члан 9. Закона. 
7  Основни закон о браку, Сл. лист ФНРЈ, бр. 29/46 
8  Закон о браку и породичним односима, Сл. Гласник СРС, бр. 22/80, 11/88, Сл. Гласник 

РС, бр. 22/93, 25/93, 35/94, 46/95 и 29/01 
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2. Посебна имовина 

2.1. Појам и стицање 

Посебна имовина супружника је имовина стечена пре брака, као и 

имовина стечена током брака наслеђем, поклоном или другим правним 

послом, али не радом. То је, дакле, сва имовина коју су супружници унели 

у брак и сва имовина коју су без рада стекли током трајања брачне зајед-

нице
9
. Посебном имовином постаје и имовина стечена током брака део-

бом заједничке имовине. Деобом, заједничка се имовина претвара у 

посебну имовину супружника, с тим да је деоба ограничена на стечену 

имовину, уколико је извршена током брака, која имовина онда мења 

режим. Накнадно прибављена имовина стечена радом, као заједничка 

имовина може бити предмет нове деобе.  

Поклони, које један супружник учини другом у току заједнице 

живота такође улазе у посебну имовину. У случају развода и поништаја 

брака, Закон предвиђа да се не враћају уобичајени поклони и да се враћају 

само поклони чија је вредност несразмерно велика у односу на вредност 

заједничке имовине супружника. Критеријум о ком се води рачуна прили-

ком утврђивања обавезе враћања је вредност поклона у односу на зајед-

ничку имовину, с тим да право на повраћај поклона неће имати супру-

жник ако би прихватање његовог захтева за повраћај представљало очи-

гледну неправду за другог супружника. Поклони се враћају према стању у 

ком су се налазили у тренутку престанка заједничког живота у браку. 

Међутим, ако је посебна имовина супружника уложена у стицање зајед-

ничке имовине, рачуна се као допринос оном супружнику који је своју 

посебну имовину уложио у стицање
10

. Поклони учињени неком од супру-

жника у току трајања заједнице живота у браку су посебна имовина тог 

супружника. Међутим, у погледу поклона учињеног супружницима, тео-

рија и судска пракса се разилазе са ставовима. По теорији, поклони учи-

њени на име оба супружника су у њиховој сусвојини, пошто ова имовин-

ска вредност не потиче од рада, а поред тога режим сусвојине је општи и 

примењује се увек када законом није уведен режим заједничке својине
11

. 

У судској пракси преовладава став да поклони учињени након закључења 

                                                 
9  Комар, Ковач, Поњавић, 1999, Породично право, Београд, Номос, стр. 359. 
10  Врховни суд Србије, Рев. 1944/92.  
11  Станковић, О- Орлић, М, 1999, Стварно право, Београд, Номос, ср. 164.  
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брака представљају заједничку имовину брачних другова у једнаким 

деловима, осим ако се докаже да је поклон дат искључиво једном брачном 

другу
12

. У прилог изнетом говори и одлука Врховног суда Србије у којој 

се наводи да " ствари које брачни другови добију приликом венчања од 

трећих лица на поклон представљају заједничку својину и припадају и 

једном и другом брачном другу зато што се дају ради заснивања новог 

домаћинства и ради лакшег живљења без обзира од чијих сродника је 

ствар добијена, уколико у моменту чињења поклона није изричито озна-

чено да се ствари поклањају само једном од брачних другова или пак из 

саме природе ствари то не произлази"
13

. 

Посебну имовину представљају и: 

- приходи од посебне имовине који нису резултат рада супружника 

(закупнине, дивиденде, камате), 

- новчана средства добијена на име накнаде нематеријалне штете 

једног супружника као оштећеног, 

- накнада имовинске штете на ствари која је посебна имовина јед-

ног супружника, 

- осигурање живота за случај болести или инвалидитета, 

- имовинске обавезе које по закону терете само једног супружника 

(као што је плаћање пореза на непокретности која је власништво 

једног супружника, враћање зајма насталог пре закључења брака), 

- покретне ствари купљене на кредит пре закључења брака, али је 

отплата кредита започета или настављена у брачној заједници која 

представља заједничку имовину. По једном мишљењу овакве 

ствари не спадају у посебну имовину. Међутим, по другом 

мишљењу те ствари остају посебна имовина, јер је супружник на 

основу правног посла стекао на њима право својине пре ступања у 

брак, с тим што он постаје дужник заједничке имовине за износ 

исплаћене купопродајне цене. Ако се има у виду да се имовина 

стиче предајом ствари, а не исплатом купопродајне цене, онда је 

                                                 
12  Одлука Врховног суда Војводине, Рев. 753/89. 
13  Врховни суд Србије, Рев. 575/96 од 4.3.1997. године 
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прихватљиво друго мишљење
14

. Судска пракса се о овом питању 

изјаснила да се ради о посебној имовини са образложењем "Нео-

сновано жалба туженог-противтужиоца тврди да је предметни 

стан стечен у току трајања брачне заједнице странака. Ово зато 

што је изведеним доказима утврђено да је тужиља-противтужена 

предметни стан купила годину дана пре закључења брака са туже-

ним-противтужиоцем делом сопственим средствима, а делом од 

кредита који је почела да отплаћује још пре него што је купила 

предметни стан, који је отплаћиван током трајања брака и од сред-

става остварених издавањем тог стана, па није стечен радом у току 

трајања заједнице живота у браку, те не представља њихову зајед-

ничку имовину у смислу члана 171. став 1. Породичног закона, 

већ посебну имовину тужиље-противтужене"
15

. 

Посебну имовину представља и мираз. Према члану 413. Закона о 

браку и породичним односима, било је прописано да је имовина која је 

дата мужу у мираз од стране жене, њених родитеља или неког другог 

лица, пре ступања на снагу Основног закона о браку, посебна женина 

имовина. Како у неким срединама мираз и даље постоји у виду обичајног 

права, требало би га признати као посебну имовину супруге. Ако су мате-

ријална добра дата као мираз индивидуално одређена, увек се ради о 

посебној имовини супруге. Када је миразом жене купљена непокретност, 

онда та непокретност представља посебну имовину жене
16

. Међутим, 

новац унет као мираз, касније у току брака утрошен и за стицање зајед-

ничке имовине, не представља посебну имовину брачног друга, већ његов 

допринос у стицању заједничке имовине.
17

 

 Посебну имовину једног супружника представљају не само ствари 

стечене пре закључења брака, већ и у току формалног трајања брака у 

периоду када између супружника није постојала фактичка заједница 

живота
18

. Када је поклон једном супружнику учињен у новцу којим је 

                                                 
14  Комар, Ковач, Поњавић, 1999, стр. 359. 
15  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 6964/2013 од 17.12.2014. године, према 

електронској бази Paragraf lex. 
16  Врховни суд Србије, Рев. 1935/85. 
17  Врховни суд Србије, Рев. 891/88. 
18  Врховни суд Србије, Рев. 66/85 и пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 

15136/2010 од 23.2.2012. године, према електронској бази Paragraf lex. 
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осим у занемарљивом делу купљен стан током брака, стан представља 

посебну имовину супружника поклонопримца
19

. 

 

2.2. Управљање и располагање 

Сваки супружник самостално управља и располаже својом посеб-

ном имовином
20

. 

 Супружнику за предузимање аката управљања и располагања није 

потребно одобрење или накнадна сагласност другог супружника. Сваки 

супружник може да закључује све доброчине и теретне правне послове, 

како са трећим лицем, тако и са својим супружником, а може и да овласти 

супружника или треће лице да управља његовом посебном имовином. 

Законом је прописано ограничење у располагању посебном имовином у 

случају када заједничка имовина није довољна за подмирење потреба 

заједничког живота у браку за обавезе које по закону терете оба супру-

жника. У том случају супружници одговарају солидарно својом заједнич-

ком и посебном имовином. Супружник који је из своје посебне имовине 

подмирио заједничку обавезу има право на накнаду од другог супружника 

сразмерно његовом уделу у заједничкој имовини
21

. 

 

2.3. Увећање вредности 

 Закон о браку и породичним односима није регулисао која права 

(брачног друга) има супружник ако је током заједничког живота у браку 

дошло до увећања вредности посебне имовине супружника, улагањем 

новчаних средстава и радом. За разлику од раније важећег Закона о браку 

                                                 
19  Врховни суд Србије, Рев. 3382/01. 
20  Члан 169. Породичног закона. 
21  Члан 187. Породичног закона.  

 "Утврђено је да се буџет заједничког домаћинства тужених састојао, између осталог, 

од прихода остварених пословањем фарме туженог. Позајмица потребна за пословање 

фарме је, према томе, учињена и ради подмирења потреба заједничког домаћинства. За 

такве обавезе, према одредби члана 187. Породичног закона (даље: ПЗ), супружници 

одговарају солидарно својом заједничком и посебном имовином. Стога је првостепени 

суд правилно применио ПЗ када је усвојио тужбени захтев и у односу на тужену, те је 

обавезао на враћање позајмице." Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 

615/2012 од 18.10.2012. године, према електронској бази Paragraf lex. 
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и породичним односима, Породични закон изричито регулише права 

супружника по овом основу. Ако је током трајања заједничког живота у 

браку дошло до незнатног увећања вредности посебне имовине једног 

супружника, други супружник има право на потраживање у новцу сра-

змерно свом доприносу. Ако је дошло до знатног увећања вредности 

посебне имовине, други супружник има право на удео у тој имовини сра-

змерно свом доприносу
22

. Да ли је дошло до увећања вредности посебне 

имовине је фактичко питање које се утврђује према околностима конкрет-

ног случаја, узимајући у обзир вредност саме ствари, величину улагања. 

Супружник који је радом или новцем допринео увећању вредности имо-

вине другог супружника, има право на облигационоправно потраживање 

(незнатно увећање), или на стварноправни удео у тој имовини, а све сра-

змерно свом доприносу. 

 Према судској пракси супружник који је извршио улагања у 

посебну имовину другог супружника ради побољшања становања, а која 

нису знатно повећала вредност посебне имовине, нема право на својински 

удео у тој имовини, већ може остварити право на потраживање у новцу 

сразмерно свом уделу у увећаној вредности те имовине
23

. 

                                                 
22  Члан 170. Породичног закона. 
23  "Имајући у виду утврђено чињенично стање у контексту наведених законских одредби, 

Врховни касациони суд налази да је правилан закључак судова да је предметна стамбе-

на зграда посебна имовина туженог, чија је вредност увећана током трајања заједнице 

живота странака изведеним радовима ради побољшања услова становања. Међутим, 

имајући у виду вредност извршених улагања, по оцени Врховног касационог суда, не 

ради се о улагањима која су знатно повећала вредност стамбеног објекта који је посеб-

на имовина туженог и која могу довести до стицања права својине тужиље на тој непо-

кретности, како је то правилно закључио и првостепени суд. Ово посебно из разлога 

што и у тим улагањима, додатним радовима на побољшању услова становања, нема 

једнаког учешћа странака, како је то погрешно закључио другостепени суд; с обзиром 

на новчана примања странака у том периоду и приходе од посебне имовине туженог, 

као и на новчана средства која су остварена продајом посебне имовине туженог. Има-

јући све ово у виду, по оцени Врховног касационог суда, правилан је закључак прво-

степеног суда да тужиља на основу свог учешћа у увећању вредности посебне имовине 

туженог у конкретном случају, нема право на својински удео у предметној непокретно-

сти, већ евентуално може остварити право на потраживање у новцу сразмерно свом 

уделу у увећаној вредности те имовине.” Пресуда Врховног касационог суда, Рев 

935/2015 од 11.05.2016. године. 

 "Такође, супружник нема право на стварноправни захтев, већ само на облигационо-

правни, ако обим увећања посебне имовине није довео до таквих економских промена 
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 Према начелном ставу Заједничке седнице Савезног суда, Врхов-

них судова и Врховног војног суда од 23.10.1990. године, доградњом, над-

зиђивањем или адаптацијом туђег или сувласничког грађевинског објекта 

не стиче се право својине, ако законом или уговором није другачије одре-

ђено. Изузетно, доградњом или надзиђивањем посебног дела зграде, саве-

стан градитељ стиче право својине на посебан део зграде само ако је вла-

сник зграде знао за градњу и није се томе противио. 

 У судској пракси се одступило од Начелног става да се адаптаци-

јом туђег објекта не стиче право својине. Право својине се може стећи под 

условом да је један супружник уложио средства у посебну имовину дру-

гог супружника и ако је о томе постојао споразум између њих. Дакле, пре-

ма судској пракси "адаптацијом, реконструкцијом или доградњом туђег 

објекта се не стиче право својине, изузев ако законом или уговором није 

другачије одређено. У ситуацији када је један супружник улагао средства 

у посебну имовину другог супружника и ако је о томе постојао споразум 

између њих, као изузетак од правила да се адаптацијом туђег објекта не 

стиче право својине, за стицање права својине није нужно да је адаптаци-

јом створена нова ствар. Имајући у виду напред наведено, првостепени 

суд је пропустио да утврди вредност изведених радова, како би у смислу 

напред наведеног законског прописа извео закључак да ли је радом тужи-

оца имовина тужене незнатно увећана (у ком случају може према туженој 

остварити облигационоправни захтев) или знатно увећана (у ком случају 

може остварити стварноправни захтев)"
24

. 

 

3. Заједничка имовина 

3.1. Појам и стицање 

Заједничка имовина је имовина коју су супружници стекли радом 

у току трајања заједничког живота у браку.
25

 Законска претпоставка 

настанка заједничке имовине супружника су рад и заједница живота. 

                                                                                                                       
у стању и вредности посебне имовине другог супружника да представља нову имови-

ну." Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 186/2012 од 18.10.2012. године. 
24  Решење Апелационог суда у Београду, Гж 274/2013 од 7.2.2013. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
25  Члан 171. Породичног закона  
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Рад је свака активност која непосредно или посредно доводи до 

увећања вредности имовине. Уложени рад у стварању заједничке имовине 

може бити заједнички у оквиру заједничке делатности, или самосталан. 

Рад у смислу Породичног закона обухвата не само непосредне активности 

у облику стицања зараде и других новчаних примања, већ и посредне 

активности које се односе на рад у домаћинству на подизању деце, чува-

њу и одржавању имовине. Посредном активношћу се не постижу прихо-

ди, али утичу да се другом супружнику омогући да лакше стиче зараду. 

"Према члану 171. Закона, имовина коју су супружници стекли радом у 

току трајања заједнице живота у браку представља њихову заједничку 

имовину. Из цитиране законске одредбе произлази да је за појам заједнич-

ке имовине неопходно да је у питању имовина која је стечена у браку и да 

је та имовина стечена заједничким средствима. У овом случају, испуњена 

су оба услова. Стан који је предмет спора стечен је за време трајања брач-

не заједнице и заједничким средствима. Наиме, парничне странке су 

остваривале зараду, па је на основу остварених прихода утврђен њихов 

допринос у стицању заједничке имовине. Овај допринос изражен је про-

центуално, у складу са датим налазом и мишљењем вештака."
26

 "Заједнич-

ку имовину парничних странака чини, по одредби чл. 171. истог Закона, 

имовина коју су супружници стекли радом у току трајања заједнице живо-

та у браку, а већи удео једног супружника у стицању те имовине зависи и 

од остварених прихода, вођења послова у домаћинству, старања о деци и 

старања о имовине, али и од других околности од значаја за одржавање 

или увећање вредности заједничке имовине, као и од учешћа супружника 

у стицању заједничке имовине уношењем своје посебне имовине или при-

ходима од те имовине."
27

  

  Други законски услов за стицање заједничке имовине је заједница 

живота супружника. Породични закон наглашава значај заједнице живота 

супружника при стицању заједничке имовине формулацијом "у току тра-

јања заједнице живота у браку"
28

 Заједница живота се по правилу оствару-

                                                 
26  Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 3269/2010 од 14.3.2012. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
27  Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж 1572/2012 од 31.1.2013. године, према 

електронској бази Paragraf lex. 
28  Претходним законом други услов је формулисан као стицање имовине "у току трајања 

брачне заједнице" (члан 321). 
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је у заједничком животу. Краткотрајни прекид заједнице не утиче на про-

мену имовинског режима. Запослење у различитим местима, нерешено 

стамбено питање и друге сличне ситуације могу довести до тога да супру-

жници не живе заједно. Међутим, и у тим случајевима сматраће се да 

брачна заједница постоји, ако су се супружници о томе споразумели, да се 

приходи уносе у економску заједницу, да се старају о деци и да се супру-

жници састају кад за то имају услова и одржавају интимне односе. Међу-

тим, независно од тога да ли супружници фактички живе заједно или 

одвојено, уколико су њихови имовински интереси одвојени, те уколико 

свако од супружника одвојено стиче и троши добра и располаже на овај 

начин стеченом имовином без знања и сагласности другог супружника, 

тада не постоји заједница рада и привређивања, па самим тим не постоји 

могућност за стицање заједничке имовине. "Заједница живота је циљ и 

суштина брака, али се сврха брака може остваривати и у ситуацији када 

супружници воде фактички одвојен живот, уколико је такав живот после-

дица њиховог споразума. Међутим, брак је истовремено и економска 

заједница у којој супружници раде и привређују и на овај начин стичу 

заједничку имовину. Независно од тога да ли супружници фактички живе 

заједно или одвојено (а одвојен живот је најчешће и мотивисан економ-

ским интересима), уколико су њихови имовински интереси одвојени, те 

уколико свако од супружника одвојено стиче и троши добра и располаже 

на овај начин стеченом имовином без знања и сагласности другог супру-

жника, тада не постоји заједница рада и привређивања, па самим тим не 

постоји могућност за стицање заједничке имовине."
29

 Престанком зајед-

нице живота без обзира на то да ли брак формално и даље егзистира, сти-

цање заједничке имовине престаје. Заједничка имовина може да се стекне 

и током трајања пуноважног и током ништавог брака. Имовина стечена 

пре настанка и по престанку заједнице живота је посебна имовина. Пред-

мет заједничке имовине супружника су стварна права, облигациона права 

и друга права, стечена радом у току трајања заједнице живота у браку. 

Предмет заједничке имовине представљају и обавезе створене за потребе 

брачне заједнице. 

                                                 
29  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 15135/2010 од 23.2.2012. године, према 

електронској бази Paragraf lex. 
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 Стварна права која улазе у заједничку имовину су право својине 

на разним непокретним и покретним стварима, право службености, зало-

га, хипотека, право етажне својине. У ову имовину не улазе апсолутна 

права везана за личност (личне службености). У заједничку имовину спа-

дају плодови, приновак, разне имовинске користи и накнаде које се доби-

јају за коришћење предмета заједничке имовине. Плодови са заједничке 

имовине улазе у њен састав и онда кад нису резултат рада. Приходи од 

заједничке имовине ће ући у састав заједничке имовине само ако су оства-

рени радом супружника. Од облигационих права у заједничку имовину 

спадају сва потраживања супружника, а могу настати по разним основи-

ма, и то по основу супружника и трећих лица. 

 У заједничку имовину улазе и обавезе које су супружници створи-

ли за потребе заједнице живота, као и обавезе настале у вези са одржава-

њем и управљањем имовином. 

 Правна природа заједничке имовине је специфична, јер код ове 

имовине увек постоји двојни субјект, супруг и супруга заједно. Основно 

обележје заједничке имовине изражава се у неопредељености удела 

супружника у стварним и облигационим правима. Док се не изврши деоба 

заједничке имовине, супружници не знају своје уделе у заједничкој имо-

вини и све до тада они су носиоци свих стварних права на неопредељеним 

деловима и облигационих права са неутврђеним квотама потраживања. 

По томе се заједничка имовина разликује од сусвојине (сувласништва) где 

су сувласнички удели аликвотно одређени и сваки сувласник зна колико 

износи његов део у одређеној ствари. 

 Заједничку имовину супружника чине: 

- приходи од заједничке имовине стечени радом или из саме имови-

не (закупнина, камате, дивиденде), 

- приходи посебне имовине остварени радом супружника, 

- накнаде за штету због губитка или оштећења заједничке ствари 

или умањења прихода од заједничке ствари, 

- накнаде од експропријације заједничке имовине,  

- накнаде за изгубљену зараду и накнаде по основу новчане ренте за 

изгубљену зараду супружника због потпуне или делимичне неспо-
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собности за рад (ове накнаде замењују приходе које би супружник 

остваривао радом који би улазио у заједничку имовину), 

- новчане накнаде добијене у вези са радом, 

- отпремнина, 

- имовина купљена средствима продате заједничке имовине (тзв. 

реална суброгација), 

- имовина стечена игром на срећу у току трајања заједнице живота 

у браку осим ако супружник који је остварио добитак не докаже 

да је у игру уложио посебну имовину,
30

 

- имовина стечена коришћењем права интелектуалне својине 

(ауторских, проналазачких и других права) у току трајања заједни-

це живота у браку
31

,  

- имовина стечена за време заједничког живота у браку средствима 

кредита, 

- имовина стечена уговором о доживотном издржавању. 

 Уговор о доживотном издржавању је теретан уговор којим се имо-

вина стиче као накнада за учињене услуге различитих облика помагања и 

издржавања примаоца издржавања. Имовина стечена овим уговором је 

резултат заједничког рада и као таква улази у заједничку имовину. При 

том је без значаја ко је у уговору означен као давалац издржавања
32

. Ако 

се супружници нису старали о извршењу обавеза из уговора о доживот-

ном издржавању у приближно једнаком временском периоду, већ један 

супружник много краће од другог, њихов допринос у стицању такве имо-

вине не може бити једнак
33

. Такође, један супружник као давалац издржа-

вања не може на рачун другог даваоца издржавања захтевати својину на 

имовини која је била предмет уговора о доживотном издржавању, позива-

                                                 
30  Члан 172. Породичног закона. 
31  Члан 173. Породичног закона. 
32  Решење Апелационог суда у Београду, Гж.3631/2014 од 18.5.2016. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
33  Решење Врховног суда Србије, Гзз.513/2001 од 21.2.2002. године, Билтен судске прак-

се ВСС, бр. 2/2002, стр. 91. 
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јући се на околност да је он, углавном или претежно, извршавао обавезе 

према примаоцу издржавања
34

. 

 У заједничку имовину улази и имовина која је стечена за време 

заједничког живота у браку средствима кредита. Притом је без утицаја 

чињеница што је уговор о кредиту закључио само један супружник. Ства-

ри купљене на кредит остају у заједничкој својини и ако дође до престан-

ка брачне заједнице пре отплате кредита. Отплата кредита, извршена од 

стране једног супружника после престанка брачне заједнице, не може се 

узети као посебан допринос тог супружника, који би водио повећању 

његовог својинског удела, већ он само стиче тражбено право према дру-

гом супружнику и може захтевати да му други супружник накнади тако 

исплаћени остатак кредита, сразмерно његовом уделу
35

.  

 "Када су странке подизањем кредита у току трајања брака купиле 

стан, онда он представља њихову заједничку имовину. Отплатом преоста-

лог кредита након смрти супруга, тужиља не може стећи већи својински 

удео на купљеном стану од удела који је већ утврђен правноснажном суд-

ском одлуком јер се отплата остатка кредита не може узети као посебан 

допринос тужиље који би водио повећању њеног својинског удела, већ 

она само стиче тражбено право према осталим законским наследницима 

супруга"
36

. 

 Доношењем Закона о становању и прописивањем да је носилац 

права располагања на стану у друштвеној својини дужан да носиоцу ста-

нарског права, односно закупцу, омогући откуп стана по привилегованој 

цени, поставило се као спорно питање да ли тако откупљени стан предста-

вља заједничку имовину супружника. У судској пракси постоји јединстве-

но становиште да заједничку имовину супружника представља и право 

својине на стану откупљеном по члану 16. Закона о становању у току 

заједнице живота супружника у браку. При томе није од значаја да ли је 

стан отплаћен на рате или одједном, када је стан у друштвеној својини 

добијен на коришћење. Стан откупљен у току трајања брачне заједнице 

представља заједничку имовину брачних другова, без обзира на чињеницу 

                                                 
34  Врховни суд Србије, Рев.5786/96 од 12.2.1997. године. 
35  Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 640/82. 
36  Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2514/2003 од 25.12.2003. године, према електрон-

ској бази Paragraf lex. 
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да у моменту када је један брачни друг добио стан на коришћење брачна 

заједница није још постојала, већ је заснована касније
37

. У случају откупа 

стана, добијеног у току трајања брака, по посебним привилегованим усло-

вима, не примењују се принципи деобе заједничке имовине предвиђени 

чланом 180. став 3. Породичног закона.
38

 Заједничком имовином се сма-

тра и ако је стан откупљен искључиво средствима из посебне имовине 

супружника. Када је у току брака, до правноснажности пресуде о разводу 

брака брачни друг који је уговорни носилац станарског права, закључио 

уговор о откупу стана, право на стан улази у режим заједничке имовине 

брачних другова. Други брачни друг нема овлашћења да тражи поништај 

уговора али може да тражи (како у току, тако и после развода брака) утвр-

ђење свог дела у стицању.
39

 

 Одступања од цитираног општег правила да својина на откупље-

ном стану током брака улази у режим заједничке имовине у судској прак-

си постоје у следећим случајевима: 

- када порекло откупљеног стана води из експропријације посебне 

имовине супружника или његовог претходника, 

- када је својина откупом стана супружника током брака стечена 

уступањем права на откуп, сагласношћу трећег лица као носиоца 

станарског права, односно закупца
40

. 

                                                 
37  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 6587/2010 од 23.6.2011. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
38  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 647/2015 од 8.6.2016. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
39  Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници одр-

жаној 21.06.1993. године. 
40  "На основу утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно применом чл. 16 

Закона о становању закључио да спорни стан не представља заједничку имовину 

супружника стечену у брачној заједници, јер је мајка туженог као носилац станарског 

права своје законско право на откуп стана пренела на сина - туженика у овој парници 

који никада није био носилац станарског права, већ је то прво био његов отац а након 

његове смтри мајка, тако да тужиља није могла ући у круг лица која би имала право на 

откуп стана већ само право становања као члан породичног домаћинства, док је туже-

нику то право пренела мајка као носилац станарског права па то чини његову посебну 

имовину у смислу одредбе чл. 171 Породичног закона. На основу наведеног неоснова-

ни су жалбени наводи тужиље, а са друге стране не утиче се на право тужиље да према 

туженику истиче новчано потраживање уколико је учествовала у обезбеђењу новчаних 
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У наведеним ситуацијама својина на откупљеном стану не улази у 

режим заједничке имовине. Други супружник не може имати својинско, 

већ евентуално облигационо право поводом учешћа у исплати откупне 

цене.
41

 

Такође, кад је откупна цена стана додељеног на коришћење пре 

закључења брака једном супружнику исплаћена само стамбеним доприно-

сом носиоца станарског права, откупљени стан не постаје заједничка имо-

вина супружника.
42

 

У правној теорији и судској пракси поставило се као спорно пита-

ње одређивања доприноса у стицању заједничке имовине супружника, као 

удела у предузећу, односно имовини привредног субјекта по основу ула-

гања заједничких средстава стечених у брачној заједници.  

У судској пракси ово питање је било спорно, али је преовладао 

став да се по овом основу не може захтевати одређивање удела на имови-

ни правних лица основаних заједничким средствима супружника. Супру-

жник који нема статус оснивача може према свом супружнику са стату-

сом оснивача привредног друштва остварити само облигационоправни 

захтев адекватан свом доприносу у стицању заједничке имовине која је, 

без његове сагласности, унета као оснивачки улог другог супружника у 

новонастало привредно друштво
43

. 

Привредна друштва уписом у регистар постају одвојени правни 

субјекти са сопственом имовином. Закон о привредним друштвима
44

 

прописао је да су битни елементи за постојање привредног друштва: 

уговор о оснивању друштва, односно одлука о оснивању, оснивачки 

улог, учешће у добити и воља да се друштво оснује. "Уговор о оснивању 

друштва, односно одлука о оснивању, сем облигационих има и статусно 

дејство, јер на основу уговора, односно одлуке, чланови друштва постају 

                                                                                                                       
средстава потребних за једнократни откуп стана или на други начин допринела да оба-

веза туженог приликом откупа стана буде мања." Пресуда Апелационог суда у Крагу-

јевцу, Гж 2130/2013 од 3.12.2013. године. 
41  Врховни суд Србије, Рев. 4270/01, 2779/05. 
42  Врховни суд Србије, Рев. 182/05. 
43  Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 1556/06 од 22.11.2007. године, Билтен судске 

праксе Врховног суда Србије бр. 1, 2008, Београд, стр. 61.  
44  Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 36/2011...5/2015. 
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оснивачи- уговорници или један члан који оснива друштво тако да члан 

друштва не постаје нити може постати брачни друг оснивача. Оснивачки 

улог чине ствари, права или новац (код друштва лица и рад и услуге) 

које оснивач ставља на располагање привредном друштву које оснива у 

циљу обављања неке привредне делатности. Заузврат, оснивач стиче 

чланско право у оснивачком друштву у коме има одређени удео или 

акције, сразмерно свом уделу. Према томе, статус члана друштва и права 

која из тог произлазе може стећи само лице које је унело улог у дру-

штво. Уношењем улога од стране једног брачног друга не могу се кон-

ституисати чланска права и на страни другог брачног друга само због 

чињенице да такав улог представља њихову заједничку имовину. Уче-

шће у добити је циљ оснивања сваког привредног друштва. Право на 

учешће у добити стичу само чланови друштва. Она се остварује у сра-

змери њихових удела у имовини друштва. Зато је искључено право уче-

шћа у добити брачног друга члана друштва, који претендује на одређена 

имовинска права на улогу унетом у друштво, по основу заједничке брач-

не тековине. На крају, воља за оснивање друштва представља несумњи-

во исказану намеру да се друштво створи, без обзира да ли се ствара 

уговором или одлуком о оснивању. Зато брачни друг који није потпи-

сник уговора или доносилац одлуке о оснивању не може користити 

чланска права у друштву, без обзира што има статус заједничара на улог 

који је унет у друштво од стране његовог супруга. На основу изнетог 

следи да брачни друг члана привредног друштва не стиче статус члана 

тог друштва само због тога што је заједничар у имовини коју је његов 

брачни супруг унео као удео у друштво. Зато не може уживати права 

која проистичу из чланства у друштву"
45

. 

Предузетник је пословно физичко лице које обавља делатност у 

циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са 

законом о регистрацији. Предузетник за све обавезе настале у вези оба-

вљања своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту 

имовину улази имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.
46

 

Радња нема статус посебног правног субјекта а делатност се обавља сред-

ствима и опремом власника. Имовина предузетника често потиче из ула-

                                                 
45  Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 3228/2010 од 20.4.2011. године, према 

електронској бази Paragraf lex. 
46  Члан 83. и 84. Закона о привредним друштвима. 
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гања и рада супружника и може бити као и приход предузетника предмет 

заједничке имовине супружника. Ствари за вршење заната или занимања 

предузетника увек припадају предузетнику при деоби у искључиву своји-

ну са урачунавањем у његов део.
47

  

Према судској пракси, средства рада којима се обавља предузет-

ничка делатност по правилу потичу од заједничке имовине супружника, 

али се морају третирати као посебна имовина предузетника, па супружни-

ку предузетника мора се признати само облигационоправни захтев у вред-

ности адекватној његовом доприносу у стицању тих средстава.
48

 

 

3.2. Управљање и располагање  

Заједничком имовином супружници управљају и располажу зајед-

нички и споразумно
49

. Управљање и располагање су основна овлашћења 

титулара заједничке имовине. Она се односе на правне послове и фактич-

ке радње које супружници предузимају за редовно одржавање, коришће-

ње и увећање имовине, као и на правне послове којима се отуђују или 

оптерећују значајније ствари из заједничке имовине.
50

 Управљање и рас-

полагање целокупном заједничком имовином или њеним делом, супру-

жници могу обављати лично, могу уговорити да ове послове обавља један 

супружник, а могу ове послове поверити и трећим лицима. За ове уговоре 

супружника није прописана форма, тако да важе писани и усмени уговор.  

Према члану 174. став 1. Породичног закона, заједничком имови-

ном супружници управљају и располажу заједнички и споразумно. Према 

ставу 3, супружник не може располагати својим уделом у заједничкој 

имовини нити га може оптеретити правним послом међу живима. Цитира-

ним прописима није предвиђено давање писмене сагласности супружника 

за располагање заједничком имовином. За пуноважност таквог располага-

ња је довољан усмени договор супружника, односно понашање тужиоца 

                                                 
47  Члан 184. Породичног закона. 
48  Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1217/2014 од 20.5.2015. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
49  Члан 174. став 1. Породичног закона. 
50  Комар, Ковач, Поњавић, 1999, Породично право, Београд, Номос, стр. 365. 
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пре и након закључења споразума о заложном праву из ког се може 

закључити да је за располагање знао и да се са располагањем сагласио
51

.  

Уговор о управљању и располагању заједничком имовином, који 

се односи на непокретност се уписује у јавни регистар права на непокрет-

ностима.
52

 Законска је претпоставка да послове редовног управљања 

супружник увек предузима уз сагласност другог супружника
53

. Тако, 

пуноважно би било располагање заједничком имовином продајом стана 

од стране једног супружника када је то учињено уз сагласност другог 

супружника
54

. За располагање и ванредно управљање ова законска прет-

поставка не важи. Зато је потребан изричит споразум супружника. Под 

располагањем имовином сматра се отуђење и оптерећење (службеност, 

хипотека, заложна изјава), а под ванредним управљањем се сматра изда-

вање целе ствари трећем лицу, веће поправке и сл. 

Сваки супружник може раскинути уговор о управљању и распола-

гању заједничком имовином у свако доба.  

Супружник не може располагати својим уделом у заједничкој 

имовини нити га може оптеретити послом међу живима
55

. Док постоји 

заједничка имовина уделу супружника нису одређени. Супружник може 

да отуђи или оптерети имовину уколико се изврши деоба заједничке имо-

вине односно одреде сувласнички удели сваког од супружника
56

. Законом 

је, дакле, прописано да заједничком имовином стеченом у току трајања 

брачне заједнице супружници управљају и располажу заједнички и спора-

зумно. Међутим, дешава се да један супружник без сагласности другог 

                                                 
51  Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1433/2015 од 16.12.2016. године. 
52  Члан 189. Породичног закона. 
53  Члан 174. став 2. Породичног закона. 
54  Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2741/2005 од 16.3.2006. године, према електрон-

ској бази Paragraf lex. 
55  Члан 174. став 3. Породичног закона. 
56  "Стан којим је располагано спорним уговором о доживотном издржавању улази у 

режим заједничке имовине стечене у браку тужиље и сада покојног примаоца издржа-

вања, па стога брачни друг тужиље који је закључио уговор, није могао располагати 

целокупном имовином без сагласности другог брачног друга. Међутим, прималац 

издржавања је могао располагати својим уделом у заједничкој имовини који део је 

одредив, па се зато не може сматрати да је цео уговор о доживотном издржавању 

ништав." Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2251/2004 од 4.11.2004. године, према 

електронској бази Paragraf lex. 
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закључи уговор о продаји или неки други правни посао о располагању 

заједничком имовином. Ово се посебно дешава у случају када се супру-

жник води као искључиви власник заједничке покретне ствари, или када 

је у јавном регистру непокретности уписан као искључиви власник зајед-

ничке непокретности. У оваквим ситуацијама поставља се као спорно 

питање да ли се супружник споразумео са другим супружнком о отуђењу 

заједничке имовине. У редовним приликама док траје брачна заједница, 

претпоставља се да је такво располагање предузето уз сагласност другог 

супружника. Сагласност може бити дата на изричан начин, а може бити 

дата и прећутно. Други супружник може да доказује да није дао сагла-

сност за такво располагање заједничком имовином, из разлога што је 

дошло до поремећаја супружничких односа, фактичког престанка брачне 

заједнице, или до развода брака, или да из других разлога није знао за рас-

полагање заједничком имовином.  

У погледу сагласности судска пракса се изјаснила: "Према схвата-

њу Врховног суда, када се наведена правила примењују у редовним при-

ликама, тј. док брачна заједница траје, сматра се да када један брачни друг 

закључује уговор о продаји непокретности или предузима неки други 

правни посао у вези непокретности, чини то уз сагласност другог брачног 

друга. Та сагласност може бити дата писмено, а може бити изражена 

усмено, те може бити дата и прећутно. Стога, када супрузи нису разведе-

ни не може се узети да неукњижени брачни друг није знао за продају, 

односно стављање терета на заједничку непокретност и није се са њом 

сагласио, само због чињенице што није учествовао директно у закључењу 

уговора. Наиме, првостепени суд је пропустио да прецизније утврди да ли 

је тужиља знала и прећутно одобрила уговор, односно споразум који је за-

кључио њен супруг- друготужени у овој парници. Ако се у редовним при-

ликама, као што је речено, претпоставља да један брачни друг предузима 

правне послове у вези заједничке непокретности уз сазнање и прећутну 

сагласност другог брачног друга, онда би терет доказивања да су односи 

међу супружницима поремећени или пак да тужиља није знала за ставља-

ње терета, лежао на тужиљи"
57

. 

Друго спорно питање се односи на пуноважност таквих правних 

послова, односно побијање таквих правних послова од стране супружника 

                                                 
57  Врховни суд Србије, Рев. 2981/05. 
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који није дао сагласност за отуђење заједничке имовине. Код отуђења 

покретних ствари уобичајено се претпоставља да је супружник био овла-

шћен од другог супружника да располаже покретним стварима. У тој 

ситуацији правни посао остаће пуноважан ако је закључен уз накнаду и 

ако треће лице није знало нити је могло знати да је ствар предмет зајед-

ничке имовине. Савесни стицалац би по правилима стицања својине од 

невласника или по правилима о одржају могао одржати уговор пунова-

жним. 

Код правног посла отуђења непокретности, уговор закључен без 

сагласности другог супружника је по правилу ништав. У правној теорији 

и судској пракси преовладава став да код оцене пуноважности треба утвр-

дити ко је у јавним књигама уписан као власник и да ли је треће лице 

било савесно. За упис у јавне књиге важи принцип поузданости. Ако је у 

јавним књигама уписан само један супружник који је закључио правни 

посао и ако треће лице није знало да је у питању заједничка имовина, онда 

би уговор био пуноважан. Међутим, уговор којим је један супружник рас-

полагао неопредељеном заједничком имовином, без сагласности другог 

супружника, био би апсолутно ништав правни посао у смислу члана 103. 

Закона о облигационим односима, ако је трећем лицу стицаоцу било 

познато, или му је према свим околностима могло бити познато да ствар 

коју је прибавио представља заједничку имовину лица од којег ју је при-

бавио и његовог супружника и да други супружник није дао сагласност за 

предметно располагање.  

"Сагласно одредби члана 174. Породичног закона заједничком 

имовином супружници управљају и располажу заједнички и споразумом, 

а за закључење уговора брачних другова о управљању заједничком имо-

вином није прописана посебна форма. Према томе, када брачни друг у 

време трајања брака отуђи имовину која је заједничка имовина и његовог 

брачног друга, а овај се таквом располагању није успротивио, онда се из 

таквог његовог понашања основано може закључити да се са отуђењем 

заједничке имовине сагласио. Отуда тужиља не може правно ваљано зах-

тевати да се тај правни посао огласи ништавим у односу на њен удео у 

заједничкој имовини, јер није доказала да су уговори закључени без 

њеног знања и без њене сагласности. У том случају тужиљи припада само 

право да од другог брачног друга (туженог ЖЖ) захтева предају дела 

купопродајне цене која је адекватна њеном сувласничком делу у отуђеној 
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заједничкој имовини. Неосновано се жалбом тужиље указује да се разлози 

о битној чињеници у овој парници, а то је да тужиља није била упозната 

са правним пословима који су закључили тужени, указује исказ туженог 

ЖЖ, односно његово признање. Супротно наводима жалбе, признање 

чињеница није доказно средство већ има значај процесне радње којом се 

отклања извођење доказа"
58

. 

У судској пракси спорно је и питање да ли је уговор којим је један 

супружник располагао заједничком имовином у целини ништав, или само 

у делу у коме је супружник располагао и уделом другог супружника у 

заједничкој имовини. У судској пракси преовладава став, да правни посао 

није ништав у делу у коме је супружник располагао својим уделом у 

заједничкој имовини. Овакво схватање се заснива на законској одредби да 

се претпоставља да су удели супружника у заједничкој имовини једнаки и 

да се сматра да је упис извршен на име оба супружника и када је извршен 

на име само једног од њих.
59

 

Супружник коме је неовлашћеним располагањем од стране другог 

супружника повређено право на заједничкој имовини може поднети 

тужбу надлежном суду за утврђење ништавости таквог располагања. 

"Тужбени захтев тужиље је одбијен. Наиме, у ситуацији када је пре под-

ношења тужбе располагано предметним станом уговором о поклону и 

уговором о купопродаји, тужиља стварноправни захтев за утврђење сво-

јинског удела на предметном стану, може тражити само у поступку за 

утврђење ништавости предметних уговора, којим је располагано и њеним 

                                                 
58  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 946/2013 од 26.11.2014. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
59  Члан 180. став 2. и члан 176. став 2. Породичног закона. 

 "По члану 103. Закона о облигационим односима, нико не може на другог пренети 

више права него што сам има. Првостепени суд правилно закључује да тужилац није 

дао сагласност за промет заједничке ствари и да купопродајни уговор од 20.03.2007. 

године не може производити дејство у односу на његов удео у спорној парцели. Право 

својине тужиоца је старије од стицања туженог по купопродајном уговору са продав-

цем који је неовлашћено располагао туђом ствари, тужилац је савестан и неовлашћено 

располагање није скривио, па је правилно усвојен тужбени захтев за предају к.п.18/3 

КО... у судржавину према туженом као искључивом држаоцу, у смислу чл. 174 ст. 1 и 3 

Породичног закона, 14 ст. 1, 15 ст. 4 и 37 ст. 1 Закона о основама својинскоправних 

односа и чл. 103 ЗОО." Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 4498/2011 од 

30.11.2012. године, према електронској бази Paragraf lex. 
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уделом у заједничкој имовини. Правилно првостепени суд закључује да 

не постоји потпуна процесна заједница на страни туженог у овој правној 

ствари, имајући у виду да лице, које тврди да је власник дела непокретно-

сти, може тужбом за утврђење то право тражити у односу на лица која му 

исто оспоравају, а то је, у конкретном случају, поред туженог и лице које 

је, по основу закљученог купопродајног уговора, постало власник и држа-

лац предметног стана, као и правни следбеник лица у односу на кога је 

овом непокретношћу најпре располагано уговором о поклону"
60

. 

Доношењем Закона о јавном бележништву
61

 ова спорна питања не 

би требало да буду од неког значаја, јер у поступку потврђивања - солем-

низације уговора о промету непокретности који за предмет има неопреде-

љену заједничку имовину супружника код јавног бележника, у сваком 

конкретном случају морају бити испуњени сви законски услови за пуно-

важност таквог располагања.  

Спорно питање у судској пракси је која су права супружника ако 

је супружник закључио уговор о зајму или кредиту, који је обезбеђен 

хипотеком на непокретности која представља заједничку имовину и која 

је уписана на супружника који је дао заложну изјаву. 

Судска пракса се изјаснила у више одлука: 

- "Према томе, како је у време давања заложне изјаве само тужени 

Д.Н, био уписан као власник предметне непокретности, то је неправилан 

закључак нижестепених судова да је за настанак и заснивање хипотеке 

била неопходна и сагласност тужиље код давања заложне изјаве, зато што 

се ради о хипотеци на непокретној ствари у заједничкој својини. Наиме, 

код фикције, да се код заједничке имовине супружника, сматра да је упис 

извршен на име оба супружника и кад је извршен на име само једног од 

њих, осим ако након уписа није закључен писмени споразум супружника 

о деоби заједничке имовине, односно брачни уговор, или је о правима 

супружника на непокретности, одлучивао суд у смислу одредбе члана 

176. став 2. Породичног закона ("Службени гласник РС", број 18/05), било 

је неопходно да се у катастру непокретности изврши забележба о зајед-

                                                 
60  Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж 1060/2017 од 9.2.2017. године, према електрон-

ској бази Paragraf lex. 
61  Закон о јавном бележништву, Сл. гласник РС, бр. 31/2011...121/2014, 6/2015 и 106/2015. 
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ничкој својини на имовини и начину управљања и располагања заједнич-

ком имовином, и трећим лицима јасно ставити до знања да се ради о ства-

ри у заједничкој својини. У супротном, губи смисао прописано правило да 

нико не може сносити штетне последице због поуздања у истинитост и 

поузданост података о непокретностима уписаним у катастар непокретно-

сти, сагласно одредби члана 63. Закона о државном премеру и катастру 

("Службени гласник РС", број 72/09 и 18/10), који прописује, да су подаци 

о непокретностима уписаним у катастар непокретности истинити и поу-

здани и нико не може сносити штетне последице због тог поуздања. Наче-

ло поуздања у истинитост података уписаних у катастру непокретности је 

било предвиђено и одредбом члана 6. Закона о државном премеру и ката-

стру и уписима права на непокретностима ("Службени гласник РС", број 

83/92...101/05), којом је било прописано да, подаци о непокретности и 

правима на њима уписани у складу са одредбама члана 5. овог закона, 

сматрају се тачним и трећа лица не могу трпети штетне последице у про-

мету непокретности и другим односима у којима се ови подаци користе. 

Из изложеног произилази и основан закључак да тужена банка није знала 

нити је могла знати да се ради о непокретности у заједничкој својини јер 

таквог уписа у јавним књигама нема. Са друге стране, како се брак као 

заједница живота заснива на обостраном поштовању, разумевању и пома-

гању, код постојања права хипотеке уписаног у јавним књигама доступни 

свим заинтересованим лицима, произилазио би основан закључак да ова 

чињеница није могла остати непозната и тужиљи и њена прећутна сагла-

сност о заснивању хипотеке. Супротно становиште водило би закључку 

да би у датој ситуацији хипотекарни поверилац морао да се упусти у 

истраживање породичног статуса хипотекарног дужника што би било у 

супротности са напред означеним одредбама Закона и правилима о хипо-

теци и упису права и терета на непокретностима"
62

. 

-" Када је супружник био упознат са чињеницом да је други супру-

жник закључио уговор о зајму који је обезбеђен хипотеком на непокрет-

ности која представља њихову заједничку имовину, али није оспорио 

пуноважност споразума о залози и заложне изјаве, сматра се да је био 

                                                 
62  Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1981/2015 од 14.4.2016. године. 
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сагласан са оваквим располагањем, односно да су супружници заједнички 

и споразумно управљали и располагали заједничком имовином."
63

 

-" Нема обавезе прибављања сагласности оба супружника за 

заснивање хипотеке на непокретности која представља заједничку имови-

ну када је у јавним књигама уписан само један супружник као искључиви 

власник без забележбе да се ради о заједничкој имовини"
64

.  

  

3.3. Упис у јавни регистар 

 Породичним законом регулисан је упис непокретности у јавни 

регистар права на непокретностима. Сматра се да је упис извршен на оба 

супружника и када је извршен на име само једног од њих.
65

 Од опште 

претпоставке прописани су изузеци и то у случају ако је након уписа 

закључен писани споразум супружника о деоби заједничке имовине, 

односно брачни уговор или је о правима на непокретности одлучивао суд. 

Уписом у јавни регистар права на непокретностима на оба супружника 

као сувласника на опредељеним деловима, сматраће се да су супружници 

извршили деобу заједничке имовине. 

 

3.4. Увећање вредности 

Ако је после престанка заједничког живота у браку дошло до уве-

ћања вредности заједничке имовине, сваки супружник има право на 

потраживање у новцу односно право на удео у увећаној вредности сра-

змерно свом доприносу
66

. 

Супружници могу остварити своја потраживања у својинском уде-

лу или новцу. Законом нису одређени критеријуми за утврђивање које 

право може да оствари супружник. Приликом одлучивања о овом праву у 

                                                 
63  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 2272/2013 од 2.3.2016. године, према елек-

тронској бази Paragraf lex. 
64  Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 321/2014 од 5.6.2014. године, према електрон-

ској бази Paragraf lex. 
65  Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 2601/11 од 22.3.2012. године, Билтен 

судске праксе Апелационог суда у Новом Саду бр. 4, 2012, Нови Сад, стр. 79.  
66  Члан 175. Породичног закона. 
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судској пракси се узимају у обзир врста и вредност заједничке имовине, 

обим улагања, споразум супружника о улагањима. 

 

3.5. Закључна разматрања 

 Породични закон регулише имовинске односе супружника задр-

жавањем режима заједничке имовине, уз могућност постојања посебне 

имовине под посебним условима, али за разлику од претходно важећег 

закона, не као једини и обавезни имовински режим. Супружници сада 

имају право избора. Супружницима и будућим супружницима се дозво-

љава да уговором мењају законски имовински режим закључењем брач-

ног уговора.  

 На имовинске односе који нису регулисани Породичним законом, 

примењују се одредбе закона којима се уређују својинскоправни и облига-

ционоправни односи. У примени појединих законских одредби о посебној 

и заједничкој имовини, у судској пракси се углавном уједначено поступа.  

 Законом није регулисано спорно питање одређивања доприноса у 

стицању заједничке имовине супружника као удела у привредном дру-

штву, односно, на имовини привредног субјекта, по основу улагања зајед-

ничких средстава стечених у брачној заједници. У судској пракси прео-

владава став да се по овом основу не може захтевати одређивање удела на 

имовини правних лица основаних заједничким средствима супружника. 

Законом није уређено питање наслеђивања удела, као и стицање по осно-

ву заједничке имовине на хартијама од вредности.  

 Законска претпоставка да је упис заједничке имовине извршен на 

име оба супружника и када је извршен на име само једног од њих, може 

имати за последицу правну несигурност. Један од могућих начина откла-

њања правне несигурности би био обавезно закључење уговора из члана 

189. Породичног закона и његов упис у јавни регистар. 
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Саво Ђурђић,  

судија Апелационог суда у Новом Саду и члан Високог савета судства 

Вера Софреновић,  

судија Вишег суда у Београду 

Љубинка Марковић,  

дипл. психолог, самостални саветник за питања малолетничке  

делинквенције, Виши суд у Београду 

 

 

НАЦРТ ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА 

КРИВИЧНИХ ДЕЛА И ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ 

ЛИЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ - ОСВРТ НА 

КОМЕНТАРЕ, СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ СУДИЈА И 

ТУЖИЛАЦА ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ, КАО И ДРУГИХ  

УЧЕСНИКА, ИЗНЕТЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 

Апстракт: Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица (ЗМ) је донет 2005. године и 

спроводи се дуже од једанаест година. Позната је оцена домаћих и стра-

них експерата да је текст ЗМ у складу са савременим законским решењи-

ма. Међутим, убрзо је оцењено да је пракса спровођења ЗМ показала 

одређене слабости и неуједначен квалитет. Измене и допуне ЗМ су се оче-

кивале од почетка његове примене. Две радне верзије Закона о изменама и 

допунама ЗМ, од 2009. и са почетка 2011. године, никада нису ушле у про-

цедуру доношења, а исте нису предложене ни приликом доношења новог 

Законика о кривичном поступку 2011. године и почетка његове примене у 

судовима опште надлежности 2013. године. 

11.12.2015. године на сајту Министарства правде Републике Срби-

је објављен је текст Нацрта закона о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку (Нацрт закона). За 

многе судије и тужиоце, али и друге учеснике, рок трајања расправе је био 
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кратак, тим пре што није организован скуп на републичком нивоу. Две 

године по окончању јавне расправе Нацрт овог закона још увек није у про-

цедури доношења у Влади и Народној скупштини. У међувремену, није 

именован Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка 

и извршења кривичних санкција према малолетницима, коме је пре више 

година истекао мандат. Због свега изнетог, сматрамо да је вредно и добро 

за ову област, да се актуелизује и обнови рад на стручном разматрању и 

доградњи овог значајног законског текста. 

У овом раду дајемо информације за стручну јавност о коментарима, 

сугестијама и предлозима које су у оквиру јавне расправе изнели учесни-

ци састанка Одељења за малолетнике Вишег суда и Вишег јавног тужила-

штва у Београду, Округлог стола који је организовао Апелациони суд у 

Новом Саду, као и са Округлог стола Центра за социјални рад Града 

Новог Сада. У закључном делу рада, уз резиме дела јавне расправе, ауто-

ри - дугогодишњи практичари и учесници свих значајнијих активности у 

овој области, дају и своје мишљење и оцену - на која питања и предлоге 

треба неизоставно обратити пажњу и на који начин би се одређена "отво-

рена питања" у даљем раду на тексту наведеног Нацрта закона могла раз-

решити или бар на који начин би им требало приступити у расправи. 

Кључне речи: Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кри-

вичноправној заштити малолетних лица, Закон о малолетницима – ЗМ 

(скраћенице), Нацрт закона, малолетни учиниоци кривичних дела, зашти-

та малолетних лица у кривичном поступку. 

 

Уводне напомене 

 Дана 11. децембра 2015. године на сајту Министарства правде 

Републике Србије објављен је текст Нацрта закона о малолетним учинио-

цима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку 

(скраћено: Нацрт закона). Истог дана је донета и одлука о јавној расправи 

о наведеном Нацрту закона која је требало да се заврши до 25. јануара 

2016. године. 

На овај начин су сви заинтересовани добили прилику да се изјасне 

о новом законском тексту који треба да замени садашњи Закон о малолет-

ним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
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лица.
1
 Да се подсетимо, ЗМ је не само први пут у историји нашег правосу-

ђа објединио у посебном закону све материје које се односе на малолетне 

учиниоце кривичних дела, него је у истом закону регулисао и материју 

заштите малолетних лица у кривичном поступку. Увео је и регулисао 

диверзионе мере – васпитне налоге, осавременио систем кривичних санк-

ција, увео обавезну едукацију и сертификацију судија, тужилаца, бранила-

ца и полицајаца за малолетнике, до тада подељену првостепену надле-

жност у овој области пребацио у целини на окружне судове и донео друге 

значајне промене.
2
 Позната је оцена домаћих и страних екскперата да је 

текст ЗМ у складу са савременим законским решењима јер је уважио стан-

дарде из Универзалне декларације о људским правима, Конвенције о пра-

вима детета и докумената ЕУ из ове области. Међутим, убрзо је оцењено 

да је пракса спровођења ЗМ показала бројне слабости и неуједначен ква-

литет.
3
 

Због наведених новина у регулисању кривице малолетних учини-

лаца кривичних дела, могућности примене алтернативних мера, нових 

процесних правила, иновација у погледу заштите малолетних лица у 

поступку и нове организације правосуђа за малолетнике, значајне измене 

ЗМ су се очекивале од почетка његове примене.
4
 Међутим, две припре-

                                                 
1  Објављен у "Службеном.гласнику РС", бр 85/05, донет 29.09.2005.г., примењује се од 

1.1.2006.г., скраћено: ЗОМУКДИКЗМЛ, па у овом тексту користимо скраћеницу скра-

ћеног назива: Закон о малолетницима - ЗМ. 
2  Видети: Љ.Лазаревић и М. Грубач: Коментар Закона о малолетним учиниоцима кри-

вичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Броград, 2005.; М. Шку-

лић: Малолетничко кривично право, Београд, 2011.; С.Ђурђић: Закон о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица - анализа 

предлога за измене допуне и унапређење, у: Супротстављање савременим облицима 

криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење, Том 3. (ур. 

Д. Коларић), Београд, 2015, 235-252. 
3  Видети: О.Перић, Н. Милошевић и И. Стевановић: Политика изрицања кривичних 

санкција према малолетницима у Србији, Београд, 2008.; Г.Стојановић-Милошевић: 

Принципи у међународним документима и поступак према малолетницима у нашег 

кривичном поступку с освртом на неке проблеме у пракси, у "Малолетничко правосуђе 

у Републици Србији" (ур. И. Стевановић), Београд, 2012, 81-89.; Права детета и мало-

летничко правосуђе, одабрани међународни документи (са ЦД), УНИЦЕФ, Београд, 

2004. 
4  О.Перић: Коментар Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправ-

ној заштити малолетних лица, Београд, 2007, 9; Н.Милошевић: Планиране измене 



Приказ                                        

 316 

мљене радне верзије Закона о изменама и допунама ЗМ-а, од 2009. и са 

почетка 2011. године, никада нису ушле у процедуру доношења, иако су 

биле разматране и начелно прихваћене на стручним скуповима. Такође, 

након доношења новог Законика о кривичном поступку 2011. године (са 

значајним новинама: расправни поступак са унакрсним испитивањем све-

дока на главном претресу, тужилачка истрага, судије за претходни посту-

пак и др.), а посебно са почетком његове примене у судовима опште над-

лежности 1.10.2013. године, у тада предложеном "сету правосудних зако-

на" нису биле предложене измене и допуне ЗМ. Између осталог, у том 

времену је значајно измењен Закон о уређењу судова и донети су нови 

Закон о извршењу кривичних санкција и Закон о извршењу алтернативних 

кривичних санкција.
5
 

11.12.2015. године на сајту Министарства правде РС објављен је 

текст Нацрта закона.
6
 Међутим, постављени рок за јавну расправу је био 

кратак и недовољан да судије и тужиоци за малолетнике, али и други који 

обављају функције и послове у овој области, темељно размотре предложе-

                                                                                                                       
Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити мало-

летних лица,Бгд.,2007. 
5  Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 7/11,101/11,121/12, 32/13, 

45/13 i 55/14), Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 

104/09,101/10,31/11, 78/11, 101/11,101/13,40/15, 106/15, 13/16) , Закон о извршењу кри-

вичних санкција ("Службени гласник РС", бр. 55/14) и Закон о извршењу алтернатив-

них кривичних санкција ("Службени гласник РС", бр. 55/14). 
6  Са друге стране, на ову тему је сваке године, па и 2015. и 2016., објављен велики број 

радова: М. Шкулић: Реформа малолетничког кривичног права у Србији, у : Малолетни-

ци као учиниоци и жртве кривичних дела и прекршаја (ур. И. Стевановић), Београд, 

2015, 39-68; М. Шкулић: Битне карактеристике малолетничког кривичног права и 

основне специфичности нацрта Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

заштити малолетних лица у кривичном поступку, Билтен ВКС бр.2, 2015, 131-179; 

С.Ђурђић: У сусрет изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривичноправној заштити малолетних лица у кривичном поступку или новом 

Закону о малолетницима, Билтен ВКС бр. 2, 2015,180-196; М. Шкулић: Основне новине 

у Нацрту закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних 

лица у кривичном поступку и И. Стевановић: Правци развоја малолетничког кривичног 

законодавства у Републици Србији, у: Доминантни правци развоја кривичног законо-

давства (ур. Г. Илић), Копаоник, 2016, 385-433; М. Шкулић:Основне карактеристике 

будућег положаја малолетних учинилаца кривичних дела и малолетних оштећених у 

кривичноправном систему Србије, Билтен ВКС бр.2,2016,167-212. 
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ни Нацрт закона. Ово тим пре што у оквиру програма јавне расправе није 

организован "округли сто" на републичком нивоу.  

У таквим условима, иако је формално било омогућено да се индиви-

дуално или колективно учествује у јавној расправи, судије и тужиоци за 

малолетнике у већини седишта виших судова нису успели да организују јав-

ну расправу, али су судије и тужиоци за малолетнике у Београду и у Новом 

Саду одржали скупове на којима је разматран наведени Нацрт. Овај рад је, у 

основи, информација за ширу стручну јавност о коментарима, сугестијама и 

предлозима које су изнели учесници састанка Одељења за малолетнике 

Вишег суда и Вишег јавног тужилаштва у Београду, Округлог стола који је у 

Новом Саду организовао Апелациони суд, као и са округлог стола који је на 

ову тему, а у оквиру јавне расправе, организовао Центар за социјални рад 

Града Новог Сада. У закључном делу, уз резиме дела јавне расправе, аутори 

овог рада истичу и нека питања која би требало посебно размотрити. 

Текст Нацрта закона се и даље налази на сајту Министарства прав-

де, али није у владиној или скупштинској процедури. Све изнето чини се 

да потврђује уверење да је вредан и потребан напор да се актуелизују раз-

говори о Нацрту закона. И то не само у погледу сагледавања и разматрања 

резултата спроведене јавне расправе о новом законском тексту, него и 

нових-актуелних сазнања и гледишта из праксе спровођења ЗМ, а ради 

унапређивања укупног стања у области малолетничког правосуђа.  

Стога су, по нашој оцени, више него добродошла разматрања прак-

тичара, истраживача и других заинтересованих лица о одредбама текста 

Нацрта закона, а посебно конкретни предлози и решења појединих "отво-

рених питања" у спровођењу важећег ЗМ где постоје различити ставови и 

предлози. 

 

2. Општи коментари и сугестије из јавне расправе у односу  

на Нацрт закона као целину 

 Поводом текста Нацрта закона, одржан је састанак Одељења за 

малолетнике Вишег суда у Београду и Одељења за малолетнике Вишег 

јавног тужилаштва у Београду дана 23.12.2015. године на ком је детаљно 

анализиран Нацрт закона, и изнети су следећи општи коментари и суге-

стије:  
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 "Сматрамо да посебно треба истаћи да новим процесним решењи-

ма које Нацрт нуди није постигнут циљ да се створе услови за бржи и 

ефикаснији поступак према малолетним учиниоцима кривичних дела. 

Напротив, оправдано се може очекивати спорији и захтевнији поступак, 

који не иде у прилог остварењу сврхе кривичног поступка према малолет-

ницима и финансијски захтева већа улагања државе. 

 Нацрт се, када су у питању кривичне санкције према малолетни-

цима, уместо да више обавеже и укључи заједницу и све друштвене ресур-

се, "помирио" са чињеницом да се неке васпитне мере нису могле реализо-

вати уопште или на адекватан начин. Укидањем две васпитне мере: једине 

заводске васпитне мере која је имала сврху лечења, упућивање у установу 

за лечење и оспособљавање и васпитне мере упућивање у васпитну уста-

нову, могла би бити угрожена права малолетника којима би ове васпитне 

мере биле најпримереније кривичне санкције. 

Сматрамо да је неопходно да се поводом доношења овако значај-

ног Закона организује округли сто како би "практичари" који ће Закон при-

мењивати имали прилику да и усмено детаљно образложе своје ставове 

поводом Нацрта закона." 

На састанку у форми "округлог стола" који је Апелациони суд у 

Новом Саду организовао 29.12.2015. године, на коме су, поред учешћа 

судија овог суда и представника Апелационог јавног тужилаштва у Новом 

Саду, учествовале и судије и тужиоци из виших судова и тужилаштава са 

подручја Апелационог суда и тужилаштва у Новом Саду, заинтересоване 

судије Основног и Прекршајног суда у Новом Саду, као и члан радне гру-

пе за израду овог законског документа, изнети су, између осталог, следећи 

општи коментари и сугестије: 

Аутори Нацрта закона се не изјашњавају о томе: која су истражи-

вања и радове, критичке оцене и предлоге прихватили, а која не, и зашто? 

"...Требало би ову ретку прилику, уз оно што је презентовано у тек-

сту Нацрта, искористити и за темељније разматрање и за евентуално зна-

чајније концепцијске промене и доградњу модела судовања малолетници-

ма у сукобу са законом, а не само враћању на нека ранија решења (пре све-

га у погледу надлежности) уз шире афирмисање диверзионих начина 

решавања случаја (усмеравањем на васпитне налоге), опортунитет гоњења 
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и увођење специфичних скраћених процедура и поступака у одређеним 

случајевима. 

Дакле, нису довољно наглашени и операционализовани сви битни 

елементи модела тзв. "Позитивног малолетничког правосуђа", поједине 

делове закона као да су писали различити аутори и концепције (ово је 

посебно истакнуто на Округлом столу о Нацрту закона организованом 

25.12.2015. године у Центру за социјални рад Града Новог Сада), а поједи-

ни предлози измена садржани нпр. у чл. 79 постојећег ЗМ – члан 89 Нацр-

та закона, остали су нејасни, недоречени... 

Још више нагласити модел диверзије, пре свега кроз афирмацију 

васпитних налога који су добили на значају јер се могу примењивати пре-

ма малолетницима када учине кривично дело запрећено до осам година 

затвора, али које је требало признати и афирмисати као меру sui generis у 

свим деловима Закона: уводном, издвојити их у делу закона о материјал-

ном кривичном праву, а изнет је и предлог да нови закон остави могућ-

ност да се одређени васпитни налози по принципу добровољности могу 

примењивати и према малолетним лицима старости 12 или 13 година (овај 

предлог је на састанку био и оспораван). 

Затим, принцип минималне интервенције афирмисати не само 

кроз значајнију примену опортунитета (чл. 70-73. Нацрта закона), што 

представља значајну новину и начелно се може подржати, иако је поједи-

ним судијама и тужиоцима нејасно како ће се одвијати одлучивање суда о 

покретању поступка према малолетнику, чл. 74. и поступак пред судијом 

за малолетнике, чланови 76-83, па се поставило питање како ће то онда 

бити јасно странкама и другим учесницима у поступку. Предложено је и 

веће афирмисање и примена – кад год је то могуће – прекршајних посту-

пака према малолетницима." 

 

3. Конкретни делови (чланови) Нацрта закона чије су измене  

предложене на састанку Одељења за малолетнике Вишег суда  

и Вишег јавног тужилаштва у Београду 

 У одредбама Нацрта закона које се односе на васпитне налоге 

поред термина "применити" васпитни налог (чланови 7, 8, 10 и 71) у 

истом значењу користе се и термини "одредити" васпитни налог (чл. 11, 
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чл. 71 - у наслову, чл. 80) и термин "изрећи" васпитни налог (чл. 11), с тим 

што се термин "применити" васпитни налог користи и у значењу "испуни-

ти" васпитни налог (чл. 11). Предлог: Користити термин "применити" у 

смислу одређивања васпитног налога од стране надлежног органа, а тер-

мин "испунити" за реализацију васпитног налога. 

  У Нацрту се користе термини усвојитељ, усвојилац и усвојеник. 

Усвојитељ и усвојеник су термини из Породичног закона и користе се 

само у процесу усвојења. По доношењу одлуке о усвојењу (чл. 88. Поро-

дичног закона), усвојитељ постаје родитељ. Даље коришћење термина 

усвојитељ представља стигматизацију, како за родитеље, тако и за мало-

летно лице. Уколико се малолетник у тренутку поступка по ЗМ, налази у 

процесу усвојења, може се позивати биолошки родитељ (ако није лишен 

родитељског права) или старатељ. Позивање усвојитеља није законски 

оправдано. Предлог: У тексту Нацрта закона брисати термине усвојитељ, 

усвојилац и усвојеник. 

 У Нацрту закона не постоји одредба везано за задржавање мало-

летника, па није јасно како применити одредбе ЗКП-а које се односе на 

задржавање пунолетних лица у контексту тужилачке истраге и овлашћења 

судије за претходни поступак Предлог: Регулисати одредбама ЗМ. 

У односу на чл. 7. Нацрта закона, предлог је да се дода став 4. који 

би гласио: "Васпитни налог према малолетнику може применити надле-

жни јавни тужилац за малолетнике или судија за малолетнике, односно 

веће за малолетнике", с обзиром да у Нацрту нигде није наведено који 

органи могу применити васпитни налог. 

У односу на чл. 11. Нацрта закона, а да би се водила статистика о 

врсти кривичних дела за које је одређен васпитни налог, подаци о томе 

морају бити унети у евиденције о васпитним налозима. Предлог је да се у 

ставу 2. иза тачке 2) дода тачка 3) "податке о врсти кривичног дела за које 

је одређен васпитни налог;" тачка 3) Нацрта закона постаје 4) и тако 

редом. 

У погледу чл. 12. Нацрта закона, предлаже се да се став 2. - брише 

као сувишан јер произилази да се према млађем малолетнику не могу 

изрећи мере безбедности. 
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 Законом одређена улога органа старатељства је посебно значајна у 

одређивању активности које могу довести до остваривања сврхе васпитних 

мера посебних обавеза, а које су индивидуално примерене малолетнику; 

избор установа, институција или програма; (у неким случајевима) склапање 

споразума о сарадњи (преко центра за социјални рад који је носилац улоге 

органа старатељства); надзор и контрола поштовања права малолетника 

током реализације посебне/их обавеза и иницирање унапређења тих права 

(јер малолетници нису запослени, нису волонтери, не штити их ЗИКС), 

посебно када се има у виду и члан 100. став 3. Нацрта, па је предлог: да се 

одредби у чл. 17. Нацрта закона изврши измена у став 6. –да уместо речи 

"може тражити" стоји реч "прибавља", Такође, овом члану би требало дода-

ти став 8. који гласи: "О извршењу васпитних мера посебних обавеза стара 

се орган старатељства" (као у чл. 21. ст. 3. Нацрта закона). 

 У вези чл. 19. Нацрта закона, дефиниција, тј ближе одређење друге 

породице је неопходно и у самом Закону о малолетницима. Породица која 

није у систему хранитељства или није сродничка може бити ризична због 

изостанка претходних провера компетентности, механизама пружања, тј. 

примања помоћи и подршке, надзора над бригом и старањем о малолетни-

ку, због начина исплате трошкова... Породице које су у систему хранитељ-

ства су прошле и пролазе редовну професионалну проверу, континуирано 

су у процесу обуке, имају задуженог саветника из Центра за породични 

смештај и усвојење, начин исплате трошкова је регулисан и брз. Обавезе 

проистекле из васпитне мере су реално испуњиве за све учеснике у проце-

су, па и за водитеља случаја. Однос малолетника и сродничке породице је 

одређен непосредним искуством, а у многим случајевима и Породичним 

законом, те се васпитна мера може реализовати по налогу суда и под над-

зором водитеља случаја тј. представника органа старатељства. Због тога је 

предлог да се текст става 1. овог члана замени текстом: "Ако родитељ/и, 

односно старатељ малолетника нису у могућности да над њим врше над-

зор или ако се то од њих не може с основом очекивати, малолетник ће се 

сместити у другу породицу, хранитељску или сродничку, која је вољна да 

га прими и која има могућности да над њим врши појачан надзор." 

 Из одредбе чл. 39. Нацрта закона произлази да се према неурачун-

љивом малолетнику не може изрећи мера безбедности обавезног психија-

тријског лечења на слободи (јер му се не може изрећи васпитна мера или 

казна малолетничког затвора). Предлог је: да се и мера безбедности обаве-
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зног психијатријског лечења на слободи према малолетнику може изрећи 

самостално. 

 У чл. 41. став 3. Нацрта закона – није прописано шта са лицима 

која у време суђења имају преко двадесетједну годину, а нема услова за 

изрицање казне малолетничког затвора (у пракси се поставља питање да 

ли суди веће за малолетнике или за пунолетна лица и да ли се примењују 

одредбе ЗМ-а или општих закона итд. Пример: лице као старији малолет-

ник извршило тешку крађу, било дуго недоступно, у време суђења има 

тридесет година). 

 У погледу чл. 46. Нацрта закона, предлог је да у ставу 1. – уместо 

речи "надлежног суда" треба да стоји "вишег суда" из следећих разлога: 

 1. Придавање значаја кривичноправном положају малолетника у 

нашем законодавству; 

 2. Судије и тужиоци за малолетнике треба да имају радно и живот-

но искуство – принцип специјализације; 

 3. Малолетници врше бројна кривична дела почев од лакших, па 

до тешких, па би преношењем надлежности и на основне судове врло 

често у пракси довело до паралелног вођења поступка и пред основним и 

вишим судом према истом малолетнику (спајање поступка могуће је само 

у случају ако се налазе у истој фази), што никако не може бити у интересу 

малолетника код изрицања кривичне санкције, нити пак иде у прилог хит-

ности и економичности поступка; 

 4. Аргумент доступности судова у унутрашњности малолетницима 

може да се односи само на малолетне учиниоце лакших кривичних дела за 

које би били надлежни основни судови, али не и на малолетне учиниоце 

кривичних дела за која би били надлежни виши судови, а нарочито не на 

оне малолетнике према којима би се водили поступци и пред основним и 

пред вишим судом, и 

 5. Посебно треба истаћи оптерећеност основних судова, а нарочи-

то основних јавних тужилаштава након ступања на снагу "новог" ЗКП-а, 

што би у пракси сасвим извесно довело до тога да се малолетнички пред-

мети не третирају на адекватан начин У прилог овој аргументацији је 

идентично мишљења јавних тужилаца Првог, Другог и Трећег јавног 
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тужилаштва у Београду, које је достављено Министарству правде поводом 

јавне расправе о Нацрту закона. 

У погледу чл. 47. Нацрта закона предлог је: уколико се успостави и 

надлежност основних судова, да у другом степену одлучује виши суд, ана-

логно поступку према пунолетним лицима. 

 У погледу чл. 61. Нацрта закона, предлог је да се у ставу 2. – у дру-

гом реду, брише реч "васпитну", с обзиром да у Нацрту није предвиђена 

васпитна мера упућивање у васпитну установу.  

 Такође, у односу на чл. 62. Нацрта закона, предлог је да се у ставу 

3. – у другом реду бришу речи "упућивања у васпитну установу", из већ 

наведеног разлога. 

У чл. 71. Нацрта закона предлог је: да у наслову уместо речи 

"одређивању" стоји реч "примена", а у погледу став 2. истог члана – у 

четвртом реду уместо речи "позваће" треба да стоје речи "може позвати" 

(јер поступак примене васпитних налога од стране тужиоца у предкривич-

ном поступку треба да буде једноставан, ефикасан и брз). Такође, у ст. 5. 

истог члана – у другом реду уместо речи "може" треба да стоји реч "под-

носи" (обавеза органа старатељства да достави извештај о испуњености 

васпитног налога аналогно чл. 80. ст. 5 Нацрта). 

 Предлаже се у погледу чл. 72. Нацрта закона да у ставу 1. – у дру-

гом реду уместо речи "пет година" стоји "осам година". У ставу 3. истог 

члана – у трећем реду иза речи "члан 70. став 1. и 2." да се додају речи "и 

члан 71. став 1.", а бришу речи "када је нашао да нема разлога из којих би 

произашло да не би било целисходно да се према малолетнику води 

поступак, с обзиром на критеријуме утврђене у члану 70. став 1. и 2. овог 

закона". У ставу 4. истог члана - додати у четвртом реду иза речи "старате-

ља малолетника" речи "органа старатељства" (што у пракси тужилац 

најчешће и тражи управо од органа старатељства). 

 Предлаже се брисање у целости члана 73. Нацрта закона, јер је све 

наведено у њему већ садржано у члановима 70. и 71.  

  У погледу чл. 76. став 2. Нацрта закона – није јасно како захтев 

тужиоца да се према малолетнику покрене поступак пред судијом за мало-

летнике може да садржи "образложење које треба да садржи оцену степе-
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на зрелости малолетника, својства његове личности, средине и прилика 

под којима малолетник живи, као и предлог да се малолетнику изрекне 

кривична санкција", када се управо те околности као и чињенице које се 

односе на кривично дело, утврђују, тек у поступку пред судијом за мало-

летнике, а сходно члану 77. став 1. Нацрта. У ставу 3. Истог члана – није 

јасно које доказне радње (поред радњи у предкривичном поступку које 

предузима полиција) спроводи тужилац за малолетнике, с обзиром да не 

може да спроводи истрагу према малолетнику, па је предлог да се у ставу 

2. - бришу речи "образложење које треба да садржи оцену степена зрело-

сти малолетника, својства његове личности, средине и прилика под којима 

малолетник живи, као и предлог да се малолетнику изрекне кривична 

санкција" и став 3. истог члана да се брише у целости. 

 У односу на чл. 77. ст. 6. Нацрт закона предлог је: да се бришу 

речи "а по потреби може обавестити надлежног министра или Владу", а 

став 7. – да се брише у целости. 

 У односу на члана 78. Нацрта закона, истичу се следећи коментари 

и оцене: 

 - није јасан поступак пред судијом за малолетнике; 

 - из овог члана произилази да судија за малолетнике заказује рочи-

ште у форми главног претреса (у скраћеном поступку) на које позива сва 

лица тј. тужиоца, малолетника са родитељем, браниоца, орган старатељ-

ства (по потреби), вештаке и сведоке, којих може бити велики број (с 

обзиром да малолетници врше бројна кривична дела, као и кривична дела 

у саизвршилаштву) из чега произилази да ће се у пракси врло често деша-

вати да неко од позваних лица неће приступити због чега се рочиште неће 

моћи одржати или ће се пак одлагати све до саслушања свих потребних 

лица што апсолутно не иде у прилог хитности, целисходности и еконо-

мичности поступка. Ово тим пре што је у ставу 7. овога члана прописано 

да бранилац обавезно присуствује испитивању сведока и вештака, што ће, 

између осталог, изазвати и енормно велике трошкове поступка; 

 - такође, није јасно из ког разлога је предвиђено да судија за мало-

летнике заказује рочиште у форми главног претреса, а да при том по окон-

чању тог рочишта не доноси никакву одлуку, већ списе доставља јавног 

тужиоцу (сходно члану 81. Нацрта), као што је то предвиђено и по сада-

шњем ЗМ, након окончања припремног поступка; 
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 Имајући у виду напред наведено предлажемо да се пред судијом 

за малолетнике води поступак као што је то предвиђено у постојећем ЗМ у 

одредбама за припремни поступак, а управо из разлога целисходности, 

хитности и економичности, тим пре што се у пракси врло често дешава да 

у току поступка стижу захтеви за проширење поступка због нових кри-

вичних дела. 

 Због свега изнетог предлог је: да се ставови 1, 4, 5. и 7. члана 78. 

Нацрта закона - бришу у целости. 

 Члан 79. став 3. Нацрта закона - није јасан, јер ако се овај став 

односи на ситуацију када се судија за малолетнике сложи са предлогом 

јавног тужиоца за обуставу поступка из става 1. (што произилази из 

наслова члана 79. и контекста става 1. и 2. овог члана) није јасно зашто је 

у ставу 3. прописано да судија за малолетнике треба о томе да обавести 

јавног тужиоца и зашто јавни тужилац поново подноси предлог да се обу-

стави поступак, када је то већ предложио?! Предлог је да став 3. овог чла-

на гласи: "Ако се судија за малолетнике сложи са предлогом јавног тужи-

оца за малолетнике донеће решење о обустави поступка". Уколико се, 

пак став 3. члана 79. Нацрта односи на ситуацију када нема предлога јав-

ног тужиоца за обуставу поступка, тј. када сам судија за малолетнике ини-

цира обуставу - онда наслов члана није адекватан. Такође, није јасно 

зашто се у ставу 3. наводе само разлози из члана 70. став 1. и 2., а у ставу 

1. су ови разлози алтернатива "немају основа за вођење поступка". 

 Одредбе чл. 81. Нацрта закона се могу преуредити на следећи 

начин: 

 - да се брише текст под тачком 1. "изјави да одустаје од кривичног 

гоњења", с обзиром да је ово већ наведено у одредбама члана 79. и 80. 

Нацрта као предлог тужиоца за обуставу поступка; 

- да тачка 1. гласи: "поднесе предлог да се поступак допуни или 

да", јер ова ситуација уопште није предвиђена Нацртом; 

- да се у тачки 2. бришу речи "настави поступак и". 

 Уколико се прихвате примедбе на члан 78. Нацрта, предлог је да се 

члан 82 у целости брише, а у супротном: да наслов члана 82 Нацрта гласи: 

" Одлуке судије за малолетнике по предлогу јавног тужиоца за малолетни-
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ке да се према малолетнику изрекне кривична санкција"; па се затим дају 

следећи предлози: 

 Став 1. - да се брише у целости имајући у виду напред наведено. 

 Став 2. - да се у трећем реду брише "и 4", јер се став 4. управо 

односи на достављање предлога већу за малолетнике! 

 Став 3. тачка 2. – није јасно зашто се обустава кривичног поступка 

због нецелисходности изрицања казне или васпитне мере малолетнику 

везује за члан 70. и 80. Нацрта закона из чега произилази да се обустава 

поступка ограничава само на дела за која је прописана казна затвора до 8 

(осам) година. 

 Надаље, сходна примена члана 80. Нацрта закона указује на посто-

јање услова за примену васпитног налога као што су признање кривичног 

дела, малолетство итд. 

 У пракси се сходно члану 78. став 2. ЗМ поступак обуставља због 

нецелисходности изрицања казне или васпитних мера и у случају када је у 

питању кривично дело за које је прописана казна затвора преко 8 (осам) 

година, када је нпр. малолетник први пут у поступку, дело ситуационо, 

рецидив се не очекује, постао је у међувремену пунолетан, нема ризика на 

образовном плану итд. Предлог је да став 3. тачка 2. гласи: "решењем обу-

ставља кривични поступак према малолетнику када нађе да није целис-

ходно изрећи малолетнику казну нити васпитну меру". 

 У односу на чл. 84. Нацрта закона, изнета је сугестија: да се у 

погледу става 1. - размотри брисање овог става, јер управо судија за мало-

летнике који је водио поступак по захтеву тужиоца најбоље "познаје" 

малолетника, његове личне и породичне прилике, има већ импресију о 

личности малолетника, његовим капацитетима, потребама, могућностима, 

као и његових родитеља, што је све веома значајно код одлучивања која је 

кривична санкција најадекватнија у конкретном случају и којом ће се 

постићи сврха поступка, па је предлог да став 2. - гласи као члан 73. важе-

ћег ЗМ.  

 Уколико се прихвате примедбе на чланове 78. и 82. Нацрта закона, 

предлог је: да се став 2. члана 88. садашњег текста брише и да гласи: 

- "Веће за малолетнике: 
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1. решењем обуставља кривични поступак према малолетнику 

када оцени да у складу са правилима закона који уређује кривични посту-

пак постоји неки од разлога за доношење пресуде којом се оптужба одби-

ја или којом се оптужени ослобађа од оптужбе; 

2. решењем обуставља кривични поступак према малолетнику 

када нађе да није целисходно изрећи малолетнику казну нити васпитну 

меру; 

3. решењем изриче малолетнику неку од кривичних санкција из 

члана 14. или члана 39. овог закона; 

4. пресудом изриче казну малолетничког затвора из члана 30. овог 

закона". 

 Уколико се не прихвати наведени предлог треба имати у виду да је 

у ставу 2. Нацрта закона прописано да веће за малолетнике може донети 

све одлуке прописане чланом 82. Нацрта, а пресуду када изриче казну 

малолетничког затвора. Међутим, у члану 82. није предвиђено доношење 

решења којим се изриче васпитна мера упућивање у васпитно-поправни 

дом, па би у том случају у ставу 2. Нацрта требало додати да веће за мало-

летнике може донети и решење којим се малолетнику изриче васпитна 

мера из члана 14. став 1. тачка 3. Нацрта закона. 

У тексту чл. 91. став 2. Нацрта закона - у другој реченици наведено 

је, између осталог, "или тежа заводска мера од оне изречене првостепеном 

одлуком" иако је Нацртом предвиђена само једна заводска мера, па је 

предлог да се бришу реч "тежа" и речи "од оне изречене првостепеном 

одлуком". 

 У ставу 4. и 5. чл. 95. Нацрта закона предвиђено је да одлуку о 

обустави васпитне мере, измени или условном отпусту доноси веће за 

малолетнике на седници већа, на коју се позивају сва лица из става 5., тако 

да произилази да је седница већа обавезна за нпр. обуставу васпитне мере, 

а да при том није обавезна за њено изрицање када решење о изрицању 

васпитне мере доноси судија за малолетнике сходно члану 82. став 3. тач-

ка 3. Нацрта. Напред наведено је још један од аргумената у прилог предло-

зима везаним за чланове 78. и 82. Нацрта закона. 
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На крају, у погледу чл. 110. ст. 2. Нацрта закона, предлог је: да се 

изоставе речи "на захтев судије за малолетнике суда из става 1. овог члана". 

 

4. Коментари и предлози за измене у Нацрту закона предложени на 

Округлом столу у организацији Апелационог суда у Новом Саду 

Појачати афирмацију модела реституције, не само кроз новоуспо-

стављени васпитни налог, него и кроз сличну посебну обавезу, уместо да 

се преписује постојећа обавеза накнаде штете из чл. 14. ст. 2 тач. 2 ЗМ, 

која је тешко спроводива јер се везује искључиво за рад малолетника и то 

највише 60 часова у периоду од 3 месеца, много би погодније било за 

ширу примену да се наведена посебна обавеза из чл. 17. ст. 2. тач. 2. Нацр-

та закона конципира слично васпитном налогу из чл. 9. тач 1 Нацрта. 

Представници АЈТ и ВЈТ у Новом Саду су изнели предлог да би законом 

требало омогућити да се васпитни налог може применити и на лице које је 

од извршења дела до доношења одлуке постало млађе пунолетно лице. 

Изменама садашњег чл. 5 ст. 1 ЗМ, сада чл. 7. Нацрта закона, омо-

гућава се примена васпитних налога према малолетницима за кривично 

дело за које је прописана новчана казна или казна затвора до осам година. 

Значајне су и промене у садашњем чл. 7. ЗМ – чл. 9. Нацрта закона, а које 

се односе на "Врсте васпитних налога". Кроз наведене предлоге проширу-

ју се могућности избора адекватних васпитних налога, али и покушава 

успоставити објективизиран и унифициран систем стандарда и процедура 

за њихову примену, што није довољно уважено, обухваћено и операциона-

лизовано текстом Нацрта закона, како је већ изнето, али и кроз операцио-

нализацију чл. 96. Нацрта закона према коме се примена васпитних налога 

уређује актом министра надлежног за послове правосуђа, а требало би 

размотрити опцију да доношење овог Правилника буде и у надлежности, 

или бар да се доноси уз сагласност, министра надлежног за социјални рад 

(политику). 

У тексту Нацрта закона не помињу се и не преиспитују друге кри-

вичне санкције према малолетницима, осим промена у концепцији мере 

упућивања у васпитно-поправни дом, као што су посебне обавезе, нити се 

преиспитују постојећа законска решења у погледу мера појачаног надзора. 

Познато је да се мера појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој 

установи за васпитавање и образовање малолетника (сада чл. 18., у Нацр-
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ту чл. 21.) изузетно ретко примењује у пракси, вероватно и стога што није 

изграђен профил и лиценца такве установе, а у постојећој формулацији - 

орган старатељства, који је обавезан да се стара о њеном извршењу, тре-

бао би да оформи или да "препозна" такву установу, која би вероватно 

била из сектора социјалне заштите или просвете. 

Истовремено, у Образложењу Нацрта закона се не наводи због 

чега су из каталога постојећих кривичних санкција изостављене васпитна 

мера упућивање у васпитну установу и васпитна мера: упућивање у 

посебну установу за лечење и оспособљавање. Недоследност предлагача 

Нацрта закона се овде показује у томе што му, за разлику од мера обезбе-

ђења присуства малолетника и за несметано вођење поступка, сада не 

сметају мере (санкције) карактеристичне за пунолетна лица, уз исти про-

блем, да нигде у Републици Србији, па ни у Специјалној затворској болни-

ци у Београду, не постоји департман за лечење малолетника са проблемом 

у психофизичком развоју или са психичким поремећајем. Такође, се нигде 

не предлажу, осим што се предвиђа посебан департман у васпитно-

поправном дому, било какве измене или новине у примени мера безбедно-

сти према малолетницима, иако су поједини практичари у претходном 

периоду уочили одређене противуречности и проблеме у примени овог 

дела ЗМ. 

Појављује се и проблем што у таквој концепцији између мере поја-

чаног надзора од стране органа старатељства и упућивање у ВПД сада 

немамо других мера, тим пре што се васпитне мере из чл. 16. и 18. ЗМ 

ретко примењују. Недостају претпоставке – нисмо изградили такве уста-

нове и такве породице - па није јасно на основу којих процена и којих 

истраживања се предлагач Нацрта закона определио да се задрже наведе-

не васпитне мере, а да се оне друге "угасе". Симптоматично је да укида 

могућност упућивања малолетника у оне установе које су у надлежности 

других министарстава нпр. Министарства за социјални рад. Према форму-

лацији чл. 12. Нацрта закона млађим малолетницима се могу изрећи само 

васпитне мере, то значи да се тим малолетницима не могу изрећи казна 

малолетничког затвора и мера безбедности, па се поставља питање шта 

преостаје суду уколико малолетник има озбиљан поремећај у понашању и 

треба га упутити у неку од установа за лечење и оспособљавање, у усло-

вима када је укинута мера из чл. 23. ЗМ, а према њему се не могу приме-

нити ни мере безбедности (чл. 39. ЗМ). 
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У односу на питање кривичног поступка према малолетницима, уз 

увођење полицајца за малолетнике, као органа кривичног поступка, при 

чему није јасно због чега је изостављен судија за малолетнике као орган 

кривичног поступка, основна новина која се предлаже је питање надле-

жности и састава суда за вођење првостепеног и другостепеног поступка 

према малолетницима. У овом делу већина учесника у расправи је истакла 

да је изнето не само ствар развоја концепције, него и праксе правосуђа за 

малолетнике. 

Поједини учесници овог скупа истичу да су њихови разлози и 

предлози идентични онима које су упутили у припреми Округлог стола 

"Судијских сусрета 2015: У сусрет изменама и допунама ЗМ или нови 

Закон о малолетницима", јер ако се предлаже враћање на подељену надле-

жност у овој области, морамо знати да прети велика опасност да се изгуби 

специјализација судија и тужилаца за малолетнике (што практичари сма-

трају великом тековином) и да сва улагања у њихову специјализацију (еду-

кацију) и афирмацију примене нпр. васпитних налога у протеклих 11 

година могу да се изгубе или значајно смање, тим пре што је судска прак-

са показала да се јавља знатно мање повреда поступка и закона када се 

овом материјом баве професионалци којима је поступак према малолетни-

цима основно задужење. 

Од стране присутног судије Основног суда у Новом Саду је изнет 

и став да постојећи систем надлежности има слабости што уопште не омо-

гућује стицање искуства и специјализацију за ову област судијама основ-

них судова и да је предложено решење о подељеној надлежности у овој 

области између основног и вишег суда, позитивно и спроводиво, јер има 

доста младих судија и тужилаца који би са вољом и знањем радили у овој 

материји. С друге стране, сви виши судови и виша јавна тужилаштва са 

подручја Апелационог суда у Новом Саду су сагласни да у погледу надле-

жности у овој области ништа не треба мењати. Анкетирање и изјашњава-

ње Виших тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва у 

Новом Саду је у погледу тужилачке истраге у судовању према малолетни-

цима показало да је само једно, од шест ВЈТ, сматрало да би требало уве-

сти тужилачку истрагу у поступку према малолетницима. 

Уз изнето, на наведеном Округлом столу у Новом Саду, су разма-

трана или поменута и следећа питања и предлози: 
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- треба имати у виду да ће по одредбама Закона о прекршајима, као 

и одредбама овог Нацрта закона, поступати и судије које суде прекршаје, 

иако у тим поступцима не поступају тужиоци који могу изрицати бројне 

мере које изричу судије за малолетнике, те треба размишљати о изградњи 

јединственог система малолетничког правосуђа; 

- да се дају практична решења за примену васпитне мере из чл. 21. 

Нацрта закона; 

- да бранилац малолетника не може уложити жалбу на одлуку, уко-

лико се са тим не сагласе малолетник и његов законски заступник; 

- проширење примене васпитних налога и на оне који су у време 

њиховог одређивања постали пунолетна лица (чл. 7. ст. 1.) и да се не тра-

жи од малолетника у том члану да призна кривично дело, јер се и у случа-

јевима опортинутета према пунолетним лицима од њих то не тражи, а тре-

бало би преиспитати и услов за примену васпитног налога - однос према 

кривичном делу и оштећеном, јер се и то не тражи као услов за примену 

опортинутета према пунолетним лицима; 

- да се Закон прецизно одреди о томе да ли је могућ и колико може 

да траје притвор према малолетнику када је у питању период када тужи-

лац предузима доказне радње, те преиспитати да ли је, полазећи од одред-

би чл. 61. и 62. Нацрта закона, уопште могуће малолетнику изрећи и оне 

друге мере које су практично блаже од надзора и привременог смештаја и 

прихватилишта, на пример: забрана напуштања боравишта, прилажења... 

- преиспитати да ли би евентуално требало проширити круг лица 

којима се суди по овом Закону (нпр: веће за малолетнике поступа и према 

лицима која су кривично дело учинила као млађи пунолетници). 

 

5. Предлози за измене одређених чланова Нацрта закона, изнети на 

Округлом столу у Новом Саду (у организацији ЦСР) 

 Конкретни предлози: 

 - члан 1. Нацрта закона (Нацрт), који носи назив: Предмет закона, 

после речи у четвртом реду "дела", иза зареза, бар допунити речима "одре-

ђивање и примена васпитних налога", ако се не би из разлога садржине и 
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назива закона могло рећи: "и других диверзионих и ресторативних мера и 

поступака, као и модела минималне интервенције, уколико су испуњене 

законске претпоставке за њихову примену." 

 - у чл. 2. Нацрта (Циљ поступка према малолетнику) тачка 10, на 

основу раније изнетог, у другом реду додати: "као и поступку одређивања 

и примене васпитних налога и других мера"; 

 - у погледу чл. 4. Нацрта да се исправи наслов јер треба употре-

бљавати међународну терминологију и не треба да стоји: "Искључење 

кривичног поступка према деци", него: "Искључење кривичног поступка 

према лицима млађим од 14 година", јер су деца сви од 0 до 18 година; 

- у чл. 6. Нацрта (Примена одредаба других закона) у другом реду, 

после речи поступка, додају речи : "као и приликом одређивања и примене 

васпитних налога"; 

- Део други Нацрта да се не зове како је наведено, него "КРИВИЧ-

НОПРАВНЕ И ДРУГЕ ОДРЕДБЕ О МАЛОЛЕТНИЦИМА", а да се наслов 

1. ОДРЕДБЕ МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА, који се у Нацрту 

налази изнад чл. 12. измени, с тим да наслов 2. "Кривичне санкције" буде 

измењен тако што ће испред овог наслова стајати текст сагласан ономе 

како се ово питање третира у ДЕЛУ ТРИ Нацрта закона, где се у подна-

слову 1. (чл. 96.) посебно уређује ПРИМЕНА ВАСПИТНИХ НАЛОГА, а 

посебно под бр. 2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА; 

- акте из чл. 96. Нацрта закона треба да сачине заједно министар 

правде, министар за рад, запошљавање и социјалну политику и републич-

ки јавни тужилац, или бар да се исти доноси "уз сагласност".., како је 

предложено актуелном одредбом чл. 167. ст. 1. и 4. ЗМ. Ово тим пре што 

је у чл. 100. предвиђено да трошкове извршења других кривичних санкци-

ја и васпитних налога сноси министарство надлежно за послове социјалне 

политике; 

- у чл. 43. Нацрта би требало преиспитати да ли после речи јавни 

тужилац за малолетнике ставити и речи: "судија за малолетнике", без 

обзира што у наставку стоји и надлежни суд, с обзиром да у првој фази 

поступка судија за малолетнике наступа као посебан инокосан орган суда, 

требало би увести и одредбу чл. 45а., те предвидети да је судија за мало-
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летнике "стекао посебна знања из области права детета и малолетничког 

кривичног права"; 

- у чл. 61. ст. 3. Нацрта (Привремени смештај малолетника) на кра-

ју става предвидети и могућност: ".. с тим да се привремени смештај изу-

зетно одлуком другостепеног суда може продужити за још два месеца", а 

сам наслов овог члана треба прецизирати да обухвати и смештај и надзор, 

и могао би да гласи: "Привремени надзор и смештај малолетника"; 

- у чл. 62. ст. 3. Нацрта остао је текст да се време проведено у при-

твору урачунава у трајање изречене васпитне мере "упућивање у васпитну 

установу", па би овај текст требало брисати јер наведена мера није пред-

виђена у Нацрту закона; 

- у чл. 89. Нацрта уместо предложене формулације, а док се не 

пронађе заиста боља, предлаже се да се у ставу 1. после речи "средстава" 

унесу речи: "осим трошкова изабраног браниоца и пуномоћника малолет-

ника односно малолетног лица, сагласно одредбама Законика о кривичном 

поступку."; 

- у чл. 91. Нацрта нема потребе да стоји у ст. 2. "или тежа заводска 

мера од оне изречене првостепеном одлуком, обзиром да је Нацртом зако-

на предвиђена само једна заводска васпитна мера; 

- у чл. 95. ст. 5. Нацрта требало би изменити став 3. наведеног чла-

на тако што би се брисале речи: "о обустављању извршења васпитне 

мере", а ст. 5. надопунити или додати нов став: "на седницу већа за обу-

стављање васпитне мере, уколико се не ради о васпитној мери упућивања 

у васпитно-поправни дом, позивају се и обавезно присуствују малолетник, 

његов законски заступник и представник органа старатељства. Изузетно 

седница већа се може одржати и без присуства малолетника или његовог 

законског заступника, уколико су исти на основу извештаја надлежног 

органа у иностранству или објективно спречени да приступе на седницу." 

Поред изнетог, представници ЦСР Града Новог Сада су за наве-

дени састанак припремили и писани материјал у коме су дали конкрет-

не предлоге за унапређење предложених решења у Нацрту закона у 

делу који се односи на васпитне налоге, па су предложили: 
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- у погледу чл. 7. ст. 2. Нацрта који се односи на услове за при-

мену васпитног налога, поред: признање кривичног дела од стране 

малолетника које је поткрепљено и другим доказима, околности под 

којим је то кривично дело учињено, које оправдавају примену васпит-

ног налога, пристанак малолетника на примену васпитног налога и 

однос према кривичном делу и оштећеном, из којег произлази оправда-

ност васпитног налога, предложили и да се предвиди и пристанак 

родитеља малолетника; 

- да се преиспита да ли чл. 11. ст. 2. тачка 3. Нацрта треба да 

постоји у законском тексту, а односи се на назив органа који примењује 

васпитни налог, као и податке о лицу којем је поверена примена васпитног 

налога, а став 3. истог члана брисати као сувишан. 

6. Закључна разматрања 

 Период јавне расправе о Нацрту Закона о малолетним учиниоци-

ма кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку је, 

са аспекта партиципације и доприноса судија и тужилаца за малолетнике, 

показао да су оне средине и појединци, које су у целом периоду примене 

ЗМ-а имале нешто већи сензибилитет за праћење и указивање на пробле-

ме у његовом спровођењу и које су биле укључене у све битне пројекте и 

активности у овој области, успеле да реагују на информацију да је пред 

крај 2015. године оглашена јавна расправа о новом законском тексту и у 

кратком року упуте одређене коментаре, предлоге и сугестије. Међутим, 

изостали су дијалог са представницама радне групе за израду Нацрта зако-

на, укрштање аргумената и округли столови на републичком нивоу, уз 

активно учешће представника највиших инстанци кривичног правосуђа за 

малолетнике, али и представника свих других важних субјеката у овој 

области. Са друге стране, текст Нацрта закона две године по окончању јав-

не расправе још увек није у процедури доношења у Влади и Народној 

скупштини, нити је објављен Извештај о јавној расправи. 

Надаље, посебну препреку за успешну организацију активности на 

припреми и доношењу новог или изменама и допунама постојећег ЗМ 

(што зависи од тога колики проценат одредаба се мења), представља то 

што још увек није донета одлука о именовању чланова новог сазива Саве-

та за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења 

кривичних санкција према малолетницима (Савет за малолетнике). Ман-
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дат претходног сазива Савета за малолетнике је истекао пре више од три 

године. Реч је о стручном телу чије оформљење и рад су уређени законом 

(чл. 166. ЗМ)
 
са циљем да Министарству правде и Врховном касационом 

суду подноси иницијативе, предлоге, мишљења и анализе које се односе 

на преступништво малолетника и заштиту малолетних лица у кривичном 

поступку. 

Због свега изнетог неопходно је да се на почетку обнављања рада 

на доношењу најзначајнијег нормативног акта у области правосуђа за 

малолетнике у нас конституише нови сазив Савета за малолетнике, те да 

се темељно и озбиљно размотре сви коментари, примедбе и предлози 

изнети у току поменуте расправе и да се на том послу ангажују сви струч-

ни потенцијали. Дакле, не само судије, тужиоци и полицајци за малолет-

нике, браниоци и водитељи случајева, него и сва друга заинтересована 

стручна јавност, посебно они који су већ показали или показују интерес за 

ову област. 

 

6.1. Материјалноправне одредбе о малолетним учиниоцима  

кривичних дела 

У погледу материјалноправних одредби у тексту Нацрта закона, а 

када су у питању кривичне санкције према малолетницима, учесници у 

расправи на поменутим скуповима, деле општи раније изнет став на 

састанку Одељења за малолетнике Вишег суда и Вишег јавног тужила-

штва у Београду. Ово, наравно, не значи да судије, тужиоци и други струч-

њаци који учествују у конкретном раду са малолетним учиниоцима кри-

вичних дела, немају примедбе на концепт појединих васпитних мера или 

извршење заводских васпитних мера попут: упућивање у васпитну уста-

нову или у установу за лечење или оспособљавање. Такође, не значи и да 

нису свесни да за реализацију ових мера, али и појединих других васпит-

них мера, наше друштво и држава немају, пре свега, материјалне претпо-

ставке и могућности, а често и неопходну културу и свест за примену 

одређених мера, па се морају издвојити одређени приоритети. Треба врло 

озбиљно размотрити указивање практичара из јавне расправе да у случају 

укидања наведених заводских мера, између мере појачаног надзора од 

стране органа старатељства и упућивање у васпитно-поправни дом (ВПД) 

сада немамо других мера, тим пре што се васпитне мере из чл. 16. (поја-
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чан надзор у другој породици) и чл. 18. ЗМ (појачан надзор уз дневни 

боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолет-

ника) ретко примењују.  

Дакле, није спорно да за успешну примену одређених васпитних 

мера и даље недостају претпоставке – нисмо довољно изградили такве 

установе и оспособили породице, које би имале капацитете да се адекват-

но баве развојем и васпитањем малолетника без одговарајуће породице, а 

у сукобу са законом. Због тога није јасно на основу којих процена и којих 

истраживања се предлагач Нацрта закона определио да се задрже наведе-

не васпитне мере из чланова 16. и 18. ЗМ, а да се оне друге, раније поме-

нуте, као што је нпр. упућивање у васпитну установу (која је примењива-

на, истина са половичним успехом) - "угасе". Увек је боље имати више 

законских могућности, алтернатива за индивидуализацију кривичне санк-

ције, посебно када је у питању личност малолетника. Један број практича-

ра примећује да се укида могућност упућивања малолетника у оне устано-

ве које су у надлежности других министарстава нпр. Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства здравља, о 

чему се конкретно говори у стратешком документу Акциони план за спро-

вођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. 

године.
7
 

Према формулацији чл. 12. Нацрта закона млађим малолетницима 

се могу изрећи само васпитне мере, то значи да се не могу изрицати казна 

малолетничког затвора и мера безбедности, па се поставља питање шта 

преостаје суду уколико малолетник има озбиљан поремећај у понашању и 

треба га упутити у неку од установа за лечење и оспособљавање, у усло-

вима када је укинута мера из чл. 23. ЗМ, а према њему се не могу приме-

нити ни мере безбедности (чл. 39. ЗМ)? Требало би у чл. 39. Нацрта зако-

на предвидети могућност да се и мера безбедности обавезног психијатриј-

ског лечења на слободи може изрећи самостално.
8
 

                                                 
7  "Службени гласник РС" бр.71/13 и 55/14, поглавље 5.5.4.3. под 4. у коме се наводи да 

ће се у ВПД у Крушевцу основати Одељење за извршење мере безбедности обавезног 

чувања и лечења малолетника. 
8  Видети рад В. Софреновић: Примена мера безбедности према малолетним учиниоци-

ма кривичних дела, у: Малолетничко правосуђе у Републици Србији (ур. И.Стевано-

вић), Београд,2012,305-309. 
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У погледу предложеног новог решења (чл. 23. Нацрта закона) за 

васпитну меру упућивање у васпитно-поправни дом која се, уместо доса-

дашње формулације да траје најмање шест месеци а највише четири годи-

не, може изрећи у трајању до пет година, с тим да суд одређује дужину 

трајања ове мере на пуне године, предлагач је дао одређене разлоге у 

образложењу Нацрта закона. За коначно опредељење сматрамо да би од 

посебног значаја били резултати истраживања о спровођењу посебних 

стручних програма васпитавања у ВПД и мишљење самих васпитача и 

малолетника у ВПД о дужини трајања, али и садржајима и моделима 

стручног рада у реализацији ове васпитне мере. С друге стране, треба 

имати у виду указивања страних експерата и међународних организација 

које прате ову област, да сваки малолетник коме је изречена мера упућива-

ња у ВПД треба да има већу извесност у погледу трајања исте, од сада 

важећег правила да мера траје од шест месеци до четири године. 

У погледу казне малолетничког затвора у Образложењу Нацрта 

закона (стр. 4. други став) се наводи да "у наведеним одредбама нема зна-

чајнијих измена у односу на решења које предвиђа закон." Могло би се 

рећи да заиста нема значајнијих измена у погледу услова за изрицање 

казне, одмеравање казне или условног отпуста. Међутим, увидом у чл. 30. 

текста Нацрта закона, очигледно је да се сада важеће решење (чл. 29. ЗМ) 

према коме малолетнички затвор не може бити краћи од шест месеци ни 

дужи од пет година, а изриче се на пуне године и месеце (са изузетком да 

се за кривично дело за које је прописана казна затвора 20 година или тежа 

казна, или у случају стицаја најмање два кривична дела за која је прописа-

на казна затвора тежа од 10 година, малолетнички затвор може изрећи у 

трајању до 10 година), сада значајно мења према правилу (чл. 30. Нацрта 

закона) према коме : "Малолетнички затвор не може бити краћи од годи-

ну дана ни дужи од десет година, а изриче се на пуне године и месеце". По 

нашем мишљењу, наведену измену законског текста подносилац предлога 

Нацрта закона је морао да образложи и наведе на основу којих сазнања, 

анализа и разлога се предлаже законско решење које значи практично дво-

струко повећање дужине трајања ове казне. 

Када су у питању остале кривичне санкције према малолетницима, 

свакако би требали поново сагледати да ли има простора да се нешто про-

мени и у погледу унапређења концепта, врсте и могућности изрицања 

посебних обавеза, попут значајног унапређења истог у области васпитних 
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налога. Требало би размотрити предлог који је изнет на Округлом столу у 

Новом Саду: да се уместо постојеће и предложене посебне обавезе накна-

де штете из чл. 14. ст. 2. тач. 2. ЗМ, која је тешко спроводива јер се везује 

искључиво за рад малолетника и то највише 60 часова у периоду од 3 

месеца, знатно погодније за ширу примену би било да се наведена посеб-

на обавеза из чл. 17. ст. 2. тач. 2. Нацрта закона, конципира слично васпит-

ном налогу из чл. 9. тач 1. овог Нацрта (поравнање са оштећеним како би 

се измирењем малолетника са оштећеним, накнадом штете, радом мало-

летника или на други начин у целини или делимично отклониле последице 

кривичног дела). Разлози за увођење делимично измењене наведене мере 

ресторативног и медијативног карактера (у садашњој формулацији овог 

члана не наводи се "поравнање" или "ради отклањања штетних последица 

дела") у постојећи систем посебних обавеза би били случајеви када се 

пропусти изрицање васпитног налога, уколико не постоји потпуно призна-

ње малолетног учиниоца дела или уколико исти у току поступка постане 

пунолетан, због чега се не би могао применити васпитни налог.
9
 

 

6.2. Кривичнопроцесне одредбе о малолетним учиниоцима  

кривичних дела 

 На скупу судија и тужилаца за малолетнике који је поводом јавне 

расправе крајем 2015. године организован у Вишем суду и ВЈТ у Београду, 

је у погледу кривичнопроцесних одредби у Нацрту закона, између осталог, 

дата следећа општа оцена: "Сматрамо да посебно треба истаћи да новим 

процесним решењима које Нацрт нуди није постигнут циљ да се створе 

услови за бржи и ефикаснији поступак према малолетним учиниоцима 

кривичних дела." 

У чл. 76. ст. 2. Нацрта закона, није јасно како захтев тужиоца да се 

према малолетнику покрене поступак пред судијом за малолетнике може 

да садржи "образложење које треба да садржи оцену степена зрелости 

малолетника, својства његове личности, средине и прилика под којима 

малолетник живи, као и предлог да се малолетнику изрекне кривична 

                                                 
9  О извршењу васпитних мера посебних обавеза, самостално и уз васпитну меру појача-

ног надзора у периоду од 2006. до 2011. г постоји истраживање објављено у књизи 

аутора: И. Стевановић, М. Банић, Љ. Марковић, С. Ђурђић, Ј. Јововић и В. Зајц: Корак 

ка преузимању одговорности, Београд, 2012. 
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санкција", када се управо те околности као и чињенице које се односе на 

кривично дело, утврђују, тек у поступку пред судијом за малолетнике, а 

сходно члану 77. став 1. Нацрта. У ставу 3. истог члана – није јасно које 

доказне радње (поред радњи у предкривичном поступку које предузима 

полиција) спроводи тужилац за малолетнике, с обзиром да не може да 

спроводи истрагу према малолетнику, па се предлаже брисање цитираног 

дела ст. 2. и потпуно брисање ст. 3. наведеног члана. 

Поступак пред судијом за малолетнике (чл. 78. Нацрта) није јасан, 

јер из овог члана произилази да судија за малолетнике заказује рочиште у 

форми главног претреса (у скраћеном поступку) на који позива сва лица, 

којих може бити велики број, с обзиром да малолетници врше бројна 

крив. дела самостално и у саизвшилаштву, из чега произилази да неко од 

позваних лица неће приступити због чега ће се рочиште одлагати до 

саслушања свих потребних лица, што апсолутно не иде у прилог хитно-

сти, целисходности и економичности поступка. Такође, није јасно из ког 

разлога судија за малолетнике одржава рочиште у форми главног претре-

са, а не доноси никакву одлуку већ списе доставља јавном тужиоцу. То су 

основни разлози, зашто се предлаже да се пред судијом за малолетнике 

води поступак како је то предвиђено у постојећем ЗМ, а управо из разлога 

хитности, економичности и целисходности, али и из разлога што се у 

пракси врло често дешава да стижу проширења због нових кривичних 

дела малолетника који су већ у поступку. Поред изнетог, већина судија и 

тужилаца за малолетнике сматра да веће коришћење васпитних налога и 

условног опортунитета, али и друге новине као што су увођење нових 

кривичних санкција или обавезно ангажовање бранилаца и пуномоћника 

оштећених по службеној дужности само када су у питању кривична дела 

запрећена са више од три године затвора или изузетно оправдани случаје-

ви и сличне мере, требале би да доведу до смањења броја предмета, ефи-

каснијег и економичнијег рада у овој области. 

Питање трошкова кривичног поступка и одлучивања о имовинско-

правном захтеву из чл. 89. Нацрта закона је један од основних проблема у 

примени ЗМ, јер су сви трошкови углавном на терет суда. Уз све уважава-

ње покушаја да се законски дефинише да барем у случају изрицања кри-

вичне санкције малолетнику или васпитног налога, тако да " суд може 

малолетника обавезати на плаћање трошкова и имовинскоправног захте-

ва", исти није довољно јасан, а ни прецизан. Предложена формулација, 
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као и она из ст. 2. истог члана, ће вероватно доживети промене, а док се не 

пронађе заиста боља, предлажемо да се у ставу 1. после речи "средстава" 

унесу речи: "осим трошкова изабраног браниоца и пуномоћника малолет-

ника односно малолетног лица, сагласно одредбама Законика о кривичном 

поступку." 

Уколико се прихвати предлог практичара да процесни део Нацрта 

закона остане сличан ономе из садашњег ЗМ-а, у чл. 95. ст. 5. Нацрта 

закона, требало би изменити став 3. наведеног члана тако што би се бриса-

ле речи "о обустављању извршења васпитне мере", а ст. 5. надопунити или 

додати нов став: "на седницу већа за обустављање васпитне мере позивају 

се и обавезно присуствују малолетник, његов законски заступник и пред-

ставник органа старатељства, а уколико се ради о васпитној мери упу-

ћивања у васпитно-поправни дом и бранилац малолетника, коме се обаве-

зно доставља решење о обустављању извршења васпитне мере. Изузет-

но седница већа се може одржати и без присуства малолетника или 

његовог законског заступника, уколико су исти на основу извештаја над-

лежног органа у иностранству или објективно спречени да приступе на 

седницу". 

Иако се питање стварне надлежности у првостепеном поступању 

према малолетницима у нашем правосудном систему решава у Закону о 

уређењу судова, предложени текст Нацрта закона и образложење, импли-

цирају да се предвиђа да би надлежност била подељена између основног и 

вишег суда. На то наводи и употреба израза у чл. 46. ст. 1. Нацрта - "над-

лежног суда" уместо речи: "вишег суда". Основна аргументација за посто-

јеће решење у погледу надлежности је: придавање значаја кривичноправ-

ном положају малолетника у нашем законодавству, неопходна специјали-

зација судија и тужилаца, преношење надлежности би у многим случаје-

вима довело до паралелног вођења поступака, као и оптерећеност основ-

них судова и ОЈТ, нарочито услед примене новог ЗКП. Аргумент евенту-

алне веће доступности судова у мањим местима малолетницима и њихо-

вим законским заступницима, нема превагу, с обзиром да у току поступка 

малолетници често учине више дела различите тежине, што би у случају 

подељене надлежности довело до тога да се према истом малолетнику 

истовремено воде поступци и пред основним и пред вишим судом. 

Према мишљењу судија и тужилаца за малолетнике, у случају 

подељене надлежности би се изгубила тешко стечена специјалност, обуче-
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ност и посвећеност судија и тужилаца за малолетнике овој материји, 

посебно у примени васпитних налога и посебних обавеза. Судије за мало-

летнике би имале мало предмета који би им били тзв. "споредно задуже-

ње" (због врло строгих правила о обавезном трогодишњем вредновању 

рада свих судија, све судије које немају довољно предмета одређене врсте 

у раду, су заинтересоване да добију у рад предмете најразличитијих 

врста), а отежало би се и спровођење захтева да судија за малолетнике 

који води припремни поступак не суди.
10

 

Овде је битно истаћи да према подацима прикупљеним у јесен 

2015. године на целокупном подручју надлежности Апелационог суда и 

Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, постоји неподељено 

мишљење да надлежност у првостепеном поступку према малолетним 

учиниоцима кривичних дела не треба делити између основних и виших 

судова. Остали предлози судија и тужилаца за малолетнике за поједноста-

вљивање процесних одредби су: да не треба да су строго формализовани 

услови за одржавање седнице већа за обуставу извршења васпитне мере 

према малолетнику, судије и тужиоци за малолетнике прихватају опорту-

нитет и условљени опортунитет, као и хитан и скраћени поступак за кри-

вична дела до осам година затвора, али инсистирају да поступак буде при-

лагођен узрасту и сензибилитету малолетника. Додајемо да су се и у 

Вишем јавном тужилаштву у Београду, као и у сва три основна јавна 

тужилаштва у Београду, изјаснили против тужилачке истраге у предмети-

ма према малолетним учиниоцима кривичних дела и "спуштања" надле-

жности са виших на основна јавна тужилаштва. 

 

6.3. Одредбе које се односе на мере за обезбеђење  

присуства малолетника 

Одредбом чл. 59. Нацрта закона предвиђено је да се: Мере за обез-

беђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка 

прописане законом који уређује кривични поступак, могу сходно примени-

                                                 
10  Иако је и у погледу овог предлога изнетог у Нацрту закона, у јавној расправи у Београ-

ду изнет супротан став - да управо судија који је водио припремни поступак према 

малолетнику – најбоље познаје предмет и личност малолетника. 
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ти у поступку према малолетницима, када је то оправдано сврхом тог 

поступка. 

Међутим, сматрамо да би требало после назива ових мера из 

ЗКП-а додати речи: "осим мере притвора која се увек примењује на осно-

ву одредби овог закона" и на крају текста овог члана, додати речи: "када се 

иста сврха не може остварити мерама и на начин предвиђен у овом 

закону". Тако би било потпуно јасно да је судија за малолетнике дужан 

не само да примени све одредбе о мери притвора из lex specialis-a, него и 

да првенствено примени и све друге мере из корпуса обезбеђења прису-

ства малолетника као што су: позивања и довођење и привремени сме-

штај малолетника, па тек ако оцени да то није довољно или адекватно, 

примени неку од мера која се иначе примењује према пунолетним лици-

ма која су окривљена. 

У односу на садржину одредаба које регулишу меру притвора пре-

ма малолетнику, предложени текст, уз увођење забране да се према мла-

ђем малолетнику уопште одреди мера притвора уколико се према њему 

води поступак за кривично дело за које је прописана казна затвора од три 

године или тежа казна (чл. 62. ст. 2) и да се малолетном лицу у притвору 

треба "према потребама обезбедити приступ образовним програмима и 

пружити психосоцијална помоћ" (чл. 63. ст. 2.), представља извесно уна-

пређење постојећих одредаба. Међутим, када је у питању чл. 61. Нацрта 

закона који носи назив "Привремени смештај малолетника", сматрамо да 

исти није адекватан ставу 1. наведеног члана и требао би да носи наслов 

који би у потпуности одговарао садржини овог члана: "Привремени надзор 

од стране органа старатељства и привремени смештај малолетника". 

У овом делу Нацрта закона се налазе и следећи чланови и одредбе 

које се уопште не односе на поднаслов, па би их технички требало изме-

стити, вероватно у део о општим одредбама о поступку. Реч је о следећим 

члановима: 64. Објављивање донесених одлука и тока поступка према 

малолетнику, 65. Искључење споразума, 66. Хитност поступка према 

малолетнику, 67. Овлашћени тужилац у поступку према малолетнику и 

покретање поступка и 68. Право оштећеног да иницира поступак према 

малолетнику.  
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6.4. Одредбе које се односе на извршење кривичних санкција  

према малолетницима 

 У делу 6.1. Материјалноправне одредбе о малолетним учиниоци-

ма кривичних дела било је већ речи о основној замерци која се односи на 

кривичне санкције према малолетницима. Нацрт закона је укинуо две 

важне заводске кривичне санкције које се у пракси реализују у установама 

полуотвореног типа. Незадовољство начином како су ове васпитне мере 

до сада реализоване, морало је резултирати да се Нацртом закона боље 

регулишу поступања свих учесника у реализацији ових васпитних мера, а 

не њиховим укидањем. 

 Укидањем васпитне мере упућивање у установу за лечење и оспо-

собљавање, нарушена су права оних малолетних учинилаца кривичних 

дела чији понашајни проблеми проистичу из здравствених поремећаја или 

проблема, а чији родитељи или породице нису у могућности да у отворе-

ној заштити контролишу континуирано лечење и тиме умање ризик од 

рецидива. Како се не може очекивати остварење сврхе кривичне санкције 

у отвореној заштити, овим малолетницима се према Нацрту закона може 

изрећи само заводска васпитна мера упућивање у васпитно-поправни дом 

(ВПД) уз меру безбедности обавезног психијатријског лечења или мера 

безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој 

установи затвореног типа. 

 Поред тога, Стратегијом развоја система за извршење кривичних 

санкција у Републици Србији 2013-2020, коју је Република Србија, Мини-

старство правде и државне управе, Управа за извршење кривичних санк-

ција, донела марта 2013. године, као приоритетна активност наведена је: 

"Реконструкција и изградња нових смештајних капацитета за малолетнике 

и специјализованих установа или одељења за лечење и оспособљавање." 

 Нацрт закона је предвидео да трошкови извршења кривичних 

санкција према малолетнику падају на терет буџетских средстава, и у пот-

пуности искључио могућу партиципацију родитеља, која је у важећем ЗМ 

предвиђена. Када су у питању заводске санкције ово је у потпуности 

оправдано. Код васпитних мера отвореног типа, на овај начин се обезбеђу-

је извесност плаћања и сталност услуга које се користе у извршењу вас-

питних мера. Због целисходности примарно ће бити коришћене услуге 

институција и установа које су буџетски финансиране и где су услуге за 
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кориснике бесплатне. Мора се имати у виду да последица овога може бити 

спорији развој нових и стагнирање квалитета (у смислу извршења кривич-

не санкције) постојећих услуга. Свакако, намеће се и питање коришћења 

услуга у приватном сектору (школе, здравствене установе, саветовалишта, 

спортски клубови...) које су родитељи или сам малолетник из својих сред-

става, спремни и могу да плате. 

 Ово изузетно важно питање развоја и одрживости услуга значај-

них за реализацију васпитних мера (и васпитних налога), као и питање 

рационализације оптерећења државног буџета (преко министарства надле-

жног за социјалну заштиту, чији корисници партиципирају у оквиру неких 

услуга) остаје отворено, као и питање колика је и шта укључује цена услу-

ге извршења васпитних мера отвореног типа (као и васпитних налога). 

 Значај учешћа Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања у кривичном поступку према малолетницима, посебан 

је у оквиру извршења кривичних санкција и реализације васпитних нало-

га. Не само да сносе трошкове извршења васпитних мера отвореног типа, 

стављају на располагање све своје ресурсе и установе, посебно центре за 

социјални рад, већ су одговорни за лиценцирање, обуку, праћење и кон-

тролу великог броја програма и пружаоца услуга које се користе за извр-

шење васпитних мера и васпитних налога. 

 Из овога проистиче и предлог да акт који ближе уређује извршење 

посебних обавеза треба да донесе министар надлежан за правосуђе (како 

је предвиђено у члану 110. Нацрта закона) у сарадњи са министром надле-

жним за социјалну заштиту. 

 Посебно треба истаћи да је Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања у периоду након сачињавања коментара 

Нацрта закона које смо навели, утврдило стандарде лиценцирања дневних 

боравака за децу са проблемима у понашању. Захваљујући томе неки гра-

дови су добили могућност да се реализује појачан надзор уз дневни бора-

вак у одговарајућој установи за васпитање и образовање малолетника. 

 Такође, ово Министарство је крајем 2015. године у сарадњи са 

Центром за права детета и Амбасадом Краљевине Норвешке, донело при-
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ручник за примену васпитне мере појачан надзор у другој породици
11

 и 

започело организовану обуку запослених у Центру за усвојење и храни-

тељску заштиту и самих хранитеља за пружање услуге која је најпримере-

нија потребама ове васпитне мере. Стога предлажемо да се текст члана 19. 

став 1. Нацрта закона. замени текстом: "Ако родитељ/и, односно стара-

тељ малолетника нису у могућности да над њим врше надзор или ако се 

то од њих не може с основом очекивати, малолетник ће се сместити у 

другу породицу, хранитељску или сродничку, која је вољна да га прими и 

која има могућности да над њим врши појачан надзор." 

 Дефиниција, тј. ближе одређење друге породице је неопходно и у 

самом Закону о малолетницима. Увођењем појма хранитељске породице 

обезбеђује се сталност и највиши квалитет ове услуге, стручни надзор и 

континуирана помоћ и подршка како малолетнику, тако и његовим родите-

љима, а регулише се и начин плаћања. Ресурси створени поменутим про-

јектом су прерасли у програмску активност Центра за усвојење и храни-

тељску заштиту. Услуга је доступна на територији читаве Републике Срби-

је. Свакако поменути ресурси могу бити укључени и када се ради о срод-

ничкој, али и другој породици која би морала да буде процењена, праћена 

и контролисана од стране Центра за усвојење и хранитељску заштиту како 

би се обезбедила стручна и законска основа за реализацију васпитне мере 

појачан надзор у другој породици. Уколико се предлог прихвати, извршне 

одредбе уз ову васпитну меру (чланови 114-117 Нацрта закона) не треба 

мењати. 

  У извршним одредбама Нацрта закона које се односе на једину 

заводску васпитну меру – упућивање у васпитно-поправни дом, није било 

посебних разлога да се предлажу измене, изузев у члану 129. став 3. Нацр-

та закона, којим се одређује минимални рок од осам дана за припрему 

малолетника за ступање на извршење у ВПД, али се не одређује крајњи 

рок, као у ЗМ – 15 дана. 

 Нацртом закона је предвиђено да ова кривична санкција траје од 

једне до пет година и да се самим решењем о изрицању кривичне санкције 

одређује максимална дужина трајања и то на пуне године. Ово је отворило 

многа питања на која је тешко дати одговор. На пример: 

                                                 
11  Група аутора: Васпитна мера појачан надзор у другој породици, Модел примене у хра-

нитељским породицама, Центар за права детета, Београд 2015. 
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 На основу којих критеријума ће бити одређивана максимална 

дужина трајања ове васпитне мере? 

 Како разврстати малолетнике са различитим максималним тра-

јањем васпитне мере у одељења предвиђана Нацртом закона? 

 Да ли програми поступања за оне са краћом максималном 

санкцијом треба да буду интензивнији?  

 Како унутар ВПД балансирати односе малолетника, чији поло-

жај више није једнак? 

 Какав програм поступања сачинити за штићеника коме је ова 

васпитна мера изречена у трајању од 1 године, ако се оправда-

но може очекивати да га је тешко мотивисати на промену, уко-

лико он не може изаћи из дома пре навршене једне године (чак 

и затворска казна има могућност условног отпуста); 

 Како мотивисати оне са дужом максималном санкцијом да 

истрају у позитивним променама, ако су сведоци да они са 

краћом санкцијом одлазе из дома, иако су чинили преступе, 

кршили правилник о кућном реду, били санкционисани... 

  Свако од поменутих питања може довести до проблема у реализа-

цији индивидуалног програма рада и озбиљне неравнотеже у колективу 

штићеника ВПД, те ће захтевати посебне напоре и обуку васпитне службе, 

али и службе обуке и упошљавања, као и службе обезбеђења. 

 

6.5. Одредбе које се односе на положај малолетних лица  

као оштећених 

Када се анализира положај малолетних оштећених у кривичном 

поступку, који је регулисан одредбама ЗМ у члановима 150-157, као и чла-

новима 152-159 Нацрта закона, а у односу на директиву ЕУ 2012 – 29, 
12

 

уочава се следеће: 

                                                 
12  Према анализи Др М. Шкулића: Процена усклађености Закона о малолетним учинио-

цима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са релевантним 

одредбама директиве ЕУ 2012/29, Multi Donor Trust Fund for Justice Sеktor Support in 

Serbia, World Bank, мај 2016, 69-72. 
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 - Није дефинисана обавеза информисања малолетног оштећеног и 

сведока о његовим правима током кривичног поступка и то на начин који 

је прилагођен његовом узрасту и степену зрелости; 
13

 

 - Није елиминисана могућност постављања сугестивних питања 

малолетном оштећеном приликом унакрсног испитивања; 
14

 

 - Није прописана обавеза узимања исказа од малолетних оштеће-

них и сведока уз коришћење "посебне просторије"; 
15

 

 - Није уважено право малолетног лица на присуство "особе од 

поверења" током узимања исказа; 

- Није прецизирана обавеза постављања старатеља (за посебан 

случај) малолетном оштећеном, када је родитељ или старатељ осумњичен 

за кривично дело. 

 - Није дефинисана препорука да се за потребе кривичног поступка 

када су оштећени или сведоци малолетна лица користе услуге Јединице за 

подршку деци жртвама и сведоцима. 

Ова нова услуга настала је у складу са Директивом ЕУ 2012-29, а у 

оквиру пројекта Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа 

и социјалне заштите у Србији, који је финансирала Европска унија, а 

спровео УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министар-

ством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у периоду од 

марта 2014. до марта 2017. године. Услуга је у потпуности конципирана да 

одговори правима и потребама малолетних оштећених и сведока, захтеви-

ма кривичног поступка, а заснована је на континуираној научно утемеље-

ној обуци ангажованих стручњака. 

- Није одређено да се област заштите малолетних сведока и оште-

ћених у кривичном поступку, ближе одреди актом који заједнички доносе 

министар надлежан за послове правосуђа и министар надлежан за соци-

јална питања и бригу о деци. 

                                                 
13  Члан 1 став. 1 Директиве 2012-29. 
14  Члан 18 Директиве 2012-29. 
15  Члан 19 став 1 Директиве 2012-29. 
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У циљу унапређења положаја малолетних оштећених и сведока и 

самог кривичног поступка, неопходно је да се у Нацрт закона унесу поме-

нуте препоруке. 

 

6.6. Одредбе које се односе на васпитне налоге 

 Већ је било речи о томе да би васпитне налоге требало доследније 

афирмисати као меру sui generis у свим деловима Закона: уводном и 

издвојити их у делу закона о материјалном кривичном праву. Предлог да 

нови закон остави могућност да се одређени васпитни налози могу приме-

њивати и према малолетним лицима старости 12 или 13 година, би треба-

ло свестрано размотрити. 

 Са становишта судија и тужилаца за малолетнике и других струч-

њака из ове области, није спорно ширење врста, лакша примена и упот-

пуњавање законског и подзаконског регулисања васпитних налога, те 

унапређење њихове примене са елементима ресторативне правде и меди-

јације. Ово посебно од када се већ више година уназад у наша четири 

највећа града – Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу - спроводио 

пројекат "Унапређење примене васпитних налога" и његова пилот-при-

мена. Међутим, текст Нацрта закона, како је указано у јавној расправи, 

није доследан у опредељивању законских решења, на пример, ко ће сно-

сити трошкове примене васпитних налога - сектор правосуђа, сектор 

социјалне заштите или неки комбиновани орган попут Удружења НЕО-

СТАРТ у Аустрији? 
16

 

 

 

                                                 
16  Видети радове: Љ.Радуловић: Васпитни налози као посебне мере реаговања према 

малолетним учиниоцима кривичних дела, РКК бр. 1, 2008, 27-41,Н.Сатарић и Д.Обра-

довић: Анализа пракси примене васпитних налога и посебних обавеза у Србији, Бео-

град, 2011. и С. Ђурђић: Васпитни налози – законска регулатива, примена у раду суди-

ја за малолетнике Окружног сада Вишег суда у Новом Саду и предлози за унапређење 

постојећих решења, у: Реформа кривичног права (ур..Г. Илић), Копаоник, 2014, 394-

414,од страних аутора:Р. Р.озенбергер:Студија правног оквира и практичних примена 

диверзионих мера у Аустрији и Немачкој, Беч,2011; Don Cipriani, Ph.D.: Анализа приме-

не васпитних налога, посебних обавеза и заштита деце као оштећених, Бгд, 2010. 
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6.7. Остала питања која треба имати у виду приликом поновног  

разматрања текста Нацрта закона 

Због обимности предметног законског пројекта и изазова пред 

којим се налазимо, поред свих наведених коментара, предлога и сугестија 

из познате нам садржине јавне расправе, те имајући у виду и део објавље-

не судске праксе
17

, навешћемо, на крају овог рада, и неколико питања која 

нису – према нашим сазнањима - посебно разматрана или су тек нагове-

штена у јавној расправи о Нацрту закона, а сматрамо да су од значаја за 

квалитет законског текста и његово успешно спровођење: 

- недовољно дефинисан однос Нацрта закона са одредбама ЗКП и 

ЗИКС. Без обзира што је јасно да је, као и садашњи ЗМ, и предложени 

Нацрт новог закона lex specialis у сваком погледу, па и у односу на ЗКП 

који је у кривичнопроцесном погледу lex generalis, па и у односу на ЗИКС, 

ти односи би морали бити решени, бар као однос важећег Кривичног зако-

ника према ЗМ (чл. 4.), који упућује на посебно законодавство, што пред-

ставља очигледан пропуст.
18

 Од посебног значаја за доктрину малолетнич-

ког кривичног права, али и за праксу, је одговор на питање да ли би увек 

требало утврдити и образложити кривицу малолетног учиниоца кривич-

ног дела, да ли она као и назив и чињенични опис кривичног дела треба да 

су у изреци или у образложењу судских и других одлука
19

 У Нацрту зако-

на се у чл. 82. ст. 6. , када је реч о одлукама суда, наводи да се и даље 

малолетник када му се изриче васпитна мера не оглашава кривим. Међу-

тим, истовремено се предлаже, за разлику од досадашње праксе, да се у 

изреци решења наведе опис дела из којег произилазе законска обележја 

кривичног дела и његов законски назив, па се поставља питање каква је 

онда разлика када је у питању изрека са судовањем пунолетним лицима, 

осим што се малолетник формално не оглашава кривим и што се одлука 

доноси у облику решења, а не пресуде?; 

                                                 
17  С. Михајловић и Д. Обрадовић: Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица у судској пракси, Београд, 2013. 
18  О. Перић, op.cit., 16. 
19  У актуелној домаћој теорији малолетнчког кривичног права у погледу ових питања 

постоје врло различити ставови изнети нпр. у раду Д. Јовашевића: Лексикон кривичног 

права, Београд, 2011,231 и у раду Д. Дракића: О кривичној одговорности малолетни-

ка,Ср.Карловци-Нови Сад, 2010. 



Приказ                                        

 350 

- Нацрт закона, није дао потпун одговор да ли ће се и на који 

начин, у јединствени систем материјалног и процесног права према мало-

летним учиниоцима кривичних, али и прекршајних, дела интегрисати и 

одређена решења из Закона о прекршајима. То значи да би у односу ЗМ и 

овог закона и будуће промене у области кривичног, посебно процесног, 

али и прекршајног права, требале бити синхронизоване, па тако треба пре-

испитати решење из Закона о прекршајима да се према малолетницима 

изричу новчане казне због прекршаја и да се о прекршајима које учине 

малолетници води статистика као и за кривична дела, а, са друге стране, 

афирмисати законско решење да у погледу учињених прекршаја малолет-

них лица понекад могу због невршења надзора да у истом поступку одго-

варају и родитељи или старатељи, а што у принципу није предвиђено за 

учињена кривична дела; 

- за успешну реализацију малолетничког правосуђа од изузетног 

значаја су центри за социјални рад, разне службе и пружаоци услуга у 

заједници у државном и цивилном сектору. Дакле, добро осмишљен и 

синхронизован рад свих стручњака у систему малолетничког правосуђа.
20

 

Уколико би овај део сарадње у поступку судовања, али и извршења 

свих васпитних мера и казне малолетничког затвора, а посебно васпитних 

налога, изостао или не би био адекватно оствариван... могао би бити угро-

жен цео концепт правосудно-заштитничког модела малолетничког право-

суђа за које смо се, бар до сада, опредељивали и који смо, понекад уз 

велика улагања и отпоре, изградили; 

- све друге институције које треба да буду стручна, едукативна и 

организациона помоћ и подршка за остварење постојећег, али и предложе-

ног модела Нацрта ЗМ-а, су од изузетне важности. То се односи на потре-

бу да се у тексту будућег закона обавезно задржи институција Савета за 

праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кри-

вичних санкција према малолетницима (чл. 162. Нацрта). Промене које су 

се, у међувремену, посебно од доношења Устава Србије 2006. и промена у 

организацији правосуђа од 2009. године, догодиле у нашем правосудном 

                                                 
20  Видети: Смернице Комитета министара Савета Европе о правосуђу по мери детета са 

Меморандумом са објашњењима (усвојио Комитет министара на на 1098. седници 

Заменика министара) – верзија од 31.маја 2011. године. и Ђ.Стакић: Приручник за 

стручњаке у систему малолетничког правосуђа, Београд,2013,2-3. 
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систему, упућују да би убудуће, поред Министарства правде и Врховног 

касационог суда, у предлагању кандидата за Савет за малолетнике требало 

да учествују и: Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Адвокатска 

комора Србије, Министарство за рад и социјалну заштиту, факултети, 

институти и стручна и друга удружења грађана из ове области. У ст. 2. и 3. 

наведеног чл. 162. Нацрта закона није извршена неопходна редакција 

предложеног текста па стоји "кривичноправне" заштите малолетних лица 

уместо, како је и нови - предложени назив Закона: "...заштите малолетних 

лица у кривичном поступку"; 

- Нацрт закона уопште не третира питања садржана у одредбама 

чл. 165. ЗМ који предвиђа да се о стицању посебних знања и стручном 

усавршавању лица која раде у области права детета, преступништва мало-

летника и кривичноправне заштите малолетних лица стара Правосудни 

центар за обуку и стручно усавршавање у сарадњи са ресорним министар-

ствима Владе РС, научним установама, стручним и професионалним удру-

жењима и невладиним организацијама. С друге стране у чл. 2. тач. 10. и у 

члановима 48, 44, 45. и 54. ст. 3. Нацрта закона се предвиђа да не само 

судије за малолетнике, него и тужиоци за малолетнике, бранилац малолет-

ника који је постављен по службеној дужности, па и полицајци за мало-

летнике морају бити лица која су "стекла посебна знања из области права 

детета и малолетничког кривичног права". Такође се у члановима 152. и 

153. Нацрта закона предвиђа да кривичне поступке за одређена кривична 

дела могу водити само судије и тужиоци, тако и полицајци, који су стекли 

посебна знања из области права детета, кривичноправне заштите малолет-

них лица и заштите малолетних лица у кривичном поступку. У чл. 156. 

Нацрта се предвиђа да оштећеном малолетном лицу у поступку за крив. 

дело из чл. 152. овог закона, које нема пуномоћника, суд може поставити 

пуномоћника из реда адвоката који су стекли наведена посебна знања. 

Остаје, међутим, нејасно ко је и под којим условима овлашћен да врши 

едукацију наведених функционера и других учесника – субјеката који 

поступају према малолетницима у кривичном поступку и током извршења 

кривичних санкција и мера. То се у постојећем тексту Нацрта закона не 

наводи, а ни у тексту Образложења, осим да се предвиђа да закон ступа на 

снагу са одложеним почетком примене од 6 месеци "који је неопходан 

како би се створили сви потребни услови за његову примену, а пре свега 

како би се обучила лица задужена за његову примену (судије, јавни тужи-
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оци, полицајци, запослени у центрима за социјални рад и заводима за 

извршење кривичних санкција итд.)"
21

. На основу изнетог, остаје нејасно да 

ли ће постојати и едукација за адвокате као браниоце малолетних учини-

лаца кривичних дела (што се сматрало значајном тековином ЗМ), ко ће је 

обављати и по чијим процедурама, стандардима, критеријумима и надзо-

ром? Чини се логичним и оправданим да основна правила за едукацију 

лица задужених за примену ЗМ, укључујући и услове за стицање сертифи-

ката за све оне субјекте који га морају поседовати и начин обнављања и 

провере истих, иницијално утврђује управо матични lex specialis - Закон о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у 

кривичном поступку, а не било који други закон. Уколико предлагач Нацр-

та закона намерава да ово питање регулише на другачији начин и у неком 

другом закону – то је морао поменути у Образложењу закона и дати разло-

ге за атипично системско решење. 

 Према Акционом плану за Поглавље 23 и последњем Извештају 

о његовом спровођењу бр. 2/17
22

, у приступним преговорима о пријему 

наше земље у ЕУ, као један од задатака у делу 3.6. Начело недискримина-

ције и положај осетљивих (рањивих) друштвених група, поглавље 

3.6.2.10. је наведено и доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица у циљу преиспитивања врста и система кривичних санк-

ција за малолетнике; увођења ширег спектра посебних обавеза; увођења 

нових васпитних налога и усклађивања са новим одредбама Законика о 

кривичном поступку. У поменутом Извештају стоји да је ова активност 

скоро у потпуности реализована, израдом Нацрта ЗМ и окончањем јавне 

расправе, али је очигледно да је рок - 4. квартал 2016. године, предвиђен 

за завршетак наведених активности, протекао. Надаље, у делу 3.6.2.1. тре-

бало је да се од 3. квартала 2016. године унапреди рад Савета за праћење 

и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних 

санкција према малолетницима у циљу координирања државних органа, 

правосуђа и невладиног сектора у поступању према малолетницима, одр-

жавања редовних седница Савета за малолетнике са другим организација-

                                                 
21  Страница 10. став први Образложења Нацрта закона о малолетним учиниоцима кри-

вичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку (преузето дана 

16.06.2017. са сајта Министарства правде). 
22  Објављен на сајту Министарства правде према стању увида 14.08.2017. године 
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ма и невладиним сектором и покретања иницијатива за промену одређе-

них оквира да би се створили услови за даљи развој правосуђа по мери 

детета. За ову активност се у Извештају 2/17 наводи да није реализована, а 

требала је да се континуирано спроводи од 3. квартала 2016. године. 

Докле се стигло са овим активностима, навели смо у алинеји 4. овог дела 

рада. Постоје и други задаци у Акционом плану за спровођење Поглавља 

23. у овој области који такође нису реализовани као што је доношење под-

законских аката којима се ближе уређује примена васпитних налога који 

се све више стављају у одговорност контекста заједнице. 

Постоји реална могућност да ће надлежни за реализацију ових 

докумената у једном тренутку иницирати доношење новог ЗМ или измена 

и допуна постојећег ЗМ у оквиру ширих промена у кривичној материји 

или по хитном поступку и да не буде времена за истинско побољшање и 

доградњу текста Нацрта закона који је био на јавној расправи. Уопште, то 

је и основна идеја ове иницијативе када је у питању област малолетничког 

правосуђа и доношење новог законског текста или измена и допуна посто-

јећег закона: да се омогући практичарима и теоретичарима из ове области, 

али и другим заинтересованим субјектима, да кроз јавну дискусију, а пре 

него што Нацрт закона крене у процедуру Владе и Народне скупштине, 

дају стручну оцену свих нових и спорних законских решења. 

На крају, након свега наведеног, важно је истаћи да је овај рад 

заснован на коментарима, сугестијама и предлозима учесника у наведеној 

јавној расправи и доприноса аутора у закључним разматрањима, а који су 

усмерени на унапређење текста Нацрта закона. Позитивни коментари 

нових решења и задржан континуитет добрих решења из ЗМ, а што чини 

већи део текста Нацртa закона, због обимности материје, нису ушли у овај 

рад. 
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DRAFT LAW ON JUVENILE CRIMINAL OFFENDERS  

AND PROTECTION OF JUVENILES IN CRIMINAL PROCEDURE  

– OVERVIEW OF COMMENTS, SUGGESTIONS AND PROPOSALS  

OF JUVENILE JUDGES AND PUBLIC PROSECUTORS,  

PRESENTED AT THE PUBLIC HEARING 

 

Abstract: The Law on Juvenile Criminal Offenders and Criminal Pro-

tection of Juveniles (Hereinafter: The Law) was adopted in 2005 and has been 

in force for more than eleven years. It is a well know fact that the local and 

foreign experts have assessed this law as the one in line with modern legal 

solutions. However, soon in it turned out that there are certain weaknesses 

when it comes to implementation of this Law and that this implementation tends 

to be inconsistent in quality. The amendments of the Law have been expected 

from the start. Two working versions of the Law on Amendments to the Law on 

Juvenile Criminal Offenders and Criminal Protection of Juveniles from 2009 

and 2011 have never entered the procedure for adoption, nor have they been 

proposed on the occasion of adoption of the new Criminal Procedure Code 

from 2011 in force in general jurisdiction courts since 2013. 

On 11
th
 December 2015, a text of the draft Law on Juvenile Criminal 

Offenders and Protection of Juveniles in Criminal Proceedings (Hereinafter: 

Draft Law) was published on the website of the Ministry of Justice of the Repu-

blic of Serbia. For majority of judges and prosecutors the deadline for public 

hearing was short, especially as no gathering was organized on the level of the 

Republic. Two years later, the Draft Law has still not entered the procedure for 

adoption in the Government nor in the Parliament. Meanwhile, no Council for 



Билтен Врховног касационог суда 

 

 359 

Monitoring and Improvement of the Work of the Bodies in Charge of Criminal 

Proceedings and Execution of Criminal Sanctions for Juveniles was establis-

hed, as the mandate of the same body expired many years ago. Due to the abo-

ve, we believe that it would be good to bring to the fore this topic and initiate 

expert review and consequent improvement of this important piece of legisla-

tion.  

In this work we are sharing information with expert public about the 

comments, suggestions and recommendations that the participants of the mee-

ting at the Department for Juveniles of the Higher Court and Higher Public 

Prosecutor’s Office in Belgrade, participants of the Round Table organized in 

Novi Sad by the Department for Juveniles of the Appellate Court as well as 

participants of the "Round Table" of the Centre for Social Services of Novi Sad 

have offered at the occasion of public hearing. In the conclusion of this paper, 

in addition to summary of the part of the public hearing, authors – longstan-

ding practitioners and participants in all major activities in this area, offer the-

ir opinion and evaluation – as to which issues and suggestions should be 

reconsidered and in which way "pressing issues" when it comes to further work 

on the text of the mentioned Draft Law could be solved or at least how a fruitful 

discussion on the topic could be approached.  

Key words: Law on Juvenile Criminal Offenders and Criminal Protec-

tion of Juveniles, Law on Juveniles, draft law, juvenile criminal offenders, pro-

tection of juveniles in criminal procedure. 
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