
 

Врховни касациони суд 

 

 

 

 

 

БИЛТЕН 
 

 

бр. 3/2017 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
inter  
  Software & Communications 

  Београд 



 

  

БИЛТЕН ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  
 

 
ПРИРЕЂИВАЧ: Врховни касациони суд  
За приређивача: Драгомир Милојевић, председник суда 
 
 
ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Др Милутина Ивковића 9а 
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор 
 
 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда 
 
 
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ  
И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда  
 
 
У приређивању Билтена учествују судије и судијски помоћници Врховног касационог суда. 
 
 
РЕДАКЦИЈА: Снежана Андрејевић, Бранислава Апостоловић, Јанко Лазаревић,  

Веско Крстајић, Весна Поповић и Мирјана Ивић,  
судије Врховног касационог суда  

 
 

СЕКРЕТАР  
РЕДАКЦИЈЕ: Оливера Новаковић,  
  судијски помоћник Врховног касационог суда 
 
 

РЕДАКЦИЈСКА  
ПРИПРЕМА: Сузана Марковић, редакцијски сарадник 
 
 

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА  
И ДИЗАЈН:  Intermex, Београд 
 
 
ШТАМПАРИЈА: "CICERO", Београд 
 
 
 

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из 
ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама 
чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика).  
 

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз 
сагласност издавача. 



 

 3

 
САДРЖАЈ 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ ..........................................................................................7 
 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 
 

РЕФЕРАТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

1. Весна Поповић, судија Врховног касационог суда 
АКТИВНОСТИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА  
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА НА УЈЕДНАЧАВАЊУ 
СУДСКЕ ПРАКСЕ ....................................................................................11 

2. Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА  
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ – НОВИ ЗАКОН .........................49 

3. Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда 
ТУЖБА РАДИ НЕДОПУСТИВОСТИ ИЗВРШЕЊА  
И НАЧЕЛО ПОУЗДАЊА У ЈАВНЕ КЊИГЕ ..........................................66 

4. Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда 
ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ........................................................85 

5. Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда 
ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ (МОБИНГ) ................................................98 

6. Др Драгиша Б. Слијепчевић, судија Врховног касационог суда 
ПРАВО НА УГОВОРНУ КАЗНУ ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА  
НАКОН РАСКИДА УГОВОРА .............................................................113 

7. Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног касационог суда 
УСТАВНОСУДСКА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА 
ПОВРЕЂЕНИХ ИЛИ УСКРАЋЕНИХ  
У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И УПРАВНОМ СПОРУ .......................123 

8. Драган Скоко, судија Врховног касационог суда 
УПРАВНО - ПРАВНА ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ....170 

 



 4 
 

Реферати Привредног апелационог суда 

1.  Јасминка Обућина, судија и в.ф. председника  
Привредног апелационог суда 
ОДНОС СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ПОСТУПКА  
ИЗВРШЕЊА РАДИ НАМИРЕЊА НОВЧАНОГ  
ПОТРАЖИВАЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА...................................187 

2.  Татјана Матковић Стефановић, 
судија Привредног апелационог суда 
НАМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ  
ИЗ КОМУНАЛНИХ И СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ ............................207 

3. Јелена Вилдовић Живковић и Татјана Ђурица,  
судије Привредног апелационог суда 
ПРАВНИ СТАВОВИ  
ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА .............................................223 

Прилози за дискусију 

1. Др Игор Вуковић, професор Правног факултета  
Универзитета у Београду 
 ПОВРЕДА ТАЈНОСТИ УЗБУЊИВАЊЕМ  
И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ...........................................................................293 

2. Надежда Видић, судија Апелационог суда у Крагујевцу 
ПРОБЛЕМИ УЈЕДНАЧАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ .......319 

 

УПРАВНА СЕКЦИЈА 

1. Ружа Урошевић и Стево Ђурановић,  
судије Управног суда у Београду 
ПРЕГЛЕД НОВИХ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ  
О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
("Службени гласник Републике Србије" број 18/2016) ........................333 

2. Мирјана Вулић, судија Управног суда 
КАРАКТЕР ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ  
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА .....................................396 



 

 5

3. Др Добросав Миловановић, редовни професор  
Правног факултета Универзитета у Београду 
ПРОЦЕС УСКЛАЂИВАЊА ПОСЕБНИХ ЗАКОНА  
СА ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ....................410 

4. Др Вук Цуцић, доцент на Правном факултету  
Универзитета у Београду 
ГАРАНТНИ АКТ У ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 
ПОСТУПКУ И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА...........................................425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

 

 



 

 7

 

 

Поштовани, 
 

 

Настављајући традицију, Врховни касациони суд организује Годи-
шње саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, од 5. до 7. ок-
тобра 2017. године и објављује два тематска броја Билтена, са струч-
ним радовима: уводним рефератима и прилозима, који ће бити изложени 
на округлим столовима из области казненог права: кривичне и прекршајне 
материје – Билтен број 2/2017, и из грађанског права, заштите права на 
суђење у разумном року, заштите узбуњивача и управног права – Билтен 
број 3/2017.  

У стручним радовима и прилозима објављеним у овим темат-
ским бројевима Билтена Врховног касационог суда изражени су лични 
ставови аутора.  

Објављени стручни радови и прилози треба да допринесу распра-
ви о спорним правним питањима и усвајању правних схватања и ставова 
ради уједначавања судске праксе и остварења законске функције Врхов-
ног касационог суда у вршењу судске власти. 

 

Редакција 
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Весна Поповић 
судија Врховног касационог суда 

 

 

АКТИВНОСТИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА  
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  

НА УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ  
 

I 

Увод 

Грађанско одељење Врховног касационог суда своју законску оба-
везу обезбеђивања јединствене судске примене права извршава одлучива-
њем о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова у Ре-
публици Србији, у сукобима надлежности између судова ако за то није 
надлежан други суд, заузимањем правних ставова у поступцима за реша-
вање спорног правног питања, одлучивањем на седницама Одељења, уче-
ствовањем у раду заједничких седница грађанских одељења и одељења за 
радне спорове апелационих судова.  

И ове године судска пракса Грађанског одељења Врховног касаци-
оног суда наставља са традицијом да учеснике Годишњег саветовања су-
дија Републике Србије и ширу правничку јавност писаним рефератом 
упозна са својим активностима између два саветовања. 

У реферату ће бити приказане активности Грађанског одељења 
Врховног касационог суда на седницама одељења, заједничким састанци-
ма са представницима грађанских одељења и одељења за радне спорове 
апелационих судова, правним ставовима у поступцима за решавање спор-
ног правног питања, ставовима израженим у одлукама о ванредним прав-
ним средствима који су од значаја за уједначавање судске праксе, усвоје-
ним закључцима и утврђеним сентенцама. 

У 2016. године Грађанско одељење Врховног касационог суда 
одржало је 14 седница, а у првој половини 2017. године осам седница на 
којима су разматрани реферати судија у поступцима за решавање спорног 
правног питања, усвојен је одређен број правних ставова и закључака, 
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разматрани су извештаји о раду Одељења и суда и правна схватања апела-
ционих судова.  

Иако правна схватања одељења Врховног касационог суда обаве-
зују само судије Врховног касационог суда односно судије одељења које 
је правно схватање усвојило, потреба усаглашавања судске праксе, једна-
ког поступања у једнаким стварима, правне сигурности и предвидивости 
судских одлука у функцији је остварења једнаке заштите странака пред 
судом. Последица неуједначеног поступања суда и доношења различитих 
одлука у једнаким стварима може довести до повреде уставног и конвен-
цијског права на правично суђење. Ту повреду санкционише како Европ-
ски суд за људска права тако и Уставни суд обавезујући државу на испла-
ту накнаде.  

Врховни касациони суд у грађанској материји уједначава судску 
праксу кроз: 

- одлучивање о ванредним правним средствима изјављеним на од-
луке судова у Републици Србији,  

- решавање спорног правног питања на захтев првостепеног суда, 
- усвајање правних схватања ради попуњавања правних празнина, 

јединственог тумачења права или предузимања општих мера из пресуда 
Европског суда за људска права донетих против Републике Србије у по-
ступку њиховог извршења, 

- одржавање састанака са апелационим судовима ради разматрања 
спорних правних питања из опште грађанске материје и материје радног 
права, 

- учествовање у заједничким седницама апелационих судова за оп-
шту грађанску материју, материју радног права према плану и Споразуму 
председника судова ради реализације обавеза из Закона о уређењу судова 
(четири пута годишње),  

- одржавање састанака са представницима судова ради уједначене 
примене права у предметима у којима се захтева заштита права на суђење 
у разумном року или захтева принудно извршење и обезбеђење, 

- утврђивање сентенци на седницама Грађанског одељења из одлу-
ка Врховног касационог суда из опште грађанске, радне, привредне и 
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управне материје, ради објављивања у Билтену судске праксе и на WEB 
страници Врховног касационог суда. 

Да је овај начин уједначавања судске праксе добар препознао је и 
Европски суд за људска права који се о томе позитивно изјаснио1. У тој 
одлуци Европски суд за људска права наглашава да је усвајањем детаљ-
ног Акционог плана од стране Врховног касационог суда од 1. априла 
2014. године прописан механизам који је у стању да превазиђе недослед-
ности које су се огледале у томе што су доношене различите судске одлу-
ке у истим или битно сличним чињенично-правним ситуацијама. Овај 
план садржи серију мера која се предузимају на разним нивоима судске 
надлежности и који између осталог садрже: усвајање правних мишљења 
на основу начела насталих у судској пракси Европског суда за људска 
права, ширење тих мишљења, редовну размену информација између судо-
ва, повећан број тематских расправа и програма обуке, усвајање посебних 
акционих планова од стране судова на разним нивоима и израда разних IТ 
алатки и интрaнет база подадатака.  

Начело правне сигурности између осталог гарантује одређену ста-
билност у правним ситуацијама и доприноси поверењу јавности у судове. 
Истрајност доношења опречних судских одлука са друге стране може да 
створи стање правне несигурности које би вероватно смањило поверење 
јавности у правосудни систем при чему је јасно да је то поверење једна од 
основних компоненти државе засноване на владавини права2.  

 

II 

Правна схватања, ставови и закључци усвојени на седницама  
Грађанског одељења Врховног касационог суда 

У периоду између два саветовања на седницама Грађанског оде-
љења усвојено је више правних схватања у поступку решавања спорног 
правног питања који ће бити изложени у овом реферату.  

- На седници Грађанског одељења одржаној 25.10.2016. године у 
поступку решавања спорног правног питања по захтеву Основног суда у 
К. усвојен је правни став који гласи: 
                                                 
1  Представка Цупара против Србије број 34683/08 одлука од 12.7.2016. године која је 

постала правноснажна 12.10.2016. године 
2  Poduraru против Румуније представка број 63252/00 
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Уговор о промету непокретности закључен у форми јавно-беле-
жничког записа представља подобну исправу за упис права својине.  

Из образложења 

Основни суд у К. је поставио питање да ли закључени уговор о 
промету непокретности може да буде основ за упис права својине ако има 
облик јавно-бележничког записа.  

Стручна јавност је подељена.  
По једном становишту које заступају неке катастарске управе та-

ква јавна исправа не може бити основ за упис права својине. Ово станови-
ште заснива се на члану 4. сада важећег Закона о промету непокретности 
по коме се уговори о промету закључују у облику јавно-бележничке по-
тврђене (солемнизоване) исправе, да је за овај правни посао искључиво 
надлежан јавни бележник на чијој се територији налази непокретност и да 
уговор који није закључен на начин из ст. 1. до 3. не производи правно 
дејство (члан 4. став 4). Поред тога основ за одбијање захтева за упис при-
сталица овог схватања налазе и у правилима садржаним у Закону о држав-
ном премеру и катастру и то: начелу законитости (члан 64), начелу одре-
ђености (члан 66), члану 87. по коме исправа о правном послу поред оп-
штих услова да би била подобна за упис мора бити сачињена у писаној 
форми уз оверу потписа лица између којих је исправа сачињена и на чла-
ну 93. Закона о јавном бележништву по коме се потврђивање исправе вр-
ши стављањем клаузуле која је услов пуноважности првног посла. Закон о 
јавном бележништву је измењен (по ранијем тексту све исправе су сачи-
њаване у облику јавно-бележничког записа) па се број случајева тачно од-
ређених у члану 82. Закона о јавном бележништву не може ширити. Тој 
аргументацији додат је и ранији став (пракса) о строгости заснован ис-
кључиво на језичком тумачењу закона (Закона о земљишним књигама), 
као и да су последња законска решења резултат компромиса између две 
правосудне професије.  

Супротно, присталице другог мишљења (нотари и поједине гео-
детске управе) сматрају да уговор о промету непокретности закључен у 
форми јавно-бележничког записа представља ваљану и подобну исправу 
за упис права својине. Свој став заснивају на начелу аутономије воље 
(члан 10), члану 69. став 1. ЗОО по коме се "уговорне стране могу спора-
зумети да посебна форма буде услов пуноважности њиховог уговора", 
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ставовима теорије и решењима из упоредног права по којима строжија 
форма конзумира мање стружу форму. 

Због значаја за правну праксу управну и судску Грађанско одеље-
ње Врховног касационог суда је усвојило предлог ради решавања спорног 
правног питања у смислу члана 180. ЗПП и предложени правни став из 
следећих разлога: 

Јавно бележништво је служба од јавног поверења (члан 2. Закона о 
јавном бележништву), јавно-бележничке исправе су исправе о правним по-
словима и изјавама који су саставили јавни бележници (јавно-бележнички за-
писи)..., као и потврде о чињеницама које су посведочили јавни бележници 
(јавно-бележничке потврде члан 6). По закону јавно-бележнички записи 
представљају облик правног посла и сачињавају се код: уговора о располага-
њу непокретностима пословно неспособних лица, код споразума о законском 
издржавању, код уговора о хипотеци заложних изјава ако садрже изричиту 
изјаву обавезног лица да се на основу уговора пре доспелости обавезе може 
спровести принудно извршење (члан 82). Други облик (мање строг у погледу 
форме) јавно-бележничке делатности представља оверавање нејавне исправе 
(солемнизација), а нарочито: уговора о промету непокретности, уговора о хи-
потеци, заложне изјаве ако не садржи изричиту изјаву обавезаног лица, уго-
вора којима се заснивају стварне и личне службености.  

Из изложеног произилази да је форма јавно-бележничког записа 
строжија од оверавања нејавних исправа (солемнизације) с обзиром на вр-
сту правних послова, њихов значај и субјекте заштите. Док код потврде 
исправе закон прописује да јавни бележник само потврђује да је странка-
ма у његовом присуству прочитана исправа, да су оне изјавиле да та ис-
права у свему и потпуно одговара њиховој вољи и да су је својеручно пот-
писале, дотле код јавно-бележничког записа јавни бележник као стручно 
лице од јавног поверења сачињава текст, потврђује идентитет странака, 
упозорава их на правне последице неважећих уговора због чега је степен 
поверења већи него код обичне овере уговора. Странке својом вољом у 
складу са начелом аутономије воље могу уговорити у погледу форме (ка-
да је у питању конкуренција) и више од минимума форме. Тиме се не вре-
ђају ни јавни ни приватни интереси. Форма није сама себи циљ. Ако се 
прописи о форми тумаче систематски и циљно јасно је да јавно-бележнич-
ки запис представља исправу подобну за упис права својине и само због 
те условно речено "мане" јавни регистар (катастар) не може одбацити или 
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одбити захтев за упис права својине. Усвојени правни став заснован је и 
на ставовима теорије и упоредне праксе. У теорији постоји сагласност да 
у уговорном праву постоји слобода уговарања која подразумева и слобо-
дан избор форме у којој ће странке исказати сагласност својих воља и да 
ограничење слободног избора форме мора да буде изричито прописано 
или уговорено. У упоредном праву присутно је становиште да оверавање 
потписа може бити надомештено сачињавањем нотарског записа. 

Изложеној аргументацији због садржине члана 69. ЗОО у вези члана 
10. ЗОО треба додати да јавно бележнички запис има "предност" и посебну 
погодност по уговорне стране, јер може представљати извршну исправу, ако 
садржи изричиту изјаву обавезаног лица о томе да се на основу те исправе 
може ради остварења дуговане чинидбе по доспелости обавезе непосредно 
спровести принудно извршење (члан 85). Странке свакако могу имати инте-
рес да спорове реше без тражења судске заштите пред парничним судом када 
им закон омогућава директно принудно извршење (извршни поступак). 
Управо овај последњи разлог може бити одлучујући мотив да странке угово-
ре строжију форму уговора о промету непокретности.  

Из свега изложеног произилази да строжија форма конзумира ма-
ње строгу, па ако је за пуноважност одређеног правног посла (уговора) 
предвиђена форма нотарске овере исправа посао ће бити пуноважан и ка-
да је закључен у облику јавно бележничког записа. 

- Грађанско одељење овога суда је на седници одржаној дана 
23.01.2017. године заузело правни став: 

1. Правни основ потраживања тужилаца због проласка кабла 
електричне енергије ваздушним путем изнад њихових катастарских 
парцела је стварноправног карактера-конституисање законске ствар-
не службености на основу члана 51. Закона о основама својинско-
правних односа, а не фактичка експропријација; 

2. Висина ове одговарајуће накнаде одређује се на основу чла-
на 53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа; 

3. На застарелост ове накнаде се примењује члан 371. ЗОО – 
општи рок застарелости потраживања. 

Из образложења 

Основни суд НП је доставио Врховном касационом суду захтев за 
решавање спорног правног питања везаног за правну природу накнаде 
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због проласка кабла електричне енергије изнад катастарских парцела пар-
ничних странака. Пред тим судом у току је више оваквих спорова, а којих 
има и пред другим основним судовима у Републици Србији са подручја 
Апелационих судова у Крагујевцу и Београду. Реч је о споровима по ту-
жбама физичких лица против истих тужених: ЈП "Електромрежа Србије" 
или "Електро Србија" ДОО Краљево или против оба ова правна лица по 
истом чињеничном и правном основу, а разлика је једино у погледу врсте 
земљишта које је пољопривредно или грађевинско. У парницама поводом 
којих су постављена спорна правна питања тужиоци су власници или ко-
рисници катастарских парцела изнад и преко којих ваздушним путем пре-
лазе каблови електричне енергије са далековода изграђених пре више го-
дина за које су својевремено прибављене одговарајуће грађевинске и упо-
требне дозволе од стране надлежних органа. Своје тужбене захтеве бази-
рају на томе да је на њиховим катастарским парцелама изнад којих прола-
зе ови проводници забрањена градња у смислу одредби Закона о енерге-
тици и да им је услед тога вредност катастарских парцела умањена јер се 
на њима не може изводити градња или доградња стамбеног објекта, а да 
они за то нису добили одговарајућу новчану накнаду коју опредељују као 
накнаду штете због умањења тржишне вредности парцела у одређеном 
процентуалном износу. 

Суд је поставио као спорна следећа правна питања следеће: 
1. Да ли у овим споровима има места примени института та-

козване непотпуне експропријације? 
2. Правна природа тражене накнаде:  

    накнада за службеност или накнада штете? 

3. Питање застарелости ове накнаде, односно да ли се приме-
њују рокови застарелости за накнаду штете из члана 376. или општи 
рок застарелости из члана 371. ЗОО. 

На седници Грађанског одељења разматрана је аргументација за ре-
шавање овог спорног питања, па је због значаја за судску праксу Грађанско 
одељење усвојило изражени правни став са следећом аргументацијом: 

1. Нема места примени института такозване непотпуне експроприја-
ције из члана 5. став 1. у вези члана 8. став 2. Закона о експропријацији3, као 

                                                 
3  "Службени гласник РС" 53/95 од 28.12.1995. године са изменама и допуна 
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ни по одредбама ранијих Закона о експропријацији4 у ситуацији као што је 
конкретна када у односу на катастарске парцеле изнад којих пролазе каблови 
електричне енергије ваздушним путем није спроведен поступак експроприја-
ције на начин прописан одредбама Закона о експропријацији, односно када 
ове парцеле нису експроприсане, нити је својина на њима ограничена у по-
ступку и на начин који је прописан одредбама овог закона. 

 Ове одредбе повезане са чланом 1. цитираног закона воде закључ-
ку да у случајевима када је ограничење права својине на непокретности 
извршено без спроведеног поступка експријације, да се тада не примењују 
одредбе Закона о експропријацији због чега нема места примени институ-
та такозване "непосредне експропријације" у смислу члана 5. ст.1. и 8. 
став 2. цитираног закона. 

2. Изградња и заштита енергетских објеката регулисана је одред-
бама Закона о енергетици5 који је ступио на снагу 30.12.2004. године, а 
пре тога је важио Закон о енергетици6. 

Поднаслов "Заштита енергетских објеката" садржи одредбе којима 
је регулисано коришћење, одржавање и измештање енергетских објеката 
у члановима 137. и 138. раније важећег закона који су идентични чланови-
ма 216. и 217. важећег закона (осим што је у члану 217. важећег закона 
додат став 3). 

Садржина члана 139. раније важећег закона којим је прописана за-
брана изградње електроенергетских објеката нешто измењена у члану 
218. важећег Закона о енергетици, тако што је у ставу 2. убачен појам "де-
финиција заштитног појаса", па је прописано да се не могу градити објек-
ти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње у за-
штитном појасу испод, изнад или поред електроенергетских објеката, су-
протно закону, техничким и другим прописима. У ставу 3. овог члана су 
дефинисане димензије заштитног појаса за надзорне, електроенергетске 
водове са обе стране вода од крајњег фазног проводника у назначеној ши-
рини, везаној за јачину напонског нивоа на који начин је само "појачана" 
правна заштита електроенергетских објеката кроз нову дефиницију за-

                                                 
4  "Службени гласник СРС" 40/84 са изменама и допунама и "Службени гласник СРС" 

47/77 са изменама и допунама 
5  "Службени гласник РС" 145/14 од 29.12.2014. године 
6  "Службени гласник РС" 57/11 и 80/11 са исправкама 
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штитног појаса у конкретно одређеној ширини са обе стране вода зависно 
од његове јачине, а испод, изнад и поред електроенергетског објекта.  

Према томе у новом Закону о енергетици у односу на ранији закон 
који је такође прописивао забрану градње објеката, извођење радова и са-
ђење дрвећа и засада, само је чланом 218. ст. 2. и 3. важећег закона, који је 
ступио на снагу 30.12.2014. године конкретизован такозвани заштитни по-
јас за надземни електроенергетски вод – кабл у смислу датих димензија и 
дефиниције. Тиме се не мења суштина правне заштите енергетских обје-
ката прописане цитираним одредбама раније важећег закона којима међу-
тим није регулисан међусобни однос власника непокретности енергетског 
субјекта у оваквој ситуацији изградње енергетског објекта, односно успо-
стављање конституисања законске стварне службености изградњом дале-
ковода и преласка каблова електричне енергије. Зато се на ту правну ситу-
ацију примењују одредбе општег закона – одредбе Закона о основама сво-
јинскоправних односа. 

Изградњом електромреже (водови електричне струје) са дозволом 
надлежног органа конституисана је законска стварна службеност преласка 
водова преко земљишта у својини правног или физичког лица на основу 
члана 51. Закона о основама својинскоправних односа7. Зато би одговор 
на правно питање о правној природи накнаде због проласка кабла елек-
тричне енергије ваздушним путем изнад катастарских парцела странака 
био да је реч о накнади за конституисану стварну службеност на основу 
члана 51. овог закона. 

Накнада за коришћење послужног добра могла је бити одређена 
одлуком надлежног органа на захтев власника послужног добра или уго-
вором. Ова накнада (потраживање) има свој основ у стварном праву из 
члана 53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа8. Члан 53. 
гласи: на захтев власника послужног добра надлежни државни орган 
утврђује и одговарају накнаду коју власник повласног добра је дужан да 
плати власнику послужног добра. 

Према томе, када накнада није одређена на овај начин, власник 
послужног добра може захтевати да се у судском поступку одреди одгова-
рајућа накнада. 
                                                 
7  "Службени лист СФРЈ" 6/80 и "Службени лист СРЈ" 29/96 
8  Члан 53. став 3.  
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3. Одредбама Закона о основама својинскоправних односа, а ни 
другим законом није прописан посебан рок застарелости. 

Због тога право захтевати ову накнаду застарева у општем застар-
ном року од 10 година из члана 371. ЗОО, а рок застарелости почиње да 
тече од стављања у функцију електромреже (одговарајуће мреже). 

Према томе, одговори на постављена спорна правна питања би били: 
1. Нема места примени института непотпуне експропријације у 

смислу члана 5. став 1. у вези члана 8. став 1. Закона о експропријацији; 
2. Правна природа ове накнаде је одговарајућа накнада из члана 

53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа; 
3. Када питање застарелости потраживања накнаде зависи од њене 

правне природе, а реч је о накнади из стварног права, она застарева у оп-
штем року из члана 371. ЗОО, а рок застарелости почиње тећи од ставља-
ња у функцију електромреже (одговарајуће мреже). 

- На истој овој седници (23.1.2017. године) усвојено је правно 
схватање које гласи: 

1. Новчана накнада за случај незапослености утврђена на на-
чин из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености не може бити нижа од 80% нити виша од 160% од мини-
малне зараде утврђене у складу са чланом 111. став 2. Закона о раду 
(принцип бруто зараде). 

2. О праву на новчану накнаду одлучује се по правилима 
управног поступка и против коначног решења може се водити управ-
ни спор. 

Из образложења 

Основни судови у А, П, Н и С доставили су Врховном касационом 
суду захтеве за решавање спорног правног питања: 

Методологија обрачуна накнаде за незапослене и то да ли се ми-
нимална зарада као полазни елемент за обрачун новчане накнаде за случај 
незапослености обрачунава као минимална зарада без пореза и доприноса 
(нето) или минимална зарада са порезима и доприносима који се плаћају 
из зараде (бруто). Основни суд у П је поставио и питање разграничења 
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надлежности управног органа и суда опште надлежности за исплату нов-
чане накнаде по овом основу. 

Пред основним судовима у Републици Србији у току је више десе-
тина хиљада спорова корисника новчаних накнада за незапослене против 
Националне службе за запошљавање са потраживањем за накнаду штете 
на име разлике од примљеног износа накнаде за случај незапослености до 
износа које корисници овог права сматрају да им припада. Парнице су по-
кретане у периоду након 14.3.2012. године када је Национална служба за 
запошљавање променила методологију обрачуна минималне накнаде, 
снижавањем месечних износа, применом бруто принципа обрачуна мини-
малне зараде. Начин обрачуна је измењен по препоруци Државне реви-
зорске институције након ревизије завршног рачуна Националне службе 
за запошљавање за 2010. годину. За математички обрачун евентулно по-
стојеће разлике до припадајуће накнаде судови немају стручно знање и 
висину дуга су утврђивали вештачењем преко судских вештака одговара-
јуће струке. Међутим, методологија обрачуна је у домену примене мате-
ријалног права и судске контроле. Услед различитог поступања и одлучи-
вања нижестепених судова у наведеним парничним поступцима Врховни 
касациони суд је оценио да су испуњени услови из члана 180. Закона о 
парничном поступку за заузимање става о спорном правном питању ради 
уједначавања судске праксе. 

Новчана накнада је једно од права из обавезног осигурања за слу-
чај незапослености прописаних чланом 64. Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености9. О праву незапосленог лица на новчану 
накнаду и о њеној висини према члану 80. истог закона одлучује се у 
управном поступку пред Националном службом за запошљавање као пр-
востепеним органом и директором Националне службе за запошљавање 
као другостепеним органом, а против коначног решења могуће је покре-
нути управни спор.  

Суд опште надлежности надлежан је да одлучује о захтеву за на-
кнаду штете због неправилног и незаконитог рада правног лица причиње-
не ускраћивањем дела накнаде за случај незапослености када је право на 
новчану накнаду признато правноснажним и коначним решењем надле-
жног органа. О разграничењу између судске и управне надлежности изја-

                                                 
9  "Службени гласник РС" 36/09... 38/15 
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снило се Грађанско одељење Врховног касационог суда на седници одр-
жаној 6.4.2004. године10. 

Према члану 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености основица за утврђивање висине новчане накнаде јесте просечна 
зарада, односно плата или накнада зараде, односно накнада плате из рани-
јег периода, а према члану 70. истог закона новчана накнада се утврђује у 
висини од 50% од основице, с тим што новчана накнада не може бити виша 
од 160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђене у складу са пропи-
сима о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде. 

Из наведеног произилази да је минимална зарада обрачунска кате-
горија и коректив за одређивање висине накнаде. Већина корисника на-
кнаде за незапосленост због претходно остварених ниских зарада примају 
накнаду у најнижем износу која треба да се реализује у висини од 80 % 
минималне зараде. Прописивањем да новчана накнада не може бити нижа 
од 80 % минималне зараде законодавац је обезбедио минимум материјал-
не и социјалне сигурности незапосленима, односно запосленима код којих 
је наступио осигурани случај незапослености. 

Зарада запосленог се према члану 105. ст. 1. и 2. Закона о раду11 
састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде по 
основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бо-
нуси и слично) и других примања по основу радног односа, у складу са 
општим актом и уговором о раду и садржи порезе и доприносе који се 
плаћају из зараде. Према члану 111. ст. 1. и 2. истог закона запослени има 
право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на 
раду, а минимална зарада се одређује на основу минималне цене рада 
утврђене у складу са овим законом, времена проведеног на раду и пореза 
и доприноса који се плаћају из зараде. Минимална цена рада се утврђује 
одлуком социјално-економског савета основаног за Републику Србију и 
утврђује по радном часу без пореза и доприноса за календарску годину и 
објављује у "Службеном гласнику РС" (чланови 112. и 113.). 

Корисник новчане накнаде за случај незапослености има право на 
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање за време остваривања 
права на новчану накнаду. Према члану 78. Закона о запошљавању и оси-

                                                 
10  Билтени Врховног суда Србије бр. 3/05 и 4/08 
11  "Службени гласник РС" 24/2005... 75/14 
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гурању за случај незапослености доприноси за здравствено и пензијско и 
инвалидско осигурање садржани су у новчаној накнади и плаћају се на те-
рет лица које прима новчану накнаду. Истовремено чланом 6. став 1. тач-
ка 20. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање12 је регули-
сано да је новчана накнада накнада која се остварује за време незапосле-
ности из средстава организације надлежне за запошљавање, а у којој су 
садржани доприноси који се плаћају на терет лица које остварује ту на-
кнаду. На износ новчане накнаде за незапосленост не плаћа се порез ни 
допринос за незапослене. 

Из наведених прописа произилази да су зарада, минимална зарада 
и накнада за случај незапосленисти дефинисане законима као бруто кате-
горије и да је минимална цена рада садржана у структури минималне за-
раде нето износ без пореза и доприноса. Код чињенице да је најнижи из-
нос накнаде за случај незапослености 80%, а највиши 160% минималне 
зараде правилан је обрачун накнаде за незапослене када је утврђен на 
основу члана 111. став 2. Закона о раду, према износу минималне зараде 
као бруто износа утврђеног применом минималне цене рада са порезом и 
свим доприносима који терете зараду. Обрачун минималне накнаде за не-
запослене који би се вршио према минималној цени рада по радном часу 
без пореза и доприноса или приписивањем само доприноса који терете на-
кнаде за незапослене у супротости је са одредбама члана 70. став 2. Зако-
на о запошљавању и осигурању за случај незапослености који изричито 
износ накнаде везују за минималну зараду као упоредну, корективну и са-
мосталну категорију. 

- На седници која је одржана такође 23.1.2017. године усвојен је 
правни став:  

 

Забрана укидања решења - примена члана 26. Закона о извршењу и 
обезбеђењу ("Службени гласник РС" број 106/15) 

Одлучујући о приговору и жалби суд не може да првостепено 
решење укине и предмет врати на поновни поступак, већ може да пр-
востепено решење потврди и жалбу одбије или првостепено решење 
преиначи усвајањем жалбе или пак првостепено решење укине без 
враћања на поновни поступак и решавање. 

                                                 
12  "Службени гласник РС" 84/04... 5/16 
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Из образложења 

Први основни суд у Београду доставио је Врховном касационом 
суду уз два предмета два захтева за решавање спорног правног питања за 
заузимање правног става о питању које гласи: 

Да ли виши суд, као другостепени суд, одлучујући о жалби из-
вршног повериоца против решења суда којим је његов предлог за из-
вршење одбијен као неоснован или одбачен као неуредан има закон-
ску могућност да укине ожалбено решење и списе врати првостепе-
ном суду на даљи поступак и поновно одлучивање? 

Услед различитог поступања и одлучивања судова у наведеним 
поступцима Врховни касациони суд је оценио да су испуњени законски 
услови из члана 180. ЗПП за заузимање става о спорном правном питању 
ради уједначавања судске праксе. 

Треба нагласити да је предлагач доношење закона образложио и 
следећим разлозима: 

"Жалба је израз тежње да се уједначи пракса основних судова и 
привредних судова. Има двоструки правнополитички циљ: да омогући 
странкама у поступку (извршном повериоцу и извршном дужнику) да о 
њиховим правима и обавезама у најважнијим питањима одлучује суд који 
је компетентнији од првостепеног суда: Виши суд или Привредни апела-
циони суд. Други циљ је уједначавање судске праксе у најбитнијим пита-
њима. 

Компензација за могуће умањење ефикасности до кога жалба мо-
же да доведе огледа се најпре у забрани другостепеном суду да жалбу вра-
ти првостепеном суду на поновно решавање. Иста забрана важи и код ре-
шавања о приговору, али за веће првостепеног суда. Осим код ненадле-
жности другостепени суд мора да реши предмет и изрекне правноснажну 
одлуку о предлогу за извршење о обустави поступка и у другим случаје-
вима када је дозвољена жалба. Правило би требало да убрза поступак и 
спречи оклевање и недовољно пажљиво разматрање жалби". 

Одредбом члана 26. ЗИО13 прописано је да одлучујући о пригово-
ру и жалби суд не може да укине првостепено решење и предмет упути на 
поновно решавање. У наслову овог члана закона који гласи "Забрана уки-
                                                 
13  "Службени гласник РС" 106/15 
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дања првостепеног решења и упућивања предмета на поновно решавање" 
садржано је правно правило које је правном нормом санкционисано у ви-
ду забране. 

Забрана укидања и упућивања на поновно решавање односи се не 
само на решење о извршењу већ и на сва остала решења првостепеног из-
вршног суда (решење о одбијању или одбацивању предлога извршног по-
вериоца за извршење).  

Правило из овог члана је императивног карактера и због своје је-
зичке јасноће и непостојања сукоба различитих норми примењује се она-
ко како гласи. 

Смисао забране укидања је поштовање начела хитности и ефика-
сности. 

По систематизацији овај члан закона се налази у основним одред-
бама закона (чл. 1. до 39). Овој одредби претходе одредбе члана 24. зако-
на које прописују правне лекове у извршном поступку. То су жалба (којом 
се побија решење првостепеног суда или јавног извршитеља) и приговор 
(којим се побија решење донето по предлогу за извршење на основу веро-
достојне исправе, друга решења првостепеног суда или јавног извршите-
ља и приговор трећег лица). 

На немогућност враћања након укидања првостепене одлуке сем 
начелне одредбе члана 26. ЗИО указује и садржина одредаба чланова 78. 
до 80. ЗИО које регулишу одлучивање другостепеног суда о жалби извр-
шног дужника против решења о извршењу, врсте одлуке о жалби и после-
дице усвајања жалбе; одредба члана 84. ЗИО која регулише поступање 
другостепеног суда по жалби против осталих решења суда и решења јав-
ног извршитеља; одредбе чл. 93. и 96. ЗИО које регулишу последице од-
бијања и усвајања приговора против решења о предлогу за извршење на 
основу веродостојне исправе и поступања друготестепеног суда по жалби 
против решења о одбијању таквог приговора.  

Са друге стране правило о сходној примени ЗПП из члана 39. је 
могуће применити када у самом поступку постоји и правна празнина и ка-
да је нужно донети одлуку по аналогији. У конкретном случају правне 
празнине нема, јер закон који нормира извршни поступак садржи јасно 
правило да је другостепени суд овлашћен да донесе само две врсте одлука 
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поводом жалбе (потврђујућу и преиначујућу), а изузетно и укидајућу, али 
без враћања на поновни поступак и решавање. 

Ако из чињеничне грађе не може да изведе поуздан закључак о 
неоснованости жалбе, а сумња у могућност преиначења прво ће примени-
ти правило о терету доказивања. Ако суд и тада "сумња" овлашћен је на 
основу члана 14. ЗИО (који се истина претходно одоси на првостепени 
суд) да евентуално ван рочишта за главну расправу саслуша странке или 
учеснике у поступку, па тек онда донесе судску одлуку. 

Следи да ниједном одредбом Закона о извршењу и обезбеђењу ни-
је прописана могућност да у поступку по жалби или приговору против би-
ло ког решења донетог у поступку извршења другостепени суд решење 
укине и упути на поновно решавање. Таква могућност је искључена. 

Изложена аргументација је послужила као основ за усвајање прав-
ног става о спорном правном питању. 

- Грађанско одељење Врховног касационог суда је на седници одр-
жаној 6.12.2016. године донело правни став о обустави извршног поступ-
ка – примена члана 547. став 2. ЗИО који гласи:  

О жалби против решења о обустави поступка донетог по члану 
547. став 1. и 2. ЗИО одлучује надлежни виши суд. 

Из образложења 

У судској пракси се поставило као спорно питање да ли је против 
решења о обустави поступка због неизјашњења повериоца у раније запо-
четим поступцима дозвољен приговор или жалба и да ли о правном леку 
одлучује основни или виши суд јер се у прелазним одредбама о томе за-
кон није изричито изјаснио.  

Поједини виши судови сматрају да нису надлежни за доношење 
одлуке по жалби, јер је поступак започет по раније важећем закону, па је 
за одлучивање надлежан основни суд по старом закону (члан 545. новог 
ЗИО), који није познавао жалбу као правни лек (искључиви правни лек је 
био приговор – члан 39. ранијег закона). 

Неки виши судови сматрају да су надлежни (Апелациони суд у 
Нишу сматра да је за пресуђење надлежан виши суд). 

Због значаја за судску праксу Грађанско одељење Врховног каса-
ционог суда сматра да је потребно усвојити правни став. 
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На седници Грађанског одељења разматрана је аргументација "за" 
и "против", па је једногласно усвојен изражени правни став из следећих 
разлога: 

Извршни поступак јесте започет по ранијем закону, али у прела-
зним одредбама је прописан специјални поступак у вези старих извршних 
предмета и та правила представљају засебну целину одвојену од инте-
гралног текста закона. Обустава поступка из члана 547. став 2. ЗИО пред-
ставља специфичан вид обуставе који је прописан само новим законом. 
То правило не представља органску целину са правилима из члана 76. ра-
нијег ЗИО, а ни са чланом 129. садашњег ЗИО (окончање извршног по-
ступка обуставом) јер санкционише пасивно понашање повериоца као по-
себан нов разлог различит од обуставе извршног поступка који се по пра-
вилу везује за судбину извршне исправе и потраживање. Имајући у виду 
да ова прелазна решења представљају посебну и засебну целину и с обзи-
ром да нови закон садржи правило по коме је жалба увек дозвољена када 
друга средства нису – члан 24. став 2. новог ЗИО, то је за одлучивање о 
жалби на решење о обустави поступка због "ћутања" и пасивности пове-
риоца надлежан виши суд. Под "повериоцем" у смислу изложеног подра-
зумева се и наследник или лице на кога је прешло потраживање на основу 
јавне или приватне оверене исправе. 

- На седници Грађанског одељења одржаној дана 30.5.2017. годи-
не усвојен је правни став утврђивање основице за плате запослених у др-
жавним органима Колективним уговором који гласи:  

Посебним колективним уговором не може се утврђивати осно-
вица за плате запослених у државним органима. 

Из образложења 

Основни суд у С- Судска јединица у К покренуо је пред Врховним 
касационим судом поступак ради решавања спорног правног питања које 
гласи: 

Да ли државни службеници и намештеници у судовима и јав-
ним тужилаштвима и казнено поправним установама Републике Ср-
бије који имају образовање закључно са четвртим степеном стручно-
сти имају право на обрачун плате по основу основне зараде цене рад-
ног сата на начин одређен Посебним споразумом закљученим 
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24.5.2013. године између Владе Републике Србије и Синдиката право-
суђа Србије? 

Уз предлог за решавање спорног правног питања достављен је 
предмет и сопствена аргументација приказ мерадавних прописа и указано 
да према сазнању првостепеног суда постоји већи број спорова пред тим 
судом, као и на територији Републике Србије. 

По сазнањима судска пракса на нивоу Републике није јединствена, 
неки судови усвајају тужбене захтеве, док их други одбијају, мањи број 
предмета налази се у жалбеном поступку. 

На седници Грађанског одељења од 23.4.2017. године донета је 
одлука да се покрене поступак ради решавања спорног правног питања.  

Из тужбе, одговора на тужбу и расправних записника произилази 
да је спорно: 

-да ли се Колективним уговором (изменом) у материји "плата" мо-
же одредити основица за запослене у државном органу, а с тим у вези зна-
чење (смисао) такозваног "Посебног спразума" о мирном решавању ко-
лективног радног спора закљученог пред Агенцијом за мирно решавање 
радних спорова 23.4.2013. године који гласи: 

1. Обавезује се Министарство правде и државне управе да наложи 
руководиоцима правосудних органа да државних службеницима и намеште-
ницима у судовима, јавним тужилаштвима и казнено-поправним установама 
... РС који имају образовање закључно са IV степеном стручности, изврши 
обрачун плате у складу са ценом радног сата најмање у висини цене сата 
утврђене одлуком социјално-економског савета РС, а у складу са законом, 
осим за запослене државне службенике, намештенике у посебним судским и 
тужилачким одељењима за организовани криминал и ратне злочине; 

2. Обавезује се Министарство правде.... да предузме све располо-
живе мере у оквиру своје надлежности, а уз сагласност Министарства фи-
нансија и привреде да обезбеди потребна финансијска средства и друге 
предуслове за исплату плате обрачунатих на начин из става 1; 

3. Споразум ступа на снагу и примењиваће се од дана потписивања; 
4. Обавезују се уговорне стране да ускладе Посебан колективни 

уговор за државне органе са овим Споразумом; 
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5. Уговорне стране су сагласне да ће пре израде буџета за 2014. го-
дину преговарати о начину износа повећања основице за обрачун и испла-
ту плата запослених у правосуђу". 

Посебан колективни уговор (у даљем тексту ПКУ) у погледу пра-
вила о основици, који је то својство добио Споразумом закљученим пред 
Агенцијом за мирно решавање спора не представља правило о основици 
из најмање два разлога: 

1. По члану 240. Закона о раду Колективни уговор мора бити у са-
гласности са законом.  

ПКУ не производи правно дејство јер је супротан Закону о плата-
ма државних службеника и намештеника, Закону о буџетском систему и 
Закону о буџету из 2013. године. 

Наиме, плате државних службеника уређују се почев од 
01.01.2011. године Законом о платама државних службеника и намеште-
ника14 обрачунавају се на основу два елемента коефицијента и основице 
(члан 7). По члану 8. Закона о платама...оснивица је јединствена и утврђу-
је се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије (до 
1.1.2011. године основицу је утврђивала Влада по Закону о платама у др-
жавним органима). 

Из изложеног произилази да је у време измена ПКУ-а основица 
утврђивана Законом о буџету за сваку годину, а не подзаконским актима 
(одлуком Владе, министарства или неког другог државног органа), па ни 
ПКУ-ом. Цитирани закони су императивног карактера, па Колективни 
уговор, као и сваки уговор, не може бити супротан закону (члан 103. ЗОО 
у вези члана 240. Закона о раду). Матични закон (Закон о буџетском си-
стему15 садржи правило да се о основици може преговарати (то правило 
садржи и Посебни колективни уговор – чл. 21, 22. и 23. који је важио у 
време закључења Споразума).  

За заснивање финансијске обавезе током године (у нашем приме-
ру 2013. године) захтевана је сагласност Министарства финансија (трезо-
ра) по члану 27е Закона о буџетском систему која, неспорно није добије-
на. Због тога се Колективним уговором не може наредити председницима 

                                                 
14  "Службени гласник РС" 62/2006... 99/2014 
15  "Службени гласник РС" 54/2009 
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судова да донесу решења о повећању плате (кроз повећање основице у ви-
сини минималне цене рада у општем режиму пута коефицијент), јер суд 
не може да преузме обавезу на основу писаног уговора или другог прав-
ног акта (у које свакако спада и ПКУ) уколико то није законом прописано 
(члан 56. Закона о буџетском систему). Осим тога обавезе које предузима-
ју директни или индиректни корисници буџета морају одговарати апри-
пријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години (члан 
54. Закона о буџетском систему). Свему треба додати да суд није привред-
ни субјект који ван буџета може стицати материјална средства. 

Из Посебног колективног уговора за државне органе који је важио 
до 2014. године и Посебног колективног уговора који је измењен произи-
лази да учесници преговарају о основици и коефијенту, да у случају битно 
промењених околности отпочињу преговоре о промени основице, да се 
одређују субјекти преговарања, рок за окончање преговора, да се у случа-
ју измене прописа у систему плата заједнички преиспитује висина плате, 
да се плата уређује у складу са законом, односно уговором, да се плата 
утврђује множењем коефицијента са основицом, при чему су у коефици-
јентима садржане и накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора, да се плата исплаћује одједном или у нај-
више два дела, рокови исплате и њихова динамика и на крају по сада-
шњем ПКУ гарантује се минимална зарада у случају да је основна плата 
утврђена на претходно изложени начин мања од минималне. 

Из изложеног се може закључити да се Колективнм уговором за др-
жавне органе не може утврдити основица за плате запослених у државним 
органима јер би то било супротно цитираним законима. Активност учесни-
ка из Колективних уговора (репрезентативни синдикат и Влада) исцрпљује 
се у утврђивању предлога за основицу који се упућује парламенту. Народна 
скупштина може да предлог Законом о буџету усвоји или не усвоји. 

Императивност правила из цитираног закона не произилази само 
из граматичког (језичког) тумачења по коме је основица "јединствена" и 
одређена фиксном сумом (Законом о буџету за 2013. годину износи око 
18.000,00 динара), него и из систематског тумачења прописа о буџету. 
Правосудни органи су део једне шире целине државних органа и јавних 
служби (директних и индиректних корисника буџета). Ако би се ПКУ-ом 
мењао установљени систем и појединачним изменама вршило утврђење 
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основице без одлуке парламента принцип јединствености уравнотеженог 
буџета био би нарушен. 

С обзиром да су цитирана правила из Закона о платама државних 
службеника и намештеника, Закона о буџетском систему и Закона о буџе-
ту императивне природе која се морају безусловно поштовати, без права 
да се у њима било шта мења, што је нарочито карактеристично за јавно 
право (буџет спада у област јавног права), долази се до закључака да код 
буџетског финансирања плата државних службеника и намештеника није 
могуће применити корективно правило из члана 8. став 2. Закона о раду 
по коме општим актом "могу да се утврде већа права и повољнији услови 
рада од права и услова утврђених законом, као и друга права која нису 
уређена законом, осим ако није законом другачије одређено". Као што је 
наведено у овој проблематици управо је законом одређено да се само у 
парламенту (Законом о буџету) утврђује основица за плате државних слу-
жбеника и намештеника. Та "већа права" односе се на рокове, гарантоване 
минималне зараде, исплате плата у више делова, могућност преговарања, 
али и не и право да се општим актом супротно закону утврђује основица. 

Но и под условом да измењени ПКУ није у директној супротности 
са законом "Споразум" који представља основ измена није норма која од-
ређује основицу. Из целине цитираног Споразума произилази да се обаве-
зује Министарство правде... да наложи руководиоцима правосудних орга-
на... да изврше обрачун плате у складу ценом радом сата најмање у виси-
ни цене сата утврђене одлуком СЕС-а у складу са законом...да предузме 
све раположиве мере ради обезбеђења потребних финансијских средстава 
и друге предуслове за исплату плата..., да се обавезују уговорне стране да 
ускладе Посебан колективни уговор и да ће пре израде буџета за 2014. го-
дину преговарати о начину и износу повећања основице за обрачун и ис-
плату плате запослених у правосуђу. 

Из посебно наглашених одредница Споразума могло би се закљу-
чити да у складу са препоруком да се одређеној категорији запослених са 
средњом спремом у правосудним органима (државним службеницима и 
намештеницима) предлаже виша основица, али да се обрачун плате у 
складу са ценом радног сата утврђене одлуком СЕС-а врши ако се обезбе-
де финансијска средства. 
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Прецизније Споразум производи правно дејство под условом да се 
обезбеде потребна финансијска средства и други предуслови. Услов је бу-
дућа неизвесна околност (околност код које се не зна да ли ће наступити 
или неће) од чијег остварења зависи правно дејство уговора (Споразума). 
У конкретном случају он је позитиван (обезбеђење средстава у буџету), 
каузалан (не зависи од воље ниједне уговорне стране него од воље трећег 
лица, Владе и Министарства финансија), одложан јер дејства Споразума 
се одлажу и наступање чини неизвесним. 

Дакле из самог Посебног споразума који је постао саставни део 
ПКУ по основу члана 26. Закона о агенцији... произилази да је корекција 
основице за обрачун плата (основица пута коефицијент) по посебном За-
кону о платама државних службеника и намештеника зависи од обезбеђе-
ња потребних финансијских средстава (Споразум закључен под условом), 
па у хипотези да је посебан Споразум у интересном колективном радном 
спору постао норма њено значење као што и произилази из ставова 2, 3. 4. 
и 5. Споразума, улагање напора, преговарање и формулисање предлога 
који би био упућен Парламенту, а не правило које одређује основицу и 
мења закон. 

Из свега изложеног произилази да се ПКУ-ом као и другим пропи-
сима ниже снаге од закона не може утврђивати основица за плате запосле-
них у државним органима. 

- На седници Грађанског одељења одржаној дана 6.12.2016. годи-
не усвојен је правни став из управноправне материја који гласи: 

Ускраћивањем адекватног одговора тражиоцу информације 
учињена је повреда личног права. 

Тражилац информације је оштећени и увек је овлашћен да под-
несе захтев за покретање прекршајног поступка по члану 180. став 1. 
Закона о прекршајима, јер Законом о слободном приступу информаци-
јама од јавног значаја није одређено да је за покретање прекршајног 
поступка искључиво овлашћен орган из члана 179. став 2. ЗОП. 

Из образложења 

У пракси прекршајних судова на различит начин тумачи се право 
у погледу овлашћења лица које подноси захтев за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: тражилац ин-
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формација), у смислу Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" 
654/13.. 13/16, у даљем тексту: ЗОП) 

Поједини прекршајни судови прихватају активну легитимацију 
тражилаца информација за подношење захтева за покретање прекршајног 
поступка, без икаквог условљавања, док други прекршајни судови то пра-
во оспоравају условаљавајући га коришћењем института жалбе у управ-
ном поступку, као и тиме да овлашћени инспекцијски органи нису прет-
ходно подносили захтев за покретање поступка у датом случају, стављају-
ћи тиме оштећеног у улогу супсидијерног подносиоца захтева.  

Из праксе: 
1. У пресуди Вишег прекршајног суда, Одељење у Нишу II-3 Прж 

20603/13, суд је стао на становиште да је право на приступ информација-
ма од јавног значаја, право које припада сваком лицу по члану 5. ЗСПИЈЗ, 
и то тако што му се мора омогућити увид у документ или издати копија 
документа који садржи информацију од јавног значаја, те ускраћивањем 
адекватног одговора на поднети захтев стоји повреда личног права и тиме 
се заснива својство оштећеног у прекршајном поступку.  

2. Супротан став, садржан је у пресуди Прекршајног апелационог 
суда, Одељење у Крагујевцу I-116 Прж 7843/15 од 5.5.2015. године, одно-
сно да би неко имао својство оштећеног и овлашћеног подносиоца захтева 
за покретање прекршајног поступка, због прекршаја из области ЗСПИЈЗ, 
неопходан је услов да тај захтев није поднео овлашћени орган – управна 
инспекција, а да би управна инспекција могла да има својство овлашћеног 
органа потребно је да се тражилац информације након одбијања захтева за 
приступ информацијама, обратио поверенику и користио правно сред-
ствоо прописано ЗСПИЈЗ.  

Тражилац информације који није користио сва права из ЗСПИЈЗ 
сматра се да је одустао од тражених информација из ког разлога не може 
имати својство оштећеног лица у смислу члана 126. став 1. ЗОП. 

Осим овога, за стицање статуса оштећеног неопходно је да се 
утврди које је право подносиоцу захтева повређено.  

3. У пресуди Прекршајног апелационог суда, Одељење у Ни-
шу II-207 Прж 8612/15 од 12.5.2015. године истакнут је став, да ни првосте-
пени ни другостепени суд нису нашли да је подносилац захтева за покрета-
ње прекршајног поступка, због повреде права на приступ информацијама 



Билтен Врховног касационог суда 

 34

од јавног значаја био дужан да докаже односно да је суд био дужан да утвр-
ди да ли је подносилац захтева претходно искористио друга правна сред-
ства предвиђена ЗСПИЈЗ, нити које је лично или имовинско право подноси-
оцу захтева повређено, већ је прекршајни поступак покренут и спроведен 
на бази чињенице да је оштећени поднео захтев на основу ЗСПИЈЗ.  

Релевантна правила: 
У члану 126. став 1. ЗОП, предвиђено је да је оштећени, у смислу 

овог закона, лице чије је какво лично или имовинско право повређено или 
угрожено прекршајем.  

Захтев за покретање прекршајног поступка, по члану 179. став 1. 
ЗОП, подноси овлашћени орган или оштећени, а овлашћени органи из 
става 1. овога члана су органи управе, овлашћени инспектори, јавни тужи-
лац и др. (став 2).  

Одредбом члана 180. став 1. ЗОП прописано је да је оштећени 
овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка увек, 
осим ако законом није одређено да је за покретање прекршајног поступка 
искључиво овлашћен орган из члана 179. став 2. овог закона.  

ЗСПИЈЗ уређује начин остваривања права на приступ информаци-
јама од јавног значаја које је зајемчено чланом 51. став 2. Устава, којим је 
прописано да свако има право на приступ подацима која су у поседу др-
жавних органа.  

Међутим, ЗСПИЈЗ не садржи ни једну одредбу којом би за подно-
шење захтева за покретање прекршајног поступка био искључиво овла-
шћен надлежни орган у смислу одредбе члана 180. став 1. ЗОП. Осим тога 
наведени закон не садржи ни одредбу којом се на посебан начин уређује 
овлашћење оштећеног да поднесе захтев за покретање прекршајног по-
ступка, условљено претходним искоришћавањем правног средства које 
предвиђа ЗСПИЈЗ. 

Повреда ЗСПИЈЗ представља повреду уставом зајемченог људског 
права при чему овај закон, а ни ЗОП не дају основа да је овлашћење оште-
ћеног да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка условљено 
претходним коришћењем жалбе и доказивања повреде каквог личног или 
имовинског права оштећеног.  
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У прилог овоме иде и чињеница, а у смислу одредбе члана 22. ст. 
2. и 3. ЗСПИЈЗ, да жалба није дозвољена када је по захтеву тражиоца у пр-
вом степену одлучивала Народна скупштина, Влада, Врховни касациони 
суд, Уставни суд и Републички јавни тужилац. У овим случајевима се мо-
же покренути управни спор.  

Имајући у виду наведене законске одредбе и изричиту одредбу 
члана 180. став 1. ЗОП, при чињеници да ЗСПИЈЗ ни једном својом од-
редбом није прописао да је за покретање прекршајног поступка искљу-
чиво овлашћен орган из члана 179. став 2. ЗОП, став изражен у пресуди 
Вишег прекршајног суда, Одељења у Нишу из 2013. године и Прекршај-
ног апелационог суда, Одељење у Нишу из 2015. године је основан. Тра-
жиоцу информације је повређено лично право, па како је ускраћен за до-
бијање тражене информације и да без било ког условљавања има свој-
ство оштећеног то је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекр-
шајног поступка.  

 

III 

ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ 

На седницама Грађанског одељења у периоду између два саветовања 
усвојен је одређени број закључака који ће бити изнети у овом реферату. 

Закључак  

Предлог за извршење је уредан ако уместо потписа предлагача 
садржи факсимил (предлагача или пуномоћника). 

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-
ционог суда одржаној 27.6.2017. године)  

 

Закључак  

У споровима ради накнаде материјалне штете због неисплате 
пензија лицима са територије АП Косова и Метохије, узима се у обзир 
(умањује) новчани износ који је тужилац примио од стране УНМИК-а. 

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-
ционог суда одржаној 27.6.2017. године)  
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Закључак  

Основни суд је искључиво надлежан за спровођење извршења 
из свих породичних односа, па и за извршење одлуке о издржавању. 

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-
ционог суда одржаној 27.6.2017. године)  

 

Закључак 

Правно дејство колективних уговора код послодаваца  
и њихових оснивача 

Колективни уговори закључени код послодаваца – привред-
них друштава важе за запослене код тих послодаваца, а колективни 
уговори код оснивача ових привредних друштава важе за запослене 
код оснивача и немају проширено дејство на запослене код основаних 
привредних друштава. 

Одредбе колективних уговора резултат су колективног прего-
варања али када је у питању њихова садржина, иако су аутономни из-
вори права, тумаче се према позитивним прописима и општим наче-
лима облигационог права о одредивости предмета уговорне обавезе 
(чл. 46. и 47. ЗОО). 

Само колективни уговори које закључују оснивачи јавних 
предузећа, друштва капитала и јавних служби важе за запослене у 
основаним јавним предузећима, друштвима капитала чији је оснивач 
јавно предузеће и јавним службама – као посебни колективни угово-
ри (члан 246. став 1. ЗОР). 

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-
ционог суда одржаној 27.6.2017. године)  

На осмој седници Грађанског одељења која је одржана дана 
27.6.2017. године измењен је и допуњен правни став од 3.3.2015. године 
који гласи: 

Решење јавног водопривредног предузећа о утврђивању висине 
накнаде за коришћење водног земљишта представља извршну исправу у 
смислу члана 13. став 1. тачка 2. и члана 14. став 2. Закона о извршењу и 
обезбеђењу; за извршење новчане обавезе по овом решењу стварно је над-
лежан основни суд.  
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Закључак сада гласи: 
У поступцима извршног повериоца ЈВП "Воде Војводине" Но-

ви Сад против извршних дужника, покренутим предлогом за изврше-
ње на основу извршне исправе, решења извршног повериоца о одре-
ђивању накнаде за одводњавање и других накнада у вези са тим, 
стварно је надлежан привредни суд, када је извршни дужник при-
вредни субјект, а стварно надлежан је суд опште надлежности када је 
извршни дужник, обвезник плаћања, физичко или друго правно лице. 

На седници одржаној дана 4.7.2017. године усвојен је закључак: 
До почетка рада јавних извритеља на подручју Републике Ср-

бије за које нису именовани, послове чије обављање по Закону о извр-
шењу и обезбеђењу16 спада у надлежност јавних извршитеља, обавља-
ће надлежни суд.  

 

IV 
Утврђене сентенце на седница Грађанског одељења 

У овом периоду у смислу члана 35. Пословника о уређењу и раду 
Врховног касационог суда17 утврђен је одређени број сентенци који би 
требало да допринесу јединственој судској примени права у идентичним 
чињенично-правним ситуацијама: 

 

Дискриминација 

Исплатом ратних дневница само резервистима са територије 
седам општина обухваћених Споразумом од 11.1.2008. године, изврше-
на је дискриминација осталих војних резервиста - који имају преби-
валиште на територији других општина и којима ратне дневнице ни-
су исплаћене, јер тужена није доказала да је постојало легитимно, 
објективно и разумно оправдање за ово прављење разлике по основу 
пребивалишта. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 117/2016 од 
31.8.2016. године) 

 

                                                 
16  "Службени гласник РС" 106/2015 
17  "Службени гласник РС" 37/10, 51/14, 41/16 и 62/16 
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Дискриминација правног лица 

Судска одлука није акт дискриминације, нити поступање су-
дова приликом одлучивања о тужбеном захтеву може да буде дискри-
минаторско поступање.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 192/16 од 
30.3.2016. године) 

 

Измена уговорених услова рада 

Пропуст послодавца да запосленог у понуди за закључење анекса 
уговора о раду којим се мењају раније уговорени послови или услови ра-
да, упозори да одбијање може бити отказни разлог, има за последицу по-
ништај решења којим је запосленом из тог разлога отказан уговор о раду. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 259/2015 од 
3.6.2015. године)  

 

Начело легалитета 

Отказни разлог, односно понашање запосленог које предста-
вља повреду радне дисциплине, мора бити прописан општим актом 
послодавца или одређен уговором о раду.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 125/15 од 
13.5.2015. године)  

 

Нематеријална штета учињена преко друштвених мрежа  
и месна надлежност суда 

У споровима ради накнаде нематеријалне штете због повреде 
части и угледа учињене преко тзв. "друштвених мрежа" Виши суд у 
Београду није искључиво месно надлежан за пресуђење.  

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 627/2016 од 
21.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 
27.6.2017. године) 
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Објективна одговорност државе за штету затворенику 

Држава одговара за накнаду штете оштећеном затворенику 
која је учињена од других затвореника за време и у условима издржа-
вања казне по основу објективне одговорности. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 661/2016 од 
19.1.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 27.6.2017. 
године) 

 

Посебна заштита од отказа 

Запослени за чијим радом је престала потреба услед техноло-
шких или организационих промена код послодавца, који је и пред-
ставник друштвеног капитала у скупштини акционара, не ужива по-
себну заштиту од отказа по овом основу, јер у том својству нема 
функцију непосредне заштите запослених. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 275/2015 од 
3.6.2015. године)  

 

Право регреса 

Радња извршења кривичног дела која се у грђанскоправном 
смислу може уподобити са грубом непажњом је основ за настанак ре-
гресног захтева послодавца према запосленом који је правноснажном 
пресудом оглашен кривим за извршење тог кривичног дела. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 566/2015 од 
25.6.2015. године)  

 

Преквалификација повреде у судском поступку 

Због чињенице да се само у случају престанка радног односа 
због повреде забране насиља, злостављања и занемаривања, настав-
нику трајно одузима лиценца за рад, суд у поступку оцене законито-
сти изречене дисциплинске мере не може изменити правну квалифи-
кацију овог дисциплинског прекршаја на повреду радне обавезе за 
коју законом није прописана таква врста санкције.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1501/15 од 
16.6.2016. године)  
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Раскид уговора због промењених околности 

Захтев за раскид уговора због промењених околности наста-
лих у току трајања уговора, може се тражити само док уговор траје, 
односно до истека рока на који је уговор закључен. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 596/2016 од 
23.11.2016. године) 

 

Раскид уговора о дугорочном стамбеном кредиту са валутном  
клаузулом због промењених околности ("швајцарци") 

При одлучивању о тужбеном захтеву за раскид уговора о дуго-
рочном стамбеном кредиту са валутном клаузулом због промењених 
околности суд мора да утврди све чињенице од значаја за правилну 
примену чл. 133. и 135. ЗОО а посебно да ли су се битне околности 
промениле, ако јесу у чему се огледају и какве последице су оне проу-
зроковале по уговарача.  

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 321/2016 од 
25.1.2017. године) 

 

Разграничење надлежности и одбацивање тужбе 

Смисао правила из члана 16. ЗПП је разграничење судске од 
управне надлежности, а не разграничење надлежности судова у одно-
су на управљачка овлашћења послодавца.  

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2760/2016 од 
21.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 
27.6.2017. године) 

 

Слобода изражавања и обавеза лојалности према послодавцу 

Обавеза запосленог да штити углед послодавца мора бити про-
порционална његовом праву на слободу изражавања и изношење ста-
вова и чињеница о питањима која су од јавног значаја.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1309/2014 од 
25.2.2015. године)  
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Статусне промене и одговорност за обавезе 

У радном спору терет доказивања чињеница да је обавеза пре-
стала статусном променом пада на терет туженог послодавца.  

Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1112/2016 од 
28.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 
27.6.2017. године) 

 

Валидност исправа универзитета са територије ап косова и метохије 

Исправе издате од стране универзитета са територије АП Ко-
сова и Метохије се могу користити на целој територији Републике 
Србије у циљу наставка школовања или запошљавања, уколико су 
признате на начин и у поступку предвиђеним прописима Републике 
Србије.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 158/15 од 
20.5.2015. године)  

 

Застарелост код проглашења несталог лица за умрло 

У случају проглашења несталог лица за умрло, рокови заста-
релости из члана 376. ст. 1. и 2. ЗОО, код захтева за накнаду матери-
јалне и нематеријалне штете због смрти блиског лица, почињу тећи 
од момента доношења решења којим је нестало лице проглашено за 
умрло, без обзира на евентуално каснију измену решења у погледу да-
тума смрти несталог лица. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 580/2016 од 
22.6.2016. године) 

 

V 

Уједначавање судске праксе 

Вршећи своју законску обавезу обезбеђивања јединствене судске 
примене права и уједначавања судске праксе одржани су састанци са 
представницима апелационих судова и Привредног апелационог суда ра-
ди разрешења спорних правних питања и проблема решавања старих 
предмета према Споразуму председника апелационих судова са председ-
ником Врховног касационог суда и распореду утврђеном за сваку годину.  
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У периоду између два саветовања одржани су састанци са пред-
ставницима грађанских одељења и одељења за радне спорове апелацио-
них судова и Привредног апелационог суда и то 29.9.2016. године у Кра-
гујевцу, 22.12.2016. године у Београду, 24.3.2017. године у Новом Саду и 
23.6.2017. године у Нишу. На овим састанцима разматрана су спорна пи-
тања из области опште грађанске материје и материје радног права. 

На заједничкој седници одржаној 29.09.2016. године у Крагујевцу 
(Опленац), постављено је питање у вези проблема солидарне одговор-
ности и статусне промене привредног друштва "Железнице" АД Ср-
бија, у парницама по тужбама запослених, ради исплате увећане зара-
де за сменски рад. О овом питању Грађанско одељење Врховног касацио-
ног суда се изјаснило кроз одлуку Рев2 1112/2016 која је разматрана на 
седници Грађанског одељења одржаној 23.1.2017. године у којој је изра-
жен став да постоји солидарна одговорност матичног и новонасталог 
предузећа. Касније су донете и одлуке Рев2 286/16, Рев2 2614/16... 

На заједничкој седници одржаној 22.12.2016. године у Београду 
(Хотел "Арт") значајан део питања односио се на поступак извршења. 

Поводом питања "Да ли је за спорове између привредних субје-
ката, без обзира на предмет спора, дакле и када спор није у вези са 
обављањем њихове делатности и у ситуацији када се на страни неког 
привредног субјекта као материјални супарничар појављује друго 
правно или физичко лице, надлежан привредни суд или основни суд, 
као суд опште надлежности?", констатовано је да је одговор дат у за-
кључку Грађанског одељења Врховног касационог суда "Разграничење 
стварне надлежности између судова опште и посебне надлежности – при-
вредних судова" од 4.10.2010. године (Билтен ВКС 2/14). 

Апелациони суд у Новом Саду је поставио питање "Чланом 26. 
ЗИО је одређено да одлучујући о приговору и жалби суд не може да 
укине првостепено решење и да предмет упути на поновно решавање. 
Да ли се одредба члана односи само на забрану укидања решења о из-
вршењу или се одредба члана односи и на забрану укидања и упућива-
ња на поновно решавање свих решења првостепеног извршног суда?". 

У поступку решавања спорног правног питања по захтевима Пр-
вог основог суда у Београду Ии 27144/2016 и Ии 24566/2016 на седници 
Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 23.1.2017. годи-
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не, усвојен је правни став "Примена члана 26. Закона о извршењу и обез-
беђењу ("Службени гласник РС" 106/15), који гласи: 

 

Правни став 

Одлучујући о приговору и жалби суд не може да првостепено 
решење укине и предмет врати на поновни поступак, већ може да пр-
востепено решење потврди и жалбу одбије, или ипрвостепено решење 
преиначи усвајањем жалбе или пак првостепено решење укине без 
враћања на поновни поступак и решавање. 

 

У вези питања Апелационог суда у Нишу : "Који је правни лек 
против решења којим се поступак обуставља у смислу члана 547. ст. 
1. и 2. ЗИО18 који закон треба применити сдије су обавештене да је 
Грађанско одељење Врховног касационог суда на седници од 
6.12.2016. године усвојило  

Правни став 

Обустава извршног поступка 

О жалби против решења о обустави поступка донетог по члану 
547. ст. 1. и 2 ЗИО одлучује надлежни виши суд. 

У вези питања Апелационог суда у Нишу које гласи: "Да ли је За-
кључком Владе Републике Србије 05 бр. 401-161/2008 од 17.1.2008. го-
дине којим су обезбеђена средства ради исплате новчане помоћи рат-
ним војним резервистима са пребивалиштем на територији седам не-
развијених општина (Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа, 
Дољевац и Прокупље) повређено начело једнаких права и извршена 
дискриминација по основу места пребивалишта ратних војних резер-
виста са пребивалиштем на територији свих осталих општина које 
нису наведене у означеном Закључку Владе, Врховни касациони суд 
се изјаснио у својој одлуци Рев 1117/2016. Одлука у којој је изражен 
став овога суда у вези права на накнаду нематеријалне штете због 
дискриминације у исплати ратних дневница објављена је на сајту 
WWW.vk.sud.rs. 

                                                 
18  "Службени гласник РС" 106/15 
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На заједничкој седници одржаној дана 24.3.2017. године у Новом 
Саду поводом питања: "Како поступити у другостепеном парничном 
поступку када је тужбеним захтевом на главни износ валуте евро тра-
жено да тужени тужиоцу плати и камату коју прописује Централна 
европска банка, па првостепени суд такав захтев усвоји и постављају 
се питања да ли везано за камату такав захтев усвоји. Постављају се 
питања да ли се ту ради о примени материјалног права, и ако се ради 
да ли то значи да другостепени суд треба да преиначи одлуку првосте-
пеног суда у односу на камату и тужиоцу досуди камату која му при-
пада по закону о затезној камати који се примењује од 25.12.2015. го-
дине. Судије су упознате да се Врховни касациони суд у одлуци Рев 
2236/15 од 22.2.2017. године изјаснио о наведеном питању. Међутим, у 
образложењу одлуке којом се укида другостепена одлука у делу за ка-
мату, изражен је став да је другостепени суд "обавезавши туженог да 
тужиоцу на појединачно досуђене износе дуга од 25.12.2012. године до 
исплате плати припадајућу камату по закону о затезној камати (а 
тражена је камата по стопи Европске централне банке на сваки износ 
појединачно од дана доспелости до исплате) преиначио првостепену 
пресуду на штету оне парничне странке која је изјавила жалбу", а она 
је једина изјавила жалбу. 

О питању које је потавио Апелациони суд у Нишу: "Да ли је након 
доношења аутентичног тумачења одредбе члана 1, члана 5. став 1. и 
члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији19 дошло до промене доса-
дашњег правног става и постојеће судске епраксе да се одредба члана 
42. Закона о експропријацији примењује и у случајевима одређивања 
накнаде за одузимање или ограничење права на непокретностима које 
није извршено у поступку и на начин предвиђен тим законом, тзв.фак-
тичка експропријација и уколико јесте које материјално право убуду-
ће примењивати, јер не постоји јединствен став апелационих судова. 
Судије су упознате да је Врховни касациони суд разматрао слично спорно 
правно питање по захтеву Основног суда у Новом Пазару и заузео правни 
став на седници одржаној дана 23.1.2017. године који гласи: 

1. Правни основ потраживања тужиоца због проласка кабла 
електричне енергије ваздушним путем изнад њихових катастарских 

                                                 
19  "Службени гласник РС" 106/16 од 28.12.2016. године 
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парцела је стварноправног карактера – конституисање законске 
стварне службености на основу члана 51. Закона о основама својин-
скоправних односа, а не фактичка експропријација. 

2. Висина ове одговарајуће накнаде одређује се на основу чла-
на 53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа. 

3. На застарелост ове накнаде примењује се члан 371. ЗОО-оп-
шти рок застарелости потраживања. 

На заједничком састанку који је одржан дана 23.6.2017. године у 
Нишу грађанских одељења, одељења за радне спорове и одељења судске 
праксе апелационих судова у Републици Србији разматрана су спорна пи-
тања од значаја за уједначавање судске праксе. 

Поводом питања Апелационог суда у Београду и правног става ко-
ји је усвојен на шестој седници Грађанског одељења Апелационог суда у 
Београду од 22.5.2017. године који гласи: 

За суђење по тужби у поступку правне заштите на основу чланова 
83, 84, 85. и 101, 107. став 2, 112. и 119. Закона о јавном информисању и 
медијима месно је надлежан виши суд на чијем подручју се налази седи-
ште издавача.  

О овом питању се Врховни касациони суд изјаснио изјаснио у ви-
ше одлука20 , па се не прихвата правни став тог суда јер је Законом о јав-
ном информисању и медијима21 на другачији начин регулисана надле-
жност суда за одлучивање о поступку правне заштите по овом закону. 
Међутим, по схватању овога суда овај закон представља посебан закон са-
мо у погледу материјално-правне заштите права која представљају пред-
мет регулисања по овом закону, док у погледу организације, уређења и се-
дишта судова, односно њихове стварне и месне надлежности, посебни за-
кони су Закон о уређењу судова и Закон о седиштима и подручјима судо-
ва и јавних тужилаштава, којима је између осталог одређено, да је за тери-
торију целе Републике Србије само Виши суд у Београду надлежан да у 
првом степену одлучује у споровима за накнаду штете у вези са објављи-
вањем информација. 

                                                 
20  Р1 167/2017 од 20.4.2017. године, Р1 234/2017 од 31.5.2017. године 
21  "Службени гласник РС" 83/14, 58/15 и 12/16 
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Поводом питања Апелационог суда у Крагујевцу да ли је дозвољена 
тужба којом се тражи да суд дозволи да малолетно дете отпутује са једним 
родитељем, односно тужиоцем у иностранство, као и да промени пребива-
лиште и да надаље живи са тужиоцем у иностранству, с обзиром да други 
родитељ, односно тужени то не дозвољава, а претходно је донета одлука 
суда којом је малолетно дете поверено тужиоцу на самостално вршење ро-
дитељског права, представници апелационих судова су упознати да се о 
овом питању изјаснио Врховни касациони суд у одлуци Рев број 2557/06 од 
1.3.2007. године којом је између осталог одређено да када дође до спора из-
међу родитеља који врши родитељско право и жели да са дететом се пресе-
ли у иностранство и убудуће тамо живи и родитеља који не врши родитељ-
ско право не дозвољава промену места пребивалишта детета, увек је о томе 
надлежан да одлучује суд. Из ове одлуке произилази да суд није овлашћен 
да уместо родитеља доноси одлуке које замењују сагласност родитеља за 
одвођење малолетног детета у инострарнство, односно које замењују зајед-
ничке одлуке родитеља о битним питањима вршења родитељског права, 
већ у таквој ситуацији, а руководећи се најбољим интересом малолетног де-
тета по члану 3. Конвенције о правима детета и члану 266. став 1. Породич-
ног закона овлашћен да наложи тужиоцу да уреди тужбу у погледу захтева 
који треба да буде усмерен на делимично лишење родитељског права роди-
теља који не даје сагласност за промену места пребивалишта детета, а у 
складу са одредбом члана 82. Породичног закона. 

Поводом питања Апелационог суда у Нишу да ли се једногоди-
шњи рок застарелости комуналних услуга у смислу члана 378. став 1. тач-
ка 1. ЗОО аналогно може применити и на потраживање наплата доплатне 
карте за коршћење услуга превоза у градском јавном превозу судије су 
упознате да је Врховни касациони суд у одлуци Рев 430/2014 од 
17.12.2014. године изједначио са комуналним услугама таксативно наве-
деним у члану 378. став 1. тачка 1. ЗОО и услугу јавног паркинга (иако 
није таксативно наведена у цитираној одредби ЗОО), али је предвиђена 
одредбом члана 4. Закона о комуналним делатностима. 

У периоду између два саветовања одржано је више округлих сто-
лова у вези примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу. На саветова-
њу у децембру 2016. године разматрана су спорна правна питања на коме 
су судије Врховног касационог суда размениле ставове са јавним изврши-
тељима. Судије Врховног касационог суда учествовале су и на заједнич-
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ким састанцима виших судова и то у марту месецу 2017. године са пред-
ставницима виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду и 
мају месецу 2017. године са представницима виших судова са подручја 
Апелационог суда у Крагујевцу. На овим састанцима највише су разма-
трана спорна питања из области примене новог Закона о извршењу и 
обезбеђењу. 

У циљу доприноса ефективној и уједначеној примени Закона о из-
вршењу и обезбеђењу Врховни касациони суд је у сарадњи са пројектима 
"Унапређење ефикасности правосуђа" који се финансира из фондова 
Европске уније, "Подршка пословној заједници" USAID и "Подршка сек-
тору правосуђа у Србији" који финансира Мултидонаторски поверенички 
фонд, организовао више састанака са судијама извршних одељења основ-
них и виших судова са подручја апелационих судова на територији Репу-
блике Србије и то дана 13.6. и 11.7. у Београду, 20.6.2017. године у Нишу, 
27.6.2017. године у Новом Саду и 4.7.2017. године у Крагујевцу. На овим 
састанцима разматрана су спорна питања примене Закона о извршењу и 
обезбеђењу, разматрани су ефекти предузетих мера у циљу повећања ефи-
касности рада извршних одељења и решавања старих извршних предмета. 

 

VI 

Закључак 

Судска пракса Грађанског одељења Врховног касационог суда је у 
периоду између два саветовања своју активност усмерила на извршавање 
законске обавезе обезбеђивања јединствене судске примене права усваја-
њем правних ставова у поступку решавања спорног правног питања, прав-
них ставова и закључака, ставовима израженим у одлукама о ванредним 
правним средствима и сукобима надлежности, прихватања одлучивања о 
ревизијама као изузетно дозвољеним, утврђивањем одређеног броја сен-
тенци из судских одлука, на који начин је разрешен одређени број спор-
них питања од значаја за уједначавање судске праксе. 

Начело правне сигурности јемчи између осталог одређену стабил-
ност у правним ситуацијама и доприноси поверењу јавности у судове. Ис-
трајност доношења различитих судских одлука у истим или битно слич-
ним чињенично-правним ситуацијама може да створи стање правне неси-
гурности које би смањило поверење јавности у правосудни систем, а то 
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поверење је један од основних компоненти државе засноване на владави-
ни права. Неуједнача и недоследна судска пракса представља повреду 
права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције о људ-
ским правима и основним слободама које санкционишу како Европски 
суд за људска права, тако и Уставни суд обавезујући Републику Србију на 
исплату накнаде на име правичног задовољења. Механизам уједначавања 
судске праксе установљен Акционим планом Врховног касационог суда 
од 1.4.2014. године који садржи низ мера које се предузимају на разним 
нивоима судске надлежности представља ефикасан начин за уједначавање 
судске праксе који је као позитиван препознао и Европски суд за људска 
права о чему се изјаснио у цитираној одлуци Цупара против Србије. 

Врховни касациони суд у спровођењу законом прописане надле-
жности у суђењу и надлежности изван суђења обезбеђује правилну једин-
ствену судску примену права у циљу даљег унапређења институционалне 
ефикасности и делотворности правосуђа и остварења већег степена прав-
не сигурности у Републици Србији као правној држави, заснованој на вла-
давини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије и 
људским и мањинским правима и слободама. 
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Љубица Милутиновић 
судија Врховног касационог суда 
 
 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА  
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ – НОВИ ЗАКОН 

 

Закон о заштити права на суђење у разумном року1 ступио је на 
снагу 01.01.2016. године. Пре доношења овог закона заштита права на су-
ђење у разумном року остваривана је на основу Закона о уређењу судова2 
(чланови 8а, 8б и 8в), а пре тога уставном жалбом пред Уставним судом3.  

Право на правично суђење зајемчено је чланом 32. Устава Репу-
блике Србије4, према којој одредби свако има право да независан, непри-
страсан и законом већ установљени суд, правично и у разумном року јав-
но расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње 
која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против ње-
га. Један од сегмената права на правично суђење јесте право на суђење у 
разумном року.  

Члан 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основ-
них слобода5 предвиђа да свако, током одлучивања о његовим грађанским 
правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на 
правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристра-
сним судом образованим на основу закона.  

Европски суд за људска права у већем број представки наших гра-
ђана против Србије донео је одлуке у којима је истакао потребу да се на 
националном нивоу успостави делотворни правни лек за убрзање поступ-
ка и то све до извршења правноснажне судске одлуке, па је у складу са ти-

                                                 
1  "Службени гласник Републике Србије" 40/15 
2 "Службени гласник Републике Србије" 116/2008....101/2013 
3  Члан 72. Закона о Уставном суду 
4  "Службени гласник Републике Србије" 98/2006 
5  "Службени лист СЦГ"-Међународни уговори, број 5/2005, 7/2005, "Службени гла-

сник РС"-Међународни уговори бр. 12/2010, 10/2015 
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ме, а ради остварења права на правично суђење, у Србији донет посебан 
Закон о заштити права на суђење у разумном року.  

Закон о заштити права на суђење у разумном року јасно одваја 
правна средства за убрзање поступка, од оних која служе правичном за-
довољењу. Коришћење првих је процесна претпоставка за коришћење 
других. Предвиђена је и могућност покушаја поравнања пред Државним 
правобранилаштвом, као могућа фаза пре обраћања тужбом суду. Ова мо-
гућност постојала је као дужност за тужиоца у Закону о парничном по-
ступку из 2009. године, али се показала неделотворном и неуставном, па 
је прописана као факултативно овлашћење странке, без последица проце-
сне претпоставке6.  

Заштита права на суђење у разумном року на основу Закона о за-
штити права на суђење у разумном року обухвата и део истражног по-
ступка који воде јавни тужиоци, јер он представља део јединственог кри-
вичног поступка, као и ванпарнични и извршни поступак.  

Закон садржи мерила за оцену трајања дужине поступка – суђења7, 
као и прописану висину новчаног обештећења за неимовинску штету8.  

Правна средства за убрзање поступка су приговор и жалба9, а на-
кон правноснажности решења којим је усвојен захтев странке за утврђење 
да јој је повређено право на суђење у разумном року, странка стиче право 
на захтев за правично задовољење10.  

Врсте правичног задовољења11 законом су регулисане и такста-
тивно наведене, а то су:  

1. Право на исплату новчаног обештећења за неимовинску 
штету која је странци изазвана повредом права на суђење у разумном ро-
ку (у даљем тексту новчано обештећење);  

                                                 
6  Тужба не може бити одбачена ако странка није користила могућност да се обрати Др-

жавном правобраниоцу пре подношења тужбе. 
7  Члан 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року 
8  Члан 30. истог закона 
9  Члан 5-21. Закона 
10  Члан 22. Закона 
11  Члан 23. Закона 
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2. Право на објављивање писмене изјаве Државног правобра-
ниоца (у даљем тексту: правобранилаштво) којом се утврђује да је стран-
ци било повређено право на суђење у разумном року;  

3. Право на објављивање пресуде којом се утврђује да је стран-
ци било повређено право на суђење у разумном року12. 

Одговорност Републике Србије за неимовинску штету изазвану 
повредом права на суђење у разумном року је по самом закону објектив-
на, а при одлучивању о правичном задовољењу, правобранилаштво и су-
дови су везани решењима председника судова којима је утврђена повреда 
права странке на суђење у разумном року.  

 

Новчана накнада штете због повреде права на суђење  
у разумном року 

Предмет овог реферата је новчана накнада штете због повреде 
права на суђење у разумном року у судском поступку и то како нематери-
јалне тако и материјалне. Закон о заштити права на суђење у разумном ро-
ку прописује претпоставке за подношење тужбе за новчано обештећење, 
поступак по тужби, стварну и месну надлежност, висину новчаног обе-
штећења (за нематеријалну штету), услове за тужбу за накнаду имовинске 
штете, исплату новчаног обештећења и накнаде имовинске штете, као и 
обезбеђивање средстава за исплату.  

Међутим, закон не прави јасну разлику између услова за подноше-
ње и поступак по тужби за накнаду штете када је у питању правично задо-
вољење – нематеријална штета и када је у питању тужба за накнаду имо-
винске штете. Када у члану 23. закон набраја врсте правичног задовоље-
ња, закон не помиње тужбу за накнаду имовинске штете (јер она не пред-
ставља вид правичног задовољења), из чега се несумњиво да закључити 
да су ове две врсте тужби различите и различито третиране по својој прав-
ној природи и правилима поступка за остварење правне заштите. 

Значи: Тужба за накнаду имовинске штете није вид правичног 
задовољења (сатисфакције за претрпљену штету) већ посебна тужба за 
накнаду стварно претрпљене материјалне штете. 

                                                 
12  Члан 23. Закона о заштити права на суђење у разумном року 
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Одредбом члана 23. Закона о заштити права на суђење у разумном 
року је прописано право странке на исплату новчаног обештећења за неи-
мовинску штету коју је странка претрпела повредом права на суђење у ра-
зумном року као једно од могућих врста правичног задовољења, а у члану 
26. истог закона се регулишу претпоставке за подношење те врсте тужбе, 
поступак по тужби (члан 27. закона), стварна и месна надлежност суда 
(члан 28. закона) и висина новчаног обештећења (члан 30 закона).  

Одредбом члана 27. став 1. закона је прописано да се у поступку 
пред судом сходно примењују одредбе о споровима мале вредности из за-
кона којим се уређује парнични поступак. У погледу тужбе за накнаду 
имовинске штете из члана 31. не прописују се никаква процесна правила, 
већ се у ставу 2. тога члана прописује да поред одредаба закона којим се 
уређују облигациони односи, примењују се и мерила за оцену трајања су-
ђења у разумном року, а у ставу 3. истог члана да је одговорност Републи-
ке Србије за имовинску штету објективна. Очигледно је да ове две врсте 
тужби, за нематеријалну и имовинску (материјалну) штету нису на исти 
начин регулисане.  

Додатну забуну изазива одредба о стварној надлежности суда. На-
име, одредбом члана 28. Закона о заштити права на суђење у разумном 
року прописана је месна надлежност основног суда за одлучивање по ту-
жби за новчано обештећење и то суда на чијем подручју тужилац има пре-
бивалиште, боравиште или седиште, а у смислу става 2. тог члана, да ако 
тужилац нема пребивалиште, боравиште или седиште у Републици Срби-
ји, месно је надлежан основни суд који има седиште у месту седишта суда 
који је утврдио повреду права на суђење у разумном року. Иако рубрум 
овог члана гласи стварна и месна надлежност суда, изричито се помиње 
само месна надлежност основног суда, из чега се закључује да је и ствар-
но надлежан основни суд.  

По тужби за накнаду имовинске штете из члана 31. овог закона 
није прописана ни стварна ни месна надлежност суда. Зато, ако се ради о 
заједничким одредбама за обе врсте тужби онда би и за тужбу за накнаду 
имовинске штете без обзира на висину тужбеног захтева био надлежан 
основни суд, што је супротно Закону о уређењу судова којим је прописана 
стварна надлежност судова, а и Закону о парничном поступку којим је 
прописано да суд у току целог поступка пази на своју стварну надле-
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жност13. Самим тим, не може се прихватити ни правило прописано одред-
бом члана 27. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року 
да се у поступку пред судом примењују одредбе о спору мале вредности 
из Закона о парничном поступку, без обзира на то што се у истом ставу 
цитираног члана закона прописује да се те одредбе примењују независно 
од врсте и висине тужбеног захтева. Прихватљиво је да се одредбе о пра-
вилима која се тичу спорова мале вредности примењују на тужбу за нов-
чано обештећење – неимовинску штету, будући да је законом прописана 
висина те штете у највишем износу од 3.000 евра у динарској противвред-
ности, а што јесте и гранична вредност предмета спора у споровима мале 
вредности. Међутим, будући да накнада имовинске штете може бити по-
траживана у износу који превазилази износ од 3.000 евра у динарској про-
тиввредности, па чак и износ од 40.000 евра у динарској противвредности, 
у ком случају би могао бити надлежан у првом степену и виши суд, то се 
ове одредбе по тужби за накнаду имовинске штете не могу примењивати, 
као ни процесна правила која се односе на поступак у споровима мале 
вредности, већ правила општег парничног поступка и стварна надлежност 
суда према Закону о уређењу судова.  

Обе врсте тужби (и за новчано обештећење – нематеријалну штету 
и за накнаду имовинске штете) странка може да поднесе у року од једне 
године од дана када је стекла право на правично обештећење. Рок за под-
ношење тужбе за новчано обештећење прописан је одредбом члана 26. За-
кона о заштити права на суђење у разумном року, а рок за подношење ту-
жбе за накнаду имовинске штете одредбом члана 31. истог закона. Иако 
се ради о роковима исте дужине, који се рачунају од истог тренутка – дана 
када је странка стекла право на правично задовољење, они су прописани 
посебним одредбама закона. Ово је додатни разлог за закључак да се на 
ове две врсте тужби не примењују исте процесне одредбе и да процесне 
одредбе прописане овим законом важе само за поступак по тужби за нов-
чано обештећење тј. накнаду неимовинске штете. Насупрот, у спору по 
тужби за накнаду имовинске штете примењују се опште одредбе Закона о 
парничном поступку.  

У прилог овог закључка говоре и одредбе члана 27. ст. 2. и 3. Зако-
на о заштити права на суђење у разумном року којима је прописано да суд 

                                                 
13  Члан 17. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" 72/11... 55/14) 



Билтен Врховног касационог суда 

 54

не може досудити новчано обештећење у висини већој од овим законом 
прописане (члан 30. став 1) и да ревизија није дозвољена, док за тужбу за 
накнаду имовинске штете о овоме никаквих посебних правила поступка у 
закону нема, што значи да висина штете законом није лимитирана и да ре-
визија може бити дозвољена под законом прописаним условима (када 
премашује износ од 40.000 евра у динарској противвредности, или под 
условима прописаним за изјављивање посебне ревизије).  

У погледу висине тужбеног захтева за новчано обештећење висина 
је лимитирана одредбом члана 30, према којој се новчано обештећење при-
знаје у висини од 300 евра до 3.000 евра у динарској противвредности на 
дан исплате према средњем курсу Народне банке Србије по предмету, а при 
одређивању висине новчаног обештећења, правобранилаштво и суд приме-
њују мерила за оцену трајања суђења у разумном року (члан 4), пре свега 
сложеност предмета суђења или истраге, поступања надлежног државног 
органа и странке током поступка и значај предмета суђења или истраге по 
странку, док се у делу који се односи на имовинску штету не налазе такве 
одредбе, већ закон упућује на примену Закона о облигационим односима и 
мерила за оцену трајања суђења у разумном року (члан 4. овог закона).  

На крају, при одлучивању о правичном задовољењу, правобрани-
лаштво и судови везани су решењима председника судова којима је утвр-
ђена повреда права странке на суђење у разумном року (члан 23. став 3. 
Закона о заштити права на суђење у разумном року). 

Анализом изнетог можемо закључити да надлежност суда, прави-
ла поступка, начин утврђивања висине штете, одговорност државе за на-
кнаду штете и дозвољеност ревизије, нису на исти начин прописани за по-
ступке по тужби за новачно обештећење (нематеријална штета) и тужби 
за накнаду имовинске штете. Наведене недоумице изазвала је пре свега 
лоша систематика закона, јер је имовинска штета морала бити регулисана 
у посебном одељку закона.  
 

1. Тужба за новчано обештећење 

- Тужба се подноси против Републике Србије у року од једне го-
дине од дана када је странка стекла право на правично задовољење. 

- Тужба није дозвољена док траје покушај поравнања с правобрани-
лаштвом, нити ако су странка и правобранилаштво закључили поравнање.  
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- Обраћање правобранилаштву није обавезно  
- Стварно надлежан је основни суд. 
- Месно надлежан је основни суд на чијем подручју тужилац има 

пребивалиште, боравиште или седиште. Ако тужилац нема пребивалиште, 
боравиште или седиште у Републици Србији, месно надлежан је основни 
суд који има седиште у месту седишта суда који је утврио повреду права 
на суђење у разумом року.  

- Сходно се примењују одредбе о споровима мале вредности из За-
кона о парничном поступку.  

- Висина обештећења је лимитирана и креће се у износу од 300 
евра до 3.000 евра у динарској противвредности на дан исплате према 
средњем курсу Народне банке Србије по предмету.  

- При одређивању висине новчаног обештећења примењују се ме-
рила за оцену трајања суђења у разумном року, пре свега сложеност пред-
мета суђења или истраге, поступање надлежног државног органа и стран-
ке током поступка, значај предмета суђења или истраге по странку и дру-
га мерила из члана 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, 
а све то на основу правноснажне одлуке председника суда и у оквиру раз-
лога наведених у њој.  

- Ревизија није дозвољена. 
- Оквирна садржина пресуде је законом прописана у смислу члана 

29. став 2. тог закона14.  
- Одговорност Републике Србије је објективна. 
-Суд, односно Јавно тужилаштво који су повредили право странке 

објављјују правноснажну пресуду суда у "Службеном гласнику Републике 
Србије" о свом трошку15.  

 
 

                                                 
14  Пресуда којом се утврђује да је странци било повређено право на суђење у разумном 

року садржи следеће податке о странци: њено лично или пословно име, затим преби-
валиште, боравиште или седиште странке, лично или пословно име заступника или 
пуномоћника странке и његово пребивалиште, боравиште или седиште, и датум рође-
ња ако га је странка навела у тужби 

15  Члан 29. став 3.  
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2. Тужба за накнаду имовинске штете 

- Тужба се подноси против Републике Србије у року од једне го-
дине од дана када је странка стекла право на правично задовољење.  

- Стварно надлежан може бити основни или виши суд, зависно од 
висине постављеног тужбеног захтева.  

- Правила поступка одређује висина постављеног тужбеног захте-
ва што значи да могу бити примењивана како правила у споровима мале 
вредности тако и процесна правила из општег парничног поступка.  

- Месно надлежан је основни суд (или виши) на чијем подручју 
тужилац има пребивалиште, боравиште или седиште. Ако тужилац нема 
пребивалиште, боравиште или седиште у Републици Србији, месно надле-
жан је основни суд који има седиште у месту седишта суда који је утвр-
дио повреду права на суђење у разумом року. Међутим, може бити приме-
њена и општа месна надлежност.  

- Висина тужбеног захтева није лимитирана. 
- Зависно од висине тужбеног захтева, ревизија може бити и до-

звољена.  
- Одговорност Републике Србије је објективна. 
- Услови одговорности су прописани Законом о облигационим од-

носима који се примењује на основу члана 31. став 2. Закона о заштити 
права на суђење у разумном року.  

- Примењују се и мерила за оцену трајања суђења у разумном року 
(члан 4. закона), а према разлозима наведеним у правноснажној одлуци 
председника суда о утврђеној повреди права.  
 

Исплата 
Новчано обештећење за неимовинску штету и накнада имовинске 

штете исплаћују се из средстава буџета Републике Србије намењених по-
крићу текућих расхода судова и јавних тужилаштава, од којих се изузима-
ју расходи за запослене и текуће одржавање објеката и опреме. Непосред-
но их исплаћују суд или јавно тужилаштво који су повредили право на су-
ђење у разумном року16. И ове одредбе остављају недоумице о томе ко је 

                                                 
16  Чл. 32. и 33. Закона о заштити права на суђење у разумном року  
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дужан да изврши исплату у случају када су више судова или суд и јавно 
тужилаштво повредили право на суђење у разумном року у истом посуп-
ку. Питање је коме странка треба да се обрати за испалту и ко утврђује до-
принос појединих органа у настанку повреде права. Јасно је да је тужена 
Република Србија и да је она пасивно легитимисана као странка у поступ-
ку. Али исплата се не врши са неког посебног рачуна предвиђеног за те 
потребе, већ са рачуна суда или јавног тужилаштва који су извршили по-
вреду права, а изреком пресуде се не утврђује обим одговорности поједи-
них органа, ако је више њих допринело повреди овог права.  

 

Тужба за новчано обештећење за неимовинску штету 
– одмеравање штете - 

Већ смо навели да је тужба за новчано обештећење за неимовин-
ску штету један од видова правичног задовољења из члана 23. Закона о за-
штити права на суђење у разумном року. Анализом одредаба закона за-
кључили смо која су правила поступка, надлежност суда, висина штете и 
слично. Међутим, основни суд који поступа по овој врсти тужбе има уло-
гу да у законом прописаном распону висине штете од 300 до 3000 евра у 
динарској противвредности одмери који је то износ који треба да предста-
вља правично задовољење у конкретном случају. Одмах треба нагласити 
да је суд (као и правобранилаштво у поступку пред њим) везан решењем 
председника судова којима је утврђена повреда права странке на суђење у 
разумном року. Другим речима, судија у спору за правично задовољење 
није овлашћен да утврђује другачије чињенично стање од оног које је на-
ведено у решењу председника суда. Због тога законодавац у члану 5. зако-
на прописује да решење којим се усвајају или одбијају приговор и жалба 
мора бити подробно образложено и не сме да утиче на чињенична и прав-
на питања која су предмет суђења или истраге. Значи: ако је суд везан ре-
шењем председника судова које мора бити подробно образложено, онда 
се улога основног суда у поступку правичног обештећења своди на одме-
равање висине нематеријалне штете, прописане законом, а на основу 
околности и констатованих повреда у решењу председника суда17, приме-

                                                 
17  Правилно се наводи у предмету Вишег суда у Београду Гж-рр бр. 1/17 од 23.2.2017. 

године да је повреда права на суђење у разумном року утврђена у решењу председни-
ка суда, те се у поступку за накнаду штете не може утврђивати супротно 
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ном критеријума установљених у пракси Европског суда за људска права, 
Уставног суда и мерила прописаних овим законом.  

У пракси се запажа да су поједини судови упркос усвајајућем ре-
шењу председника суда, изводили доказе, извршили увид у предмет и 
констатовали да је ипак странка која тражи правично задовољење прете-
жним делом допринела настанку повреде, па јој то право не припада. До-
принос странке дужини трајања поступка мора да произилази или не про-
изилази из образложења решења председника суда о утврђеној пореди 
права на суђење у разумном року. Допринос странке настанку повреде 
може се утврђивати само из решења председника суда и никако ван тога. 
Захтев странке која је у највећој мери допринела дужини трајања поступ-
ка не би могао бити усвојен, али о томе је већ одлучивао председник суда. 
Парнични суд не може да доводи у питање правноснажну одлуку председ-
ника суда о утврђеној повреди права. Супротно томе, има примера да суд 
у својој одлуци наводи да је странка више пута достављала поднеске, ста-
вљала доказне предлоге, кршила остављене рокове и слично. Питање је 
где је ту улога суда који је био дужан да такво понашање спречи. Очи-
гледно је да је председник суда такво понашање суда (када не спречава 
злоупотребе процесних права странке) санкционисао утврђивањем повре-
де права на суђење у разумном року, па основни суд нема овлашћење да 
својим слободним тумачењем и увидом у спис практично врши проверу 
закључка председника суда о основаности захтева. Понашање странке у 
поступку, у ситуацији када постоји правоснажно решење председника су-
да о повреди права на суђење у разумном року, може бити само од утица-
ја на одмеравање висине накнаде нематеријалне штете у законом прописа-
ном распону. Парнични суд ће понашање странке које је наведено у реше-
њу председника суда о утврђеној повреди права на суђење у разумном ро-
ку, ценити као њен допринос настанку повреде и сразмерно томе умањити 
висину штете, а никако одбити тужбени захтев у целини18. 

Пошто је улога основног суда у овим поступцима усмерена само 
на одмеравање висине нематеријалне штете, зато су и прописана правила 

                                                 
18  Пресудом Другог основног суда у Београду Прр 7/16 која је потврђена пресудом Ви-

шег суда у Београду Гж рр 11/17 одбијен је тужбени захтев за накнаду штете иако је 
утврђена повреда права на суђење у разумном року поводом изјављеног приговора, 
јер суд налази да није утврђена тежа повреда права, па тужилац нема право на накна-
ду штете. Овај приступ је погрешан 
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предвиђена за поступке у споровима мале вредности. У супротном имали 
бисмо дуготрајне судске поступке, губитак времена, стварање нових тро-
шкова, застој текућег поступка и томе слично. Запажа се да судови у овим 
поступцима изводе и доказ саслушањем странака, сведока и томе слично. 
То је погрешно. Иако, тужилац у поступку утврђивања повреде права на 
суђење у разумном року, који води председник суда, није имао прилику 
да буде саслушан, он је имао прилику да се жали на решење председника 
суда не само када му је захтев одбијен, већ и кад је усвојен19, а право на 
непосредни увид у предмет припада преседнику првостепеног суда у сми-
слу члана 10. став 3. Закона о заштити права на суђење у разумном року и 
председнику другостепеног суда у смислу члана 18. члан 4. истог закона.  

Свакако је велика одговорност на председницима судова и судијама 
које на основу годишњег распореда поступају у овим предметима да у усва-
јајућим решењима о повреди права на суђење у разумном року дају детаљ-
не разлоге, јер је председник суда на основу члана 10. став 1. Закона о за-
штити права на суђење у разумном року дужан да примени мерила за оцену 
трајања суђења у разумном року из члана 4. закона, што значи да води ра-
чуна о сложености чињеничних и правних питања, укупној дужини трајања 
поступка, поступању суда, јавног тужилаштва или другог државног органа, 
природи и врсти предмета суђења или истраге, значају предмета суђења 
или истраге по странку, понашање странака током поступка, посебно по-
штовање процесних права и обавеза, поштовање редоследа решавања пред-
мета и законских рокова за заказивања рочишта и главног претреса као и 
израду одлука, и не само да примени, већ да их подробно наведе. Када 
образложено решење садржи навођење свих ових разлога који су утицали 
да до повреде права на суђење у разумном року дође, онда првостепени суд 
у парници за новчано обештећење за неметеријалну штету нема потребе 
нити овлашћење, да изводи друге доказе и да утврђује чињенично стање20. 
Из образложења председника суда, првостепени суд у поступку за правич-
но новчано обештећење, тј. накнаду нематеријалне штете, има чињеничну 
подлогу потребну за одмеравање висине штете21. 

                                                 
19  Члан 14. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року 
20  У предмету Другог основног суда у Београду суд је непотребно саслушавао тужиоца 

у својству парничне странке 
21  Сматрам, да би поступак био ефикаснији да је право на одмеравање висине нематери-

јалне штете законом дато у надлежност председника судова или судија одређених да 
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Тужба за накнаду имовинске штете 
- утврђивање штете - 

Одмах на почетку, да констатујемо да Законом о заштити права на 
суђење у разумном року нису прописана посебна процесна правила за ову 
врсту тужбе. Зато се она може поднети како суду који је надлажен у сми-
слу овог закона, тако и суду опште месне надлежности. Стварну надле-
жност суда ће одредити висина постављеног тужбеног захтева у смислу 
одредаба Закона о уређењу судова. Значи, стварно могу бити надлежни и 
основни и виши суд. 

У погледу испуњености услова за накнаду штете, поред постојања 
правноснажне одлуке председника суда којом је утврђена повреда права 
на суђење у разумном року, примењују се и одредбе Закона о облигацио-
ним односима о објективној одговорности тужене државе и мерила за 
оцену трајања суђења у смислу овог закона.  

Значи, битно је да је:  
1) тужилац претрпео имовинску штету због повреде права на суђе-

ње у разумном року, 
2) која је узрочно-последично везана за повреду права на суђење у 

разумном року,  
3) тужени не може ослободити те одговорности по основу кривице 

тужиоца или неког трећег у смислу члана 177. став 1. и 2. ЗОО,  
4) али се може делимично ослободити одговорности у смислу чла-

на 177. став 3. ЗОО ако је тужилац делимично допринео настанку штете 
(подељена одговорност).  

Код постојања усвајајуће одлуке председника суда о повреди пра-
ва на суђење у разумном року, тужени се не може у потпуности ослободи-
ти одговорности за имовинску штету, ако се она може довести у узрочно-
последичну везу са том повредом права. Ту ћемо се послужити правилом 
о адекватној узрочности, јер ни сваки узрок није довољан, већ само онај 

                                                                                                                       
суде годишњим распоредом, али пошто се поступак утврђивања повреде права на су-
ђење у разумном року води тако рећи као притужбена мера, стављена у надлежност 
председника судова као делу судске управе, то је ово решење било нужно, али неце-
лисходно.  
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који је адекватно подобан да доведе до настанка имовинске штете. При-
мера ради, неће одговарати тужени зато што тужилац није добио награду 
за одређени најбољи резултат у некој области, јер није на време окончао 
парницу која му је могла дати легитимитет да учествује на том такмичењу 
или конкурсу. Али, ако је због неразумне дужине трајања поступка, осује-
ћена наплата његовог потраживање од дужника који је постао инсолвен-
тан тек након покретања извршног поступка, могло би се говорити о одго-
ворности туженог под одређеним условима.  

Ако се на основу свих околности случаја закључи да је тужени одго-
воран, тада ће се разматрати критеријуми за оцену дужине поступка из зако-
на о заштити права на суђење у разумном року, који могу довести до умање-
ња штете за део који пада на пропусте и понашања тужиоца као странке.  

 

Нека спорна питања запажена у раду судова 

1. Једно од спорних питања било је да ли се предлагачу коме је 
утврђена повреда права на суђење у разумном року, мора досудити новча-
но обештећење.  

Предлагачу коме је правноснажном одлуком утврђена повреда 
права на суђење у разумном року припада накнада нематеријалне штете 
која ће бити одређена према критеријумима прописаним законом у најма-
њем износу од 300 евра у динарској противвредности тако да захтев за на-
кнаду штете не може бити у целини одбијен22.  

2. Када се ради о тежој повреди права на суђење у разумном року 
суд ће на захтев странке, усвојити поред накнаде нематеријалне штете и 
захтев за објављивање пресуде којом се утврђује да је странци то право 
било повређено23 и то на рачун суда или јавног тужилаштва који су повре-
ду учинили24. 

3. Када странка поднесе нови приговор за утврђивање повреде пра-
ва на стуђење у разумном року, оцењује се целокупна дужина поступка, а 
не само део од претходно утврђене повреде, али се узима у обзир накнада 

                                                 
22  Супротно је изражено у предмету Другог основног суда Прр 7/16. 
23  Члан 29. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року  
24  Члан 29. став 3. истог закона у предмету Основног суда у Ваљеву 8 П бр. 33/17 тра-

жено је објављивање пресуде у дневним новинама, који захтев није усвојен, јер је за-
коном прописано објављивање пресуде у "Службеном гласнику Републике Србије"  
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која је претходно била досуђена. Значи она има утицаја на досуђену висину 
накнаде. Нови приговор за убрзање поступка и утврђење повреде права ни-
је неуредан ако странка у њему не наведе да је већ имала правноснажну од-
луку о утврђеној повреди раније донету. То ће се утврдити на основу новог 
извештаја суда који поступа у том предмету, јер ако је у истом предмету 
била утврђена повреда права на суђење у разумном року, то мора бити на-
ведено у извештају судије који доставља на захтев председника суда. 

4. У случају утврђене повреде права на суђење у разумном року, 
не може се досудити новчана накнада нематеријалне штете испод мини-
мума од 300 евра у динарској противвредности прописаног законом, без 
обзира на допринос странке дужини трајања поступка. Допринос странке 
дужини трајања поступка дужан је да цени председник суда или судија 
одређен годишњим распоредом за поступање у овој врсти предмета, и ако 
је тај допринос био толиког обима да је главни узрок кашњења, у том слу-
чају не би могла ни бити утврђена повреда права. Али ако је повреда пра-
ва утврђена, то не може утицати на досуђивање накнаде испод оне која је 
минимално прописана законом25.  

5. Тужиоцу припада право на законску затезну камату и на досуђе-
не трошкове парничног поступка ако такав захтев буде постављен, под 
условом да је успео у поступку по приговору26.  

6. У поступку претходног испитивања тужбе за новчано обештеће-
ње, суд ће тужбу одбацити као недозвољену ако је поднета док траје поку-
шај поравнања пред правобранилаштвом, или је закључено поравнање27 
као и без заказивања посебног рочишта у смислу члана 294. став 2. ЗПП28, 
јер се на редовном рочишту ради утврђивања висине штете, ове околно-
сти могу проверити. 

7. Претходно обраћање Државном правобранилаштву пре подно-
шења тужбе за накнаду штете, није услов за подношење тужбе, па је ту-

                                                 
25  У већем броју прегледаних предмета основних и виших судова запажено је да се до-

суђује накнад нематеријалне штете углавном у минималној прописаној вредности  
26  Правилно поступљено у већем броју првостепених и другостепених предмета основ-

них и виших судова, нпр. Основни суд у Врању предмет број Прр 97/16, Виши суд у 
Ужицу предмет Прр 97/16. 

27  Члан 26. став 2. истог закона. 
28  Изражен супротан став у предмету Вишег суда у Београду Гж рр-4/17  
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жба допуштена у сваком погледу и без претходног обраћања државном 
правобранилаштву. 

8. Суд није овлашћен да тужиоцу уместо траженог новчаног обе-
штећења, досуди другу врсту правичног задовољења, а код теже повреде 
права на суђење у разумном року могућа је кумулација захтева за новчано 
обештећење и других облика правичног задовољења. Међутим, такви зах-
теви морају бити постављени од стране тужиоца. 

9. Када се ради о правичном задовољењу, тј. нематеријалној ште-
ти, тужилац није дужан да доказује узрочно последичну везу између дугог 
трајања поступка и трпљења нелагодности које је имао због дужине по-
ступка, већ ће суд исту одмерити на основу разлога наведених у правно-
снажној одлуци председника суда о утврђеној повреди, критеријумима из 
Закона за заштиту права на суђење у разумном року, а у прописаном ра-
спону од 300 евра до 3.000 евра у динарској противвредности.  

Када се ради о имовинској штети тужилац је дужан да доказује да 
је штета настала као последица управо дуготрајног трајања поступка суд-
ске заштите, тј. да је узрочно-последична веза постојала.  

10. Странка којој је усвојен захтев за заштиту права на суђење у 
разумном року по старом закону (Закону о уређењу судова чл. 8а, 8б. и 
8в.) нема право да по новом закону тражи правично новчано задовољење 
или имовинску штету, јер је то могла учинити применом тог закона уз 
захтев за утврђење повреде, већ је дужна да поднесе приговор по новом 
закону и тек након правноснажности усвајајуће одлуке по приговору из 
новог закона да потражује новчано обештећење. 

11. Личне и породичне прилике тужиоца нису од утицаја на виси-
ну накнаде штете, али правна природа постављеног захтева у судском по-
ступку има значаја (на пример радни спор, заштита права детета, немате-
ријална штета због повреде живота, тела, здравља и тд).  

12. Тужилац има право на законску камату која тече на нематери-
јалну штету од дана пресуђења, а када је у питању имовинска штета од да-
на настанка штете или дана када је висина штете утврђена вештачењем. 

13. У поступку за правично обештећење (нематеријалну штету) не 
примењује се правило о терету доказивања из Закона о парничном по-
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ступку29, док се у поступку за накнаду имовинске штете примењује. Кри-
теријуми за накнаду нематеријалне штете се примењују на утврђене раз-
логе из решења председника суда, па тужилац нема потребу, нити је до-
звољено да предлаже нове доказе. 

14. Висина новчаног обештећења (нематеријалне штете) се одре-
ђује према утврђеном стању и разлозима наведеним у решењу председни-
ка суда о усвајању приговора, а изузетно суд може извршити увид у списе 
уколико је то неопходно ради одређених провера. Међутим, суд не може 
изводити доказе ради утврђивања чињеничног стања који би били ван раз-
лога наведених у решењу председника суда. 

15. Суд не може да одбије тужбени захтев за накнаду штете (нов-
чано обештећење – нематеријалну штету) само зато што сматра да би би-
ла примерена друга врста правичног обештећења, а који захтев тужилац 
није поставио, уколико је уз тужбу приложио правноснажну одлуку пред-
седника суда о утврђеној повреди права на суђење у разумном року. 

*    *    * 
Ово су само нека од питања, која су постављена у досадашњој 

примени овог закона у поступцима накнаде штете. Сигурно је да има и 
других питања која захтевају да се о њима расправља, али она не могу би-
ти сва обрађена у уводном реферату за годишње саветовање судија већ је 
о њима потребно расправљати на семинарима заказаним преко Правосуд-
не академије о питањима која су спорна у примени овог закона у целини. 

Посебно се уочава тенденција досуђивања минималних износа на-
кнаде нематеријалне штете, па чак и одбијање тужбеног захтева иако је 
повреда утврђена. Ово је свакако супротно пракси Европског суда за људ-
ска права, који делотворност правног средства за заштиту права на суђење 
у разумном року цени са аспекта постојања повреде права на суђење у ра-
зумном року, као и са аспекта досуђене висине накнаде нематеријалне 
штете. Посебно су едукативни ставови изражени у предметима Савић про-
тив Србије30, Боровић и други против Србије 31 и многим другим предме-

                                                 
29  Супротан стан изражен је у пресуди Основног суда у Врању Прр 303/16 
30  Одлука од 5.4.2016. године објављена у "Службеном гласнику РС" 54/16 од 

10.6.2016. године 
31  Одлука од 11.4.2017. године објављена у "Службеном гласнику РС" 44/17 од 

9.5.2017. године 
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тима. У наведеним одлукама Европски суд за људска права је закључио 
да и даље постоји повреда права на суђење у разумном року, иако је 
Уставни суд утврдио повреду права и досудио нематеријалну штету у ви-
сини од 300 до 900 евра (у предмету Савић против Србије), тако да је 
апликантима досуђена накнада штете у износима од 1.500 до 2.300 евра.  

Непоштовање изражених ставова о висини нематеријалне штете 
због повреде права на суђење у разумном року, може довести до тога да 
Европски суд за људска права ово правно средство прогласи неделотвор-
ним за заштиту права на суђење у разумном року. Зато је потребно водити 
рачуна о израженим критеријумима, имајући у виду да се сагласно еко-
номским приликама одређене земље накнада може кориговати, али не ви-
ше од 50% вредности коју би у сличним ситуацијама досуђивао Европски 
суд за људска права. Одлука суда мора бити добро образложена са освр-
том на конкретне критеријуме меродавне за одређивање висине штете из-
ражене у ставовима Европског суда за људска права и Уставног суда, про-
писане Законом о заштити права на суђење у разумном року и уважавање 
економских прилика наше земље. 
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Предраг Трифуновић 
судија Врховног касационог суда 
 
 

ТУЖБА РАДИ НЕДОПУСТИВОСТИ ИЗВРШЕЊА  
И НАЧЕЛО ПОУЗДАЊА У ЈАВНЕ КЊИГЕ 

 

Увод 

Бавећи се проблемима, сукобима и напетостима у односима јавних 
извршитеља и грађана, "Политика" је пре неколико месеци обавестила 
јавност да је породица железничара у поступку принудног извршења исе-
љена после вишегодишњег становања на откупљеном стану (није се 
укњижио), због потраживања другог радника железничара према јавном 
предузећу (дужнику) које се у регистру уписало као власник. Случај је 
изазвао бурне реакције јавности и актуелизовао питање односа ванкњи-
жне и књижне својине и начела поуздања у јавне књиге. 

Највишем суду се обраћају пуномоћници (адвокати), а кроз медије 
и грађани истичући проблем извршења (реализација новчаних потражива-
ња) на становима, кућама и пословним просторијама које представљају 
заједничку својину супружника или чланова породичне заједнице. Истиче 
се да се извршења на тим непокретностима спроводе у целини без обзира 
да ли се налазе у режиму заједничке својине. Јавни извршитељи се осла-
њају искључиво на стање својине у регистру и после забележбе решења о 
извршењу врше продају. Наводи се и то да се усталила пракса да се ова-
кав вид извршења остварује и због малих износа потраживања (скорашња 
одлука ЕСЉП је становишта да се непокретност не може принудно прода-
ти због малог износа дуга).  

У судској пракси се уочава да у хипотекарном праву (где домини-
ра начело уписа и поуздања у јавне књиге), повериоци не врше никаква 
додатна испитивања стања својине осим уписа, сматрајући да су књиге 
тачне и потпуне. Неке банке са инвеститорима закључују уговоре о хипо-
теци целе стамбене зграде са више десетина станова при чему су неки од 
тих станова већ продати у фази изградње по пуноважним (овереним уго-
ворима о продаји) и где упис није извршен (није био могућ) због тога што 
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зграда нема употребну дозволу или се продавцима оставља рок, некада и 
више година, да прибаве потребну документацију ради укњижбе, а они 
све те чињенице код кредитора прећуте и конституишу хипотеку. У 
стручним расправама се истиче становиште да банке нису у обавези да ис-
тражују ванкњижно стање и да се савесност исцрпљује само кроз увид у 
регистар непокретности.  

У стварном животу видљив је вишедеценијски раскорак између 
стања евиденције и ванкњижног стања. Катастар непокретности као јавна 
и државна евиденција још није постао званична евиденција стварних и не-
ких облигационих права на целој територији земље. Немар, традиционал-
на свест да је оверен уговор (или пресуда) довољан доказ о својини1, избе-
гавање плаћања пореза на промет (без обзира на релативно ниске стопе), 
тежња да се некада стварна права "сакрију", споро расправљање заостав-
штине и вођење парница по окончаним неспорним оставинама, али и по-
нашање продавца који често продају станове без ваљаних доказа у погле-
ду техничких услова (дозвола) и потребне документације, представљају 
најчешће разлоге разлаза између јавне евиденције и стварног стања. Тео-
рија указује (критички) на судску праксу која је кроз правило о савесно-
сти и поштењу (морала), штитећи ванкњижну својину нарочито у случају 
сукоба правних основа захтевала да се истражује државинско стање, до-
принела слабљењу поверења у јавне регистре, а тиме и правној сигурно-
сти (лоше по привредни развој, заштиту кредитних поверилаца итд).  

Када поверилац новчаног потраживања поднесе предлог за извр-
шење дужан је да предложи (означи) и средство (ствар) која ће се у по-
ступку продати, пошто се претходно изврши забележба и конституише за-
конско заложно право. У јавном регистру та ствар је уписана као својина 
дужника. Али то стање некада не одговара истини. Дужник је раније пре 
момента када извршни поступак почиње да тече (располагања после тога 

                                                 
1  Доношењем СГЗ-а из 1844. године прописано је да се стварна права на непокретно-

стима стипу уписом у "баштинске књиге". Али како их није било, законодавним ре-
шењем од 13.7.1850. године речено је: "До установљења баштинских књига у отече-
ству нашем, судски потврђене тапије и други уговори имају исту важност"; исти став 
поновила је и Уредба из 1921. године; А. Гамс расправљајући проблем сукоба прав-
них основа пише: "Предаја грудвице и бусена прастари обичај у народу, па постоји 
уверење да је физичка предаја, макар симболична, за разлику од Немачке и Швајцар-
ске јача од било каквог уписа" (Анали 1940. година) 
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не производе правно дејство) ствар отуђио, али се треће лице није уписа-
ло. Да ли трећи има предност (право на судску заштиту) у односу на пове-
риоца који се поуздао у тачност јавног регистра и гаранцију државе да 
због поуздања не може да трпи штету? То је тема овог рада. Она није но-
ва. Још пре Другог светског рата када су по угледу на АГЗ донета правила 
земљишно-књижног права почела је "борба" између присталица начела 
поуздања и начела правичности којa траје готово до данашњих дана.  

 

Тужба трећег лица ради недопустивости извршења 

Треће лице у извршном поступку има право да тражи излучење на 
одређеном предмету и извршење прогласи недопуштеним на основу тврд-
ње и доказа да заплењена ствар (покретна или непокретна) не припада из-
вршном дужнику већ њему – трећем лицу. Установљена је први пут у За-
кону о извршењу и обезбеђењу 9. јула 1930. године по угледу на аустриј-
ски Закон о поступку по извршењу и обезбеђењу из 1896. године. Тај за-
кон је као правно правило код нас примењиван све до 1978. године, када 
је овај институт постао део Закона о извршном поступку.  

И по садашњем, а и по ранијим законима који регулишу извршни 
поступак (осим периода 2000-2004. година), претходни услов за подноше-
ње тужбе (излучне) је улагање приговора (опозиционог), као правног 
средства којим се изражава противљење извршењу зато што на предмету 
извршења (не на извршни поступак у целини) то лице има "неко право" 
које спречава извршење (члан 108. ЗИО). Приговор се подноси јавном из-
вршитељу (раније извршном суду) са захтевом да се извршење на том 
предмету прогласи недозвољеним; може да се поднесе до окончања извр-
шног поступка. У приговору се морају навести разлози и приложити ис-
праве којим се доказује постојање права иначе ће приговор бити одбачен 
као непотпун без враћања на допуну. Приговор се доставља извршном по-
вериоцу да се о њему изјасни у року од осам дана уз упозорење на после-
дице пропуштања, као и извршном дужнику. Ако се извршни поверилац 
благовремено не изјасни о приговору или не оспори приговор или ако 
треће лице докаже тврдње из приговора, правноснажном одлуком или јав-
ном, као и по закону овереном исправом (мисли се на судску одлуку, суд-
ско поравнање, одлуку управног органа, оверену односно солемнизовану 
приватну исправу или запис од стране нотара), приговор ће бити усвојен, 
а извршни поступак ће бити обустављен (члан 109). То је новина у односу 
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на ранији ЗИО из 2011. године, који исправе није спомињао већ је говорио 
о "праву које спречава извршење које треће лице треба да учини вероват-
ним" - члан 50. У случају да се приговор одбије, треће лице има право на 
тужбу у року од осам дана од пријема правноснажног решења о одбијању 
приговора (не доноси се решење о упуту на парницу за разлику од реше-
ња о упоредном праву и наших ранијих решења из Закона о извршном по-
ступку). Подноси се против извршног повериоца и извршног дужника ако 
и он оспорава право трећег лица. Подношење тужбе не одлаже извршење 
(али се може тражити одлагање извршења – члан 123). Парнични посту-
пак спроводи се по правилима о споровима мале вредности (члан 111).  

Ако изоставимо евентуалне проблеме процесне природе код овог 
института (да ли су поверилац и дужник као тужени јединствени или 
обични супарничари - преовлађује мишљење да су обични формални су-
парничари) каква је правна природа тужбе ради недопустивости изврше-
ња (да ли конститутивне или деклараторне), да ли се у овој врсти поступ-
ка може истаћи и захтев за утврђење права својине (чини се да сада не мо-
же јер се ради о специјалној тужби, о којој се расправља у посебном по-
ступку -малични спор), да ли је добро законско решење да се о њој рас-
правља по правилима о споровима мале вредности (где се чињенично ста-
ње сумарно утврђује, а жалбени суд га не испитује), концентришимо се 
због теме на кључно питање: из којих разлога се може поднети ова тужба 
и какво је значење синтагме "неко право".  

Наиме, ЗИО није ближе дефинисао која то права спречавају извр-
шење (на том предмету) као што то није учинио ни ранији Закон о извр-
шном поступку из 1978. године иако је говорио о "праву својине и неким 
правима". На судској пракси и теорији је да на ово питање одговори.  

Најопштије речено, предмет излучне тужбе могу бити стварна и 
облигациона права (право потраживања)2.  

Личне и стварне службености не могу бити предмет тужбе (са из-
гледом на успех) јер промена власника нема учинак на њихово постојање. 
Закуп је споран. Преовлађује мишљење да закупац не може да успе у по-
ступку по тужби за недопустивост извршења зато што промена власника 
не гаси закуп (члан 591. став 1. ЗОО) 
                                                 
2  Остава, послуга, уговор о делу, уговор о превозу, комисиону, ускладиштењу и уговор 

о лизингу могу бити разлог за подношење ове тужбе (покретне ствари) 
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Неспорно, предмет тужбе за недопустивост извршења представља 
право својине са модалитетима тог права као што су заједничка својина и 
сусвојина (за нашу тему акценат је на непокретним стварима).  

Имајући у виду да поједини судови у овим парницама изједнача-
вају закључење пуноважног уговора са стицањем права својине (као 
француском праву)3, усвајајући тужбене захтеве, претходно је нужно рас-
правити: "како се на непокретностима стиче својина у српском праву".  

 

Стицање права својине на непокретности (начело уписа) 

Одговор на ово питање даје ЗОСПО, али и Закон о државном пре-
меру и катастру4 који је мењан и допуњаван више пута и који је донекле 
као lex specialis изменио матични закон. По првом (матичном) закону сво-
јина се стиче по основу закона, одлуке државног органа, правног посла и 
наслеђивањем (члан 20). Само у случају стицања својине путем правног 
посла, основ (iustus titulus) није довољан, па је за стицање нужан и начин 
(modus aquirendi) то јест упис у јавне регистре (члан 33). Када је земљи-
шна књига укинута, право својине и остала сродна права (нека облигацио-
на), као и државина, уписују се у катастар непокретности као јавни реги-
стар. Ослонивши се на ранија решења из Закона о земљишним књигама 
(који је своју инспирацију црпео из аустријског права) тај закон је за сти-
цање стварних права (права својине), предбележбе и забележбе прописао 
испуњење три услова: да је непокретност уписана, да је претходник упи-
сан и да постоји подобна (пуноважна) исправа са "clausulom intabulandi" у 
случају уговора управљеног на пренос својине - чл. 83-87). Слично Закону 
о земљишним књигама из 1930. године, Закон о државном премеру и ка-
тастру наређује у члану 60. да се својина и друга стварна права на непо-
кретностима стичу, преносе и ограничавају уписом у катастар непокрет-
ности, а престају брисањем уписа (конститутивност уписа).  

                                                 
3  Основни суд у Пироту П 1380/13 од 16.5.2014. године 
4  Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" 72/2009, са доцнијим 

изменама и допунама), раније Закон о државном премеру и катастру и уписима права 
на непокретностима ("Службени гласник РС" 83/92...). Реформа је започела 1988. го-
дине доношењем Закона о премеру и катастру и уписима права на непокретностима 
када је било спорења да ли устројити земљишне књиге или катастар непокретности, 
као јединствену евиденцију. Редактори радне верзије будућег СГЗ залажу се за зе-
мљишну књигу између осталог, што их воде судови као независни државни органи са 
већим гаранцијама тачности 
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Али остајући доследан идеји из матичног закона да се својина 
конститутивно стиче уписом само када је у питању правни посао, а уважа-
вајући постојање и других случајева стицања права својине (по закону - у 
нашем примеру од осам случајева најважнији је одржај и грађење на ту-
ђем земљишту из члана 21. ЗОСПО), законодавац је у ставу 2. истог пра-
вила предвидео "у случајевима одређеним законом својина и друга ствар-
на права на непокретности могу се стећи пре уписа, а уписом производе 
правно дејство према трећим лицима од момента уписа (декларативност 
уписа)". Ово правило значајно ограничава дејство права својине за које је 
неспорно да као најапсолутније и нашире право делује erga omnes (према 
свима). Када се "чита" само ЗОСПО могло би се закључити да се по осно-
ву закона стиче својина када се остваре законом прописане претпоставке 
(у случају одржаја када истекне последњи дан рока уз услов законитости 
и савесности односно само савесности зависно од врсте одржаја). По ма-
тичном закону, дакле, од тог момента (последњег дана рока) право своји-
не се може истаћи према свима. Али, то правило је специјалним законом 
кориговано па према трећим лицима право производи правни учинак тек 
од момента уписа. Начело уписа има троструку функцију (пренос својине, 
стварање претпоставки о својини и заштиту савесних стицалаца). 

 

Ванкњижна својина  

Из садржине матичног закона може се закључити да појам "ванк-
њижне својине" закон изричито не познаје. Теорија га узима са резервом, 
наглашавајући да је инситут творевина судске праксе. Он се превасходно 
односи на случајеве стицања својине по основу закона (осам случајева из 
члана 21. ЗОСПО), наслеђивања, где се својина стиче моментом смрти 
оставиоца, као и на случајеве стицања својине од стране државног органа 
(експропријација, комасација, арондација), када се својина стиче правно-
снажношћу одлуке.  

Имајући у виду изложено, јасно је да уговор о промету непокрет-
ности (продаја, размена, поклон) сам по себи није довољан за стицање 
права својине по општим правилима. Једини изузетак у судској пракси где 
је уговору дато својинскоправно дејство је уговор о откупу стана због бе-
нефициране и нетржишне цене, непостојања регистра станова у друштве-
ној својини и тежње законодавца да станарско право претвори у право 
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својине (транзиција), због чега се по ставу Врховног суда Србије још из 
1995. године уговор о откупу уподобљавао стицању права својине.  

Али, тај институт познаје нови ЗИО. У извршном праву у циљу за-
штите повериоца одступа се од општих правила о стицању права својине 
која су напред изложена, па се (осим помињања исправа у члану 109) у чл. 
209. и 210. ЗИО говори о ванкњижној својини извршног дужника где као 
доказ својине може послужити "грађевинска дозвола и друге исправе".  

 

Начело поуздања у јавне књиге 

У непосредној вези са начелом уписа, јавности и обавезности5 је 
правило начелног карактера којим се штите трећа (савесна) лица. То су 
она лица која су у правном промету иступила са поверењем у истинитост 
и потпуност јавног регистра у закључењу правних послова (нарочито код 
закључења уговора о продаји када се врши вишеструки промет и када се 
заснива уговорна хипотека).  

Оно је у закону изражено у члану 63. Закона о државном премеру и 
катастру и гласи: "Подаци о непокретностима уписаним у катастар непо-
кретности су истинити и поуздани и нико не може сносити штетне после-
дице због тог поуздања". Смисао и циљ правила (постоји неслагање око то-
га да ли је то начело – принцип као руководна идеја или, без обзира на на-
зив правило императивног карактера) је заштита трећих лица која поуздају-
ћи се у државни регистар не могу да трпе штетне последице (штету).  

У катастру непокретности, дакле, важи претпоставка да су сви 
уписани подаци тачни, а да оно што није уписано и не постоји. Треће ли-
це (поверилац) које се поуздало у тачност података не може трпети штет-
не последице због тога што постојећи упис није ваљан или није потпун. 
Она не наступа моментом спровођења уписа већ од момента када истекне 
време за оспоравање извршеног уписа.  

Иначе, сама формулација овог начела је веома слична са правилом 
које је постојало у АГЗ и упоредном законодавству (у хрватском праву је 
детаљно разрађено).  

                                                 
5  Поред описаних начела ту су и начела државног премера, законитости, првенства и 

одређености 
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Садашњи Закон о катастру и уписима права на непокретности6 
укинуо је правило о фикцији апсолутне тачности и брисовну тужбу. Али, 
у циљу јачања начела обавезности односно уписа, а самим тим и поузда-
ња у јавне књиге, не само да је детаљно уредио исправљање грешака по 
службеној дужности или по захтеву странке, већ је прописао да се све 
промене правног или фактичког стања ствари (земљишта и зграда) врше у 
року од 30 дана од дана настале промене (члан 117) са казном за прекршај 
због непоштовања начела обавезности (члан 184. став 1. тачка 3).  

Иако закон не спомиње савесност као услов за примену, теорија и 
судска пракса сматрају је неопходном (садржина је спорна).  

 

О савесности (bona fide) 

За разлику од обичног и књижевног схватања да "савесност" пред-
ставља именицу која треба да изрази "особину", "озбиљност" и "тежњу ка 
прецизним" са психолошком и моралном садржином и за разлику од саве-
сности у облигационом праву (начело савесности и поштења – члан 12. 
ЗОО) по коме се савесност схвата као лојално и искрено понашање и имање 
обзира према интересима друге уговорне стране7, на пољу стварно-правних 
односа (што је предмет нашег интересовања) "савесност" има друго значе-
ње. Представља објективну заблуду о чињеницама или заблуду о праву, 
најчешће о праву својине. Аутори је различито дефинишу: да је "заблуда о 
спољним околностима које се узимају као истините из чега заинтересовано 
лице може извући корист; незнање о неслагању материјалног права са фор-
малним правом; савесност представља нескривљено незнање да је ванкњи-
жно стање друкчије књижно; незнање о неисправности земљишних књига о 
тачности и потпуности. Заблуда о постојању неке правне чињенице8. Су-

                                                 
6  "Службени гласник РС" 72/09 са доцнијим изменама и допунама 
7  Функције начела савесности као генералне клаузуле или правног стандарда, чија се 

садржина мења са променама у друштву (идеологија, филозофија, политика, итд), и 
која прожима целокупно имовинско право, код облигационог права су тројаке и то: 
допунска – да прецизира права и обавезе ван онога што је уговорено; ограничавајућа 
– забрана противречног понашања, применљива код последица ништавости и корек-
тивна (шта и како ће бити испуњено); види о томе ближе др Драгољуб Стојановић, 
"Генералне клаузуле", стр. 5 

8  Предраг Трифуновић "Савесност о промету непокретности", Копаоник 1996. године, 
књига друга, стр. 370 
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протност овако схваћеној савесности је несавесност (mala fide) или свест о 
неправилности правног посла или неке правне ситуације.  

Овако схваћена савесност у стварном праву не представља закон-
ски елеменат стицања права својине али је она у стварности била корек-
тив начела уписа нарочито код вишеструке продаје и сукоба правних 
основа. У нашим условима (нетачна и непотпуна евиденција) уз истовре-
мено постојање земљишних књига, тапијских књига и катастарских књига 
(за разлику од немачког, швајцарског и аустријског права) схватала се та-
ко, да се поред увида у земљишну књигу (и збирку исправа) захтевала и 
провера поседовног (фактичког) стања. 

Ово схватање изражено у Билтену ВСС (закључак 3/87 - заједнич-
ка седница свих судова из 1986. године) је било изложено критици (да 
превише води рачуна о правичности). Сматра се да води правној несигур-
ности и да се у условима потпуне и тачне евиденције непокретности не 
може захтевати утврђивање ванкњижног стања, па га теорија, а као што се 
напред види и судска пракса у основи делимично напушта. Редактори 
радне верзије Српско-грађанског законика у члану 1713. су садржину са-
весности изразили на следећи начин: "Али од прибавиоца који је своје 
стицање први уписао у земљишне књиге, не може се очекивати да поред 
земљишно-књижног стања истражује ванкњижно стање непокретности".  

Чини се да у данашњим условима ипак није могуће савесност тре-
тирати као у немачком праву (други начин стицања и уређеност земљи-
шне књиге) - да представља прост увид у јавни регистар. Прихватљиво је 
да се, по правилу, ванкњижно-фактичко стање не испитује.  

Али, ако је пре закључења правног посла (хипотеке) стицалац упо-
зорен да се ванкњижно стање разликује од књижног и то упозорење се по-
каже као тачно, он ће бити несавестан (знао је и могао је да зна). Из дру-
гог описаног случаја (који ће касније бити презентован) се види да је хи-
потекарни поверилац у ранијем уговорима о хипотеци тужиљу (супру-
жника и треће лице у парници) третирао као носиоца заједничке својине, 
а у трећем уговору није. Дакле, поверилац је имао сазнања да је треће ли-
це заједничар и да не може пуноважно закључити уговор о хипотеци ис-
кључиво са уписаним власником, игноришући законску претпоставку о 
заједничкој својини.  
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Дакле, садржина савесности у стварном праву се своди на то, да ли-
це које предузима правне послове није у обавези да активно истражује 
евентуални несклад, али ако је на то упозорено или има сазнања (ноторне 
чињенице), такве информације и сазнања не могу бити без икаквог утицаја 
на процену савесности9. Ако тога нема не може се захтевати од хипотекар-
ног повериоца да истражује ванкњижно стање (у урбаним срединама, јер би 
се између осталог, суочио и са повредом права приватности трећих лица). 

 

Судска пракса 

Заштиту својинског држаоца (трећег лица) најбоље изражава став 
Врховног суда Југославије по коме "купац коме је продата непокретност и 
стварно предата, а још није извршио земљишно-књижни пренос својине 
овлашћен је на излучну тужбу кад је та непокретност предмет извршења 
против продавца"10.  

Та пракса је доминанта готово до данашњег дана. 
Пре доношења новог ЗИО, Врховни касациони суд је у једној од-

луци казао: "У пракси је због несређености јавних књига прихваћено да се 
право својине на непокретности може стећи по основу ваљаног правног 
посла, закљученог и овереног уговора о продаји непокретности даном 
предаје непокретности у посед купцу (вакњижна својина). Стога је стица-
њем ванкњижне својине уласком у посед непокретности купац стекао и 
право на својинску заштиту"11.  

                                                 
9  Поборник начела правичности и познати коментатор АГЗ Klang пише: "Судија мора 

поћи од тога да се од прибавиоца не могу тражити тачна испитивања без озбиљне 
сумње, али са друге стране лакомисленост не заслужује никакву премију, Коментар 
АГЗ, 1931. година, стр. 206 

10  Врховни суд Југославије Рев 1096/66, ЗСО, књига VIII, свеска 3, стр. 319; слично: 
"Излучна тужба постоји пре свега ради заштите права својине, али се њоме штите 
својинска права која нису уписана у земљишне књиге као и право државине (Врхов-
ни суд Југославије Рев 1096/63) 

11  Рев 706/2015 од 17. августа 2015. године; слично је становиште изражено и у одлуци 
Рев 1683/15 приликом преиначења другостепене пресуде: "Закључењем уговора о 
промету непокретности који је оверен код надлежног суда и испуњењем свих уговор-
них и пореских обавеза, вршењем фактичке власти на непокретности тужиља је по-
стала њен ванкњижни власник, па самим тим право својине на спорној непокретно-
сти не представља саставни део имовине туженог као извршног дужника због чега је 
извршење недопуштено" 
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У основи исти став има и Апелациони суд у Београду који је при-
хватио становиште Вишег суда у Београду по коме је "захтев за недопу-
штеност извршења основан из разлога што је треће лице – купац непо-
кретности савестан; закључио је купопродајни уговор исплатио у целости 
цену и на законит начин ступио у посед купљене непокретности, па би из-
вршење на непокретности која је још увек укњижена на име продавца од-
носно извршног дужника водило правној несигурности и било супротно 
начелу забране злоупотребе права"12.  

Др Раденка М. Цветић (поборник начела поуздања), цитира (кри-
тикује) две одлуке апелационог суда (не каже које, образлажући изоста-
нак идентитета чувањем ауторитета суда). По првој: "тужени је као прода-
вац у целости извршио своје уговорне обавезе због чега је на тужиоца 
осим државине пренето и право својине на предметним гаражама. Иако је 
та чињеница због изостанка формалног уписа у јавну књигу остала позна-
та само уговорним странама, то не значи да преноса права својине тада 
није било, јер уписом у јавне књиге право својине само постаје јавно и до-
ступно трећим лицима". У другој одлуци се наводи: "Уписом права своји-
не у јавне књиге стиче се оборива законска претпоставка да је лице које је 
уписано и ималац права својине. Међутим, како се ради о оборивој закон-
ској претпоставци, то је на страни која тврди супротно обавезно да то и 
докаже. У конкретном случају тужиља је као треће лице у поступку извр-
шења који је вођен по предлогу првотуженог против друготуженог изјави-
ла приговор и тражила да се предмет извршења одређено на спорном ста-
ну прогласи недопуштеним, управо из разлога што лице које је уписано 
као носилац права својине није власник те непокретности. Како је тужиља 
у току овог поступка и доказала, то првотужени не може стећи право на 
своје потраживање које има према друготуженом намири из предметне 
непокретности, јер то своје право није ни стекао у моменту када је друго-
тужени као изршни дужник био власник непокретности"13.  

Супротно изложеном (већинска судска пракса као што се види Вр-
ховног касационог суда односно апелационих судова у Београду, Новом 
Саду, а по сазнањима Привредног апелационог суда и Апелационог суда у 

                                                 
12  Записник са седнице Грађанског одељења Апелационог суда у Београду од 

16.11.2015. године 
13  Др Раденка М. Цветић, "Домашај начела уписа и начела поуздања у катастар непо-

кретности у нашој судској пракси", Правни факултет у Новом Саду, стр. 1030 и 1031 
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Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу строго полази од садржине општих 
правила о стицању права својине, не пружа заштиту својинским држаоци-
ма и наводи: "У време покретања извршног поступка тужилац је имао са-
мо основ стицања - уговор, али како право својине није уписао у јавне 
књиге то он није власник и нема право на судску заштиту"14.  

Заговорници овог схватања које има присталице како у судској прак-
си (у мањем обиму), а и у теорији у земљама у окружењу, сматрају да се за-
рад правне сигурности мора поштовати начело поверења у јавне књиге и на-
чело уписа и да поверилац ако је савестан не може трпети штетне последице 
због поуздања у јавне књиге не само у предузимању правних послова већ и у 
ситуацији када подноси предлог за извршење. Према трећем лицу власник је 
само онај који је уписан без обзира на чињеницу што је по закону или на дру-
ги начин стекао право својине. Својинска овлашћења (и заштиту) има у слу-
чају стицања својине по основу закона само у односу на свог претходника и 
његове наследнике, а не и у односу на треће лице15. 

За разлику од изложене заштите ванкњижног власника односно 
законитог држаоца у случају покретања извршног поступка и конституи-
сања законске хипотеке по упису забележбе у јавним књигама, у ситуаци-
ји када је хипотека (уговорна) извршна исправа, по правилу се предност 
даје начелу поуздања у јавне књиге и треће лице неће успети у спору ради 
недопустивости извршења, ако је хипотекарни поверилац у моменту за-
кључења уговора о хипотеци био савестан и поуздао се у тачност и потпу-
ност земљишних регистара.  

О томе нам сведочи став изражен у пресуди Врховног касационог 
суда.  

Наиме, преиначујући нижестепене пресуде, ревизијски суд је одбио 
као неоснован тужбени захтев трећег лица (супруге - заједничара) дајући 
предност начелу поуздања у јавне књиге. То је исказао на следећи начин:  

                                                 
14  Пресуда Апелационог суда у Нишу из предмета Рев 706/2015 
15  Др Раденка М. Цветић, исто стр. 1029; слично Адис Абдић "Начело поверења у зе-

мљишне књиге у Босни и Херцеговини", Боривоје Живковић "Тужба трећег лица ра-
ди проглашења да је недопуштено извршење на предмету извршења и право на пред-
мету извршења", Правни информатор 

 Др Хамид Мутапчић и мр Емина Бркић "Улога и значај савесности у процесу рефор-
ме земљишно-књижног права" 
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"Неосновано је позивање на одредбу члана 176. став 2. Породичног 
закона. Законска претпоставка да се сматра да је упис извршен на име оба 
супружника и када је извршен на име само једног од њих је оборива. У кон-
кретном случају није спорно да је у јавним књигама као власник предмет-
них непокретности био уписан искључиво тужени у време када је дао зало-
жну изјаву, као и да у јавним књигама није била извршена забележба о за-
једничкој својини тужиље и туженог... Тужиља је са туженим у браку од 
1993. године, па како се брак као заједница живота заснива на обостраном 
поштовању, разумевању и помагању, код постојања права хипотеке уписа-
ног у јавним књигама које су доступне свим заинтересованим лицима, про-
излази да би било основано закључити да ова чињеница није могла остати 
непозната и тужиљи, те да је постојала њена прећутна сагласност о заснива-
њу хипотеке. Супротно становиште водило би закључку да би у датој ситу-
ацији хипотекарни поверилац морао да се упусти у истраживање породич-
ног статуса хипотекарног дужника, што би било у супротности са означе-
ним одредбама Закона и правилима о хипотеци и упису права и терета на 
непокретностима. Централна евиденција хипотека доступна је свима. Уко-
лико су предметне непокретности биле заједничка имовина тужиље и туже-
ног, стечене радом у току трајања њихове брачне заједнице, после уписа ту-
женог као искључивог власника на предметним непокретностима било је 
неопходно да се у катастру непокретности изврши забележба о заједничкој 
својини на имовини и начину управљања и располагања заједничком имо-
вином, и трећим лицима јасно стави до знања да се ради о ствари у зајед-
ничкој 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 непокретности, односно 
уписаним у земљишне књиге (начело поверења у земљишне књиге и фик-
ција апсолутне тачности земљишних књига). Зато тужена Банка није била у 
обавези да код заснивања хипотеке, с обзиром да се увидом у јавне књиге 
на поуздан начин уверила да је тужилац уписан као искључиви власник не-
покретности без забележбе да се ради о заједничкој имовини, прибавља са-
гласност у смислу члана 6. став 2. Закона о хипотеци, нити је имала обавезу 
да се упушта у истраживање породичног статуса тужиоца као хипотекарног 
дужника у ситуацији када је само он био уписан као власник непокретности 
на којима је успостављена залога"16.  

                                                 
16  Рев 386/2016 од 25.05.2016. године 
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Напротив, у другој одлуци Врховног касационог суда несавесност 
повериоца је био корективни фактор који је утицао да треће лице (такође 
носилац заједничке својине) по тужби ради недопустивости извршења до-
бије спор.  

Из образложења: "Полазећи од неспорне чињенице да је тужена 
банка приликом реализације првог кредита у износу од 60.768,33 евра, по-
ред власника некретнине, тражила и од тужиље као његове супруге да 
потпише и овери потпис на изјави о сагласности за подизање кредита и 
сагласности са уписом хипотеке (што је она и учинила), другостепени суд 
правилно закључује да је, у ситуацији када је туженој пословној банци као 
даваоцу кредита било несумњиво познато да је непокретност на којој се 
успоставља хипотека заједничка својина тужиље и њеног сада покојног 
супруга, те да је већ оптерећена хипотеком, тужена банка је била дужна 
да и приликом реализације и обезбеђења друга два кредита у износима од 
61.000 евра и 146.700 евра, у смислу члана 18. став 2. Закона о облигацио-
ним односима, поступа са повећаном пажњом (пажњом доброг стручња-
ка) и да прибави сагласност тужиље за заснивање и упис нових хипотека. 
Околност да је у јавном регистру као искључиви власник спорне непо-
кретности био уписан тужиљин супруг, по оцени ревизијског суда, такође 
није од утицаја, јер начело поуздања у истинитост и тачност података о 
непокретностима, уписаних у јавним књигама штити само савесног стица-
оца права на непокретностима"17. 

Супротно наведеним ставовима Врховног касационог суда, Устав-
ни суд Србије резонује друкчије.  

Наиме, у одлукама Уж 570/2012 (донета 27.11.2014. године) и Уж 
8791/2013 (донета 05.11.2015. године), којима су усвојене уставне жалбе 
због повреде 32. став 1. Устава (право на правично суђење) Уставни суд 
отклања (не прихвата) начело поуздања у јавне књиге, сматрајући да извр-
шни судови (приликом одлучивања о приговорима трећих лица) нису мо-
гли да игноришу правило из члана 176. став 2. и члана 174. став 3. Поро-
дичног закона, по коме ако је својина једног брачног друга уписана у јав-
                                                 
17  Рев 119/2014 од 16.12.2015. године; слично: "Ако је треће лице знало да је саговорач 

у браку, онда се може претпоставити да је несавестан јер је из те околности могло за-
кључити да се ради о заједничкој имовини. Трећем лицу остаје могућност да и у та-
квим околностима доказује своју савесност (Рајко Суџум "Имовински односи брач-
них другова" БГД 1982. година, ст. 196  
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ним књигама она представља заједничку својину и другог брачног друга; 
да је другостепени суд у преиначујућој пресуди морао да се осврне на по-
стојање раније правноснажне пресуде о утврђивању заједничке својине и 
да право заједничке својине које је стечено у браку "потпада под посебни 
законски режим". Посебност брачне тековине каже, Уставни суд, огледа 
се у томе што се у односу на овај правни институт примењује законска 
претпоставка из члана 176. став 2. ПЗ, па је основаност образложења у по-
гледу законске претпоставке доведена у сумњу, а самим тим и правичност 
извршног поступка у целини"18.  

 

Критика изложених схватања 

Из изложених примера (судска пракса) чини се да су одлуке судо-
ва "народски речено" добре, али да образложења одлука (појединих) нису. 
Јасно је да судови греше када сматрају да је право својине по основу прав-
ног посла (уговора) стечено моментом закључења уговора, исплатом цене 
и ступањем у државину и да је основ довољан јер је став у директној су-
протности са чланом 33. ЗОСПО. Савесност не представља елемент сти-
цања права својине (може представљати коректив начела уписа) и потпу-
но је ирелевантна када нема вишеструког отуђења или сукоба правних 
основа. Правна сигурност се штити поштовањем начела уписа и повере-
ња, а не закључењем нејавних уговора.  

Али, ако се заштита трећег лица не може бранити општим прави-
лима о стицању права својине, чини се, да се може одбранити тумачењем 
чл. 109. до 111. и чл. 209. и 210. сада важећег ЗИО, који у материји извр-
шења мења општа правила по начелу "lex specialis derogat legi generali" 
(специјални закон укида општи). Овај изузетак треба уско тумачити. Наи-
ме, ако се извршном дужнику може запленити непокретност само ако је 
законити држалац (има пуноважан основ усмерен на пренос права своји-
не), зашто и трећи не би био заштићен по истом принципу. Да закон су-
штински изједначава у погледу стварно-правног статуса дужника и треће 
лице, произилази из набрајања доказа који се захтевају од трећег лица код 
улагања приговора, одлагања извршења и извршења и од повериоца код 

                                                 
18  Хрватски Уставни суд резонује потпуно супротно безрезервно пружајући заштиту 

начела поуздања и третирајући савесност као прост увид у јавни регистар, без обзира 
на чињеницу да су редовни судови утврдили да је поверилац упозорен на раније не-
укњижено отуђење. У-III-1830/2007 
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извршења на ствари дужника у ванкњижној својини. Јасно је да трећи не 
може предочити извод из катастра непокретности о својини када је ду-
жник уписан. Он своје право супроставља повериоцу другим исправама 
које могу представљати основ за упис права својине19.  

Но, ако би изложена аргументација била оспорена са тврдњом да 
изједначења нема (дужника и трећег лица) јер је циљ закона заштита по-
вериоца, а не дужника или трећег и да правноснажне судске одлуке, јавне 
и приватне исправе могу представљати само доказ својине на покретним, 
а не на непокретним стварима, усвојени тужбени захтеви трећег би се мо-
гли бранити тезом о заштити права потраживања, најопштије схваћеног 
(по члану 2. ЗИО потраживање је право на чињење, нечињење или трпље-
ње који трећи има према дужнику). С обзиром на законску формулацију 
"неко право" између трећег и дужника постоји облигационо-правни однос 
(веза) све док дужник трећег не учини власником јер је циљ уговора о 
промету (продаја, трампа и поклон) пренос права својине. Између њих 
уговор није престао (уговори престају неважношћу, раскидом, немогућно-
шћу испуњења, а у ограниченим случајевима и смрћу странке).  

У ограниченом броју случајева, истакнуто становиште би се могло 
бранити и схватањима ЕСЉП о проширеном појму права на имовину (ле-
гитимно очекивање) и праву на дом. Због тога (а не само кроз праксу за-
штите својинског држаоца или транслативног дејства уговора о откупу 
стана) железничару (из увода) се морала признати заштита и није могао 
бити исељен20. 

Оправдање за овакво законско решење (заштита својинских и за-
конитих држалаца) можда лежи и у чињеници уважавања несклада између 
фактичког и књижног стања, поштовања начела правичности и потенци-
јалног општег незадовољства, које би могло настати у случају стриктног 
поштовања начела поуздања. 

                                                 
19  Присталице начела уписа и начела поуздања законска решења из ЗИО не коментари-

шу нити се на њих осврћу (можда и због чињенице да су критике односно реферати 
написани пре доношења новог закона) 

20  У време постојања станарског права и касније код откупа станова Врховни суд Србије 
је још пре ратификације Европске конвенције о људским правима (2003. година) заузео 
став да станови са станарским правом не улазе у стечајну масу друштвених предузећа и 
носиоци станарског права и купци откупљених станова су били заштићени 
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Из изложена последња два примера, уочава се да се судска пракса 
мења (или почиње да се мења), да се даје правни значај начелу поуздања у 
јавне књиге из члана 63. Закона о државном премеру и катастру, те да се 
због сигурности правног промета води рачуна о праву повериоца који се 
поуздао у јавне регистре под условом да је савестан.  

Али, супротно израженим тенденцијама у упоредном праву и ста-
вовима теорије, и чини се стабилизованој пракси ВКС када је у питању 
однос начела поуздања и заједничке својине код заснивања уговорне хи-
потеке, одлуке Уставног суда Србије, одступају од заштите начела поуз-
дања и дају примат законској претпоставци о заједничкој својини.  

Вратимо се трећем који има пуноважан уговор и несметану држа-
вину непокретности. Да ли му у случају сукоба са повериоцем у извр-
шном поступку безрезервно треба увек пружити правну заштиту? 

Чини ми се, не увек, и да ту евентуално постоји поље за промену 
доминантне судске праксе у циљу заштите повериоца по основу начела 
поуздања, нарочито у случају када треће лице својом кривицом, супротно 
начелу савесности и поштења и непоштовањем закона, без извињавајућег 
разлога не изврши упис у јавне књиге.  

Дакле, трећи би имао право на заштиту у случају постојања исправа 
(основа за својину) само ако се (не)упис не може приписати његовом нема-
ру, непоштовању савесности и поштења и кршењу правила о обавезности 
уписа. Примера ради, извињавајући разлози би могли бити: случајеви уго-
вора закљученог под условом или роком; продаје са отплатом цене на рате 
и клаузулом да ће се упис извршити по исплати цене; уговора у коме се 
продавац обавезује да достави потребну документацију па своју обавезу не 
изврши; куповине стана у изградњи; где упис зависи од добијања употреб-
не дозволе, итд. Набрајање није исцрпно. Ако трећи није поштовао закон, 
нити је користио могућност забележбе или пребележбе у јавним књигама, 
зашто би му суд пружао заштиту. Дакле, изменом доминантне судске прак-
се у том делу допринело би се правној сигурности и смањио несклад изме-
ђу фактичког и књижног права на непокретностима. Овај предлог ВКС није 
разматрао и прилика је да се на саветовању судије о њему изјасне.  

На крају сумирајмо могуће ситуације и решења у погледу посту-
пања јавног извршитеља (и извршног суда) у спровођењу извршења када 
се изјави приговор трећег лица:  
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а) трећи има само неоверен уговор, који је извршен (предаја у др-
жавину и исплата цене); не ужива правну заштиту због садашње немогућ-
ности конвалидације уговора (брисано правило о конвалидацији из члан 
4. Закона о промету непокретности); 

б) трећи има пуноважан уговор који није извршен; по становишту 
теорије не ужива правну заштиту и непокретност може бити изложена 
продаји у извршном поступку21; став се образлаже постојањем својине 
продавца. Сем тога, по судској пракси штити се само уговорник који је за-
кључио пуноважан уговор и који има државину ствари. Такав приговор 
јавни извршитељ ће одбити;  

в) трећи има пуноважан уговор који је извршен. Ако се јавни извр-
шитељ о томе осведочио увидом на лицу места (да се трећи налази и у др-
жавини непокретности), приговор може бити усвојен. Ако сумња, приго-
вор ће одбити и тиме створити услове за подношење тужбе ради недопу-
стивости извршења. Ако је истакнут предлог за одлагање, нужно је и од-
ложити извршење;  

г) трећи има потребно време за редован или ванредни одржај; јав-
ни извршитељ може да га одбије ако је нужно у парници утврдити време 
државине које поверилац или дужник оспори; 

д) трећи има судску одлуку (или судско поравнање) која је прав-
носнажна и извршна о утврђењу права својине или другог права које 
спречава извршење; јавни извршитељ ће признати излучно право без упу-
та на парницу и на том предмету обуставити извршење.  

У свим изложеним хипотезама јасно је да уговор о промету, не мо-
же бити закључен од тренутка када извршни дужник прими решење о из-
вршењу, јер је такво располагање забрањено (члан 19. ЗИО). 

 

Закључна разматрања 

У условима стварно непотпуне и нетачне евиденције непокретно-
сти, а у присуству законских решења (ЗИО), који, истина супротно матич-
ном закону конституишу ванкњижну својину, судска пракса у извршном 
праву не штити начело уписа и начело поуздања, већ законитог држаоца 
(по пуноважном уговору усмереном на пренос својине).  

                                                 
21  др Станковић – др Орлић, "Стварно право" 1999. година, стр. 74 
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Иако невласник, трећи добија заштиту због постојања права по-
траживања према дужнику (до уписа права својине уговор траје и произ-
води правно дејство).  

Изузетак (у пракси редовних судова) је хипотека (као извршна ис-
права) када у спору може успети поверилац који се поузда у јавну књигу 
под условом да је савестан.  

Да би био савестан није нужно да без оправданог разлога и без 
указивања на несклад истражује ванкњижно (државинско) стање.  

Таква пракса редовних судова доведена је у питање ставом Устав-
ног суда Србије, који предност даје законској претпоставци о заједничкој 
својини у односу на начело уписа и поверења.  

У будућности ради правне сигурности, ефикасности и потпуније 
заштите поверилаца нужно је ојачати поверење у јавне регистре детаљни-
јим законским уређењем начела поверења, стриктним поштовањем начела 
обавезности уписа, евентуалним изменама Закона о извршењу и обезбеђе-
њу, као и преиспитивањем постојеће судске праксе у погледу безрезервне 
заштите сваког законитог држаоца.  
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Божидар Вујичић 
судија Врховног касационог суда 
 
 

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 

I Увод 

Размишљајући о томе како да почнем реферат о овој теми, а мислио 
сам до недавно да после ратификације Конвенције за заштиту људских пра-
ва и основних слобода са додатним Протоколом 11, овде нема спорних пи-
тања, сетио сам се једног цртаног филма од пре тридесетак година: Душко 
Дугоушко седи у свом дому, грицка шаргарепу, гледа ТВ и ужива. Изнена-
да зачује несносну буку напољу, изађе и види огромне грађевинске машине 
које копају земљу около и примичу се његовој кући. Тада он започиње бор-
бу за очување своје имовине и након низа комичних догађаја у којима он 
излази као победник на штету грађевинских компанија, између њега и ком-
панија је закључен споразум по коме његову кућу подижу на високи стуб, 
аутопут је изграђен, али око стуба је направљена кривина. Наравно да се 
нешто овако догађа само у цртаном филму, али ова причица нам указује на 
стални сукоб јавног интереса и права појединца.  

Јавни интерес оличава и изражава у модерним друштвима држава 
па је самим тим и тај сукоб драматичнији по појединца. Овај сукоб посто-
ји слободно се може рећи од времена када је с једне стране настала нека-
ква организација која изражава јавни интерес, а са друге стране приватно 
власништво. Тај сукоб је у пракси, зависно од времена и околности, реша-
ван некад више у корист једне или друге стране, при чему је јавна власт 
углавном тежила брзом решавању, а појединац да, пошто већ није могао 
да спречи задирање у своју имовину, за њу добије што адекватнију накна-
ду. Сама констатација да појединац не може да спречи задирање у своју 
имовину несумњиво доказује да стране у овом послу нису равноправне. 
                                                 
1  Србија је ратификовала Европску конвенцију 26.12.2003. године. Од тада је дужна да 

предузме све потребне мере како би омогућила несметано остваривање и заштиту 
људских права која су гарантована Конвенцијом, а такође и да се уздржава од свих 
аката и радњи којима се крше та права  
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Само једна страна одлучује шта је у датој ситуацији у јавном интересу, та 
иста страна прописује и уређује начин како се тај интерес утврђује и одре-
ђује поступак који се спроводи и на крају све то реализује преко својих 
органа. Та обавеза да се унапред дефинишу правила понашања је свакако 
тековина модерног друштва, а начин дефинисања тих правила је доноше-
ње закона које би требало, уз све наведено, да бар колико толико успоста-
ви некакву равнотежу интереса друштва и појединца.  

После Другог светског рата и код нас је законом уређен поступак 
одузимања или ограничавања права својине појединца у корист јавног ин-
тереса и то Основним Законом о експропријацији2. Тај закон је утврдио да 
непокретна имовина и право на непокретној имовини могу се експроприса-
ти када то тражи општи интерес извођења корисних радова за сврхе дру-
штвено-економског и културног подизања и развоја народа. Експроприја-
ција се врши само на основу одлуке надлежног органа у корист државе, а 
сопственику ће се дати накнада. Сви каснији закони о експропријацији, а 
било их је више3 су у основи задржали принципе основног закона: да се мо-
же експроприсати непокретност у својини грађана, да експропријацији 
претходи утврђивање општег интереса од стране надлежног органа, да се о 
експропријацији доноси посебна одлука по спроведеном поступку пред 
надлежним органом и да сопственику припада накнада, али која се утврђује 
у посебном поступку који не спречава корисника да уђе у посед. Мењали су 
се у каснијем периоду органи који утврђују општи интерес, мењала се свр-
ха експропријације, највише је промена било код утврђивања накнаде, али 
су поменути принципи у суштини остали исти. Законом прописан поступак 
је гаранција поштовања права појединца у мери у којој их је тај исти закон 
прописао и поштовање тог поступка од стране свих учесника а посебно јав-
не власти као јаче стране, је начин да се очува равнотежа интереса. Јасно је 
да чак и када се све испоштује нема једнаких давања јер нема слободе одлу-
чивања, уговарања. Међутим, ако се процедура не испоштује, ако јавна 

                                                 
2  Основни Закон о експропријацији ("Службени лист ФНРЈ" 28/47) 
3  Закон о експропријацији ("Службени лист ФНРЈ" 12/57, 53/62 "Службени лист СФРЈ" 

13/65, 5/68, 7/68 и 11/68) 
 Закон о експропријацији ("Службени гласник СРС" 47/77, 6/78, 27/78 и 40/74) 
 Закон о експропријацији ("Службени гласник СРС" 40/84, 53/87, 22/89 и 15/90, "Слу-

жбени гласник РС" 6/90 "Службени лист СРЈ" 53/95) 
 Закон о експропријацији ("Службени гласник РС" 53/95 "Службени лист СРЈ" 16/01 

"Службени гласник РС" 23/01, 20/09, 59/13 и 106/16) 
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власт због хитности посла који предстоји или било ког другог разлога не-
што у поступку прескочи а при томе право својине одузме или ограничи гу-
би се и онај привид равнотеже интереса. У таковој ситуацији задатак је 
свих, а пре свега судова да заштите тог пројединца и да поремећену равно-
тежу успоставе. Пошто у пракси постоје различита мишљења о томе ко, ка-
ко, у ком року и на који начин треба да пружи ту заштиту, циљ овог рада је 
да покуша да ова питања разреши.  

 

II Експропријација  

Иако експропријација4 није тема овог рада, да бисмо лакше разу-
мели нужно је да се најкраће осврнемо на њу. Уобичајено је да се она де-
финише као принудно одузимање непокретне имовине од власника или 
ограничења права на њој уз накнаду у корист државе ради задовољавања 
општег интереса који је претходно утврђен, а по спроведеном поступку. 
Она је претежно институт управног права, јер се најпре јавља кроз однос 
државе и појединца пошто држава у овом случају својим појединачним 
управним актом намеће појединцу одређену обавезу и то да своју непо-
кретну имовину уступи, преда држави или крајњем корисницу кога она 
одреди. Међутим, постоји код експропријације и други аспект-грађанско-
правни јер постоји обавеза да се разреши имовински однос између државе 
и бившег власника непокретности кроз поступак накнаде за одузете непо-
кретности. То што је слобода уговарања на страни бившег власника огра-
ничена било у погледу висине очекиване накнаде, било у погледу начина 
њеног утврђивања не значи ипак да овог грађанскоправног аспекта нема. 
Он постоји у оној мери у којој постоји сагласност воља равноправних су-
бјеката, а у крајњем случају постоји судска заштита5. 

Експропријација може бити потпуна, када се непокретност одузме 
или непотпуна када се само ограничавају нека права власника (службе-
ност и слично), а постоји и привремено заузеће. Ако се непокретност не 
приведе намени, сврси експропријације у одређеном року ранији власник 

                                                 
4  Назив потиче од латинских речи: предлога ex, што значи из или од и именице propije-

tas, што значи својина, па би буквалан превод значио од својине или слободније оду-
зимање својине 

5  Више о томе: др Драган Милков, професор Правног факултета у Новом Саду, "Екс-
пропријација између приватног и јавног", објављено у аналима Правног факултета у 
Београду, број 2/2011 
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може да захтева њено враћање у својину. Уколико власник нема интерес 
да му преостали део непокретности остане у својини може у поступку да 
тражи да се и тај део експропише. 

На крају овог краћег осврта на експропријацију треба посебно иста-
ћи још једну чињеницу која може да има велики значај за разумевање раз-
лога за спорење око теме овог реферата, а то је незастаривост права на на-
кнаду за експроприсану непокретност. Наиме, накнада за експроприсану 
непокретност се утврђује у поступку који се води по службеној дужности и 
то најпре пред органом управе где се она утврђује споразумом између кори-
сника и ранијег власника. Ако се споразум о накнади не закључи у одређе-
ном року даљи поступак се води код ванпарничног суда такође по службе-
ној дужности. Само право да се захтева накнада за експроприсану непо-
кретност не застарева, а ако је накнада већ утврђена ту се ради о новчаном 
потраживању које застарева у општем року застарелости (10 година)6.  

 

III Фактичка експропријација 

Нема сумње да ако бисмо појам фактичка експропријација7 тражи-
ли у закону да га не бисмо нашли јер закони дефинишу правне појмове, 
уређују правила поступања оно како нешто треба да буде, да се ради. Ме-
ђутим, судска пракса познаје читав низ фактичких стања (фактички рад, 
фактичка власт на ствари итд.) па се слободно може рећи да је тај израз 
"фактички" практично постао не само део свакодневне комуникације међу 
правницима него и израз у свакодневној употреби. Користи се када хоће 

                                                 
6  Ово није једино незастариво новчаном потраживање јер члан 25. став 4. Закона о 

основама својинскоправних односа признаје незастариво право на исплату прометне 
цене земљишта код несавесног грађења на туђем земљишту. Фактичка експроприја-
ција може да има и све елементе несавесног грађења. 

 О незастаривости новчане накнаде због извршене фактичке експропријације изјасни-
ли су се суд БиХ, Врховни суд Федерације БиХ, Врховни суд Републике Српске и 
Апелациони суд Дистрикта Брчко на заједничкој седници од 30.1.2014. године. У 
усвојеном правном схватању истакнуто је и да потпуно или делимично одузимање 
права власништва физичким или правним лицима на непокретностима ради изградње 
објеката од јавног интереса мора бити засновано на законито спроведеном поступку 
експропријације тако да фактичко депоседирање без спроведеног поступка експро-
пријације се не може правдати јавним интересом. Отуда је, ако поступак није спрове-
ден, повређено право на мирно уживање имовине и та повреда се отклања адекват-
ном накнадом с тим што подношење захтева за накнаду није везано ни за какав рок.  

7  Фактички од латинске речи fact што значи непобитна чињеница, догађај, реалност 
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да се подвуче да је нешто стварно, чињенично засновано. Такође се често 
истиче у разним областима друштвеног живота потреба да се фактичко и 
правно стање усагласи. Ако се сетимо појма експропријације како смо га 
раније дефинисали онда би фактичка експропријација значила одузимање, 
односно ограничење права својине појединца од стране државе која то чи-
ни у јавном интересу али без одговарајућег поступка и доношења формал-
не одлуке о томе и без исплате накнаде. Пошто су последице поступања 
државе по појединца практично исте и код правне експропријације и код 
назовимо је фактичке (код фактичке је и горе јер се формално води као 
власник што му ствара одређене обавезе, плаћање пореза на пример), онда 
и његова права проистекла из таквог поступања државе морају бити иста, 
а то се у суштини и на крају своди на право на накнаду која не застарева 
без обзира када је фактичка експропријација-одузимање или ограничење 
права ивршена. То је управо и кључно питање спора који најстаје у по-
ступцима пред судовима.  

У поступцима које власници непокретности воде пред судовима 
против државе, односно других корисника тражећи понекад својину на 
непокретностима уз заштев за предају-враћање у државину, а увек траже-
ћи као основно или евентуално тражење новчану накнаду, држава (тако 
ћемо у будуће називати све кориснике) као последњи аргуменат за оспо-
равање захтева за накнаду истиче правну природу овог потраживања. По-
стоји на крају спремност државе да прихвати чињеницу да је непокрет-
ност одузета или право на њој ограничено, да је то учињено у јавном ин-
тересу и да накнада није исплаћена. Међутим, све то, по држави је, урађе-
но грешком надлежног органа8, та грешка повлачи право на накнаду ште-
те. Понекад држава прихвата и да је дошло до стицања без основа у њену 
корист. Оно што се у овим поступцима никада не прихвата то је да се ов-
де ради о противправном одузимању непокретне имовине без утврђивања 
накнаде, те да због тога потраживање ове накнаде не застарева, дакле спо-
ри се постојање фактичке експропријације, а ово становиште је нашло 
потпору у аутентичном тумачењу одредбе члана 1, члана 5. став 1. и чла-
на 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС" 53/95, 

                                                 
8  У овим споровима држава истиче и да је накнада исплаћена али да о томе нема дока-

зе, односно исправе, да се власник непокретности одрекао права на својину или права 
на накнаду али да и о томе нема писмених исправа и слично али све ово су чињенич-
на питања која нису тема овог рада 
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23/01-УС, 20/09 и 55/13-УС), које је утврдила Народна скупштина Репу-
блике Србије 27.12.2016.године9. Пошто се скоро у свим овим споровима 
ради о догађајима од пре више од 10 година захтеви су, по схватању др-
жаве неосновани због застарелости. Тиме би практично дошло до одузи-
мања непокретне имовине од појединца без икакве накнаде. Да ли то баш 
тако може-наравно да не. 

 

А) Поступање Европског суда 

У својој дугогодишњој пракси примене Протокола 1 уз Европску 
конвенцију о заштити имовине Европски суд за људска права је донео то-
лики број одлука да се слободно може и без њиховог цитирања закључити 
да је несумњив став тог суда да се код експропријације мора постићи рав-
нотежа између захтева општег интереса и права појединца на мирно ужи-
вање свог власништва при чему одсуство накнаде за експроприсану имо-
вину у износу који није у складу са вредношћу непокретности редовно 
представља несразмерно мешање државе које се не може оправдати на 
основу Протокола број 110. Ако се појединцу за одузету непокретност не 
плати никаква накнада онда је наравно још драстичнија повреда права на 
мирно уживање имовине11. Занимљиво је да Европски суд оставља уну-
трашњем праву да дефинише појам јавног интереса, сматрајући да се ту 
природно ради о пољу слободне процене које законодавац мора да има ра-
ди спровођења социјалне, економске или неке друге политике. Међутим и 
ту је суд за себе задржао право да цени да ли је и код процене јавног инте-
реса сразмера очигледно неразумна. Европски суд се бавио и питањем од-
узимања, односно ограничења права на непокретностима без икаквог фор-
малног поступка. Тако у једном предмету12 Европски суд налази да губи-
так сваке могућности да располажу својом имовином као и неуспех поку-
шаја предузетих да се ситуација поправи, довели су до озбиљних последи-

                                                 
9  По атентичном тумачењу ("Службени гласник РС" 106/2016) произилази да ако је од-

узимање или ограничење права на непокретностима извршено без спроведеног по-
ступка експропријације на те случајеве се не примењују одредбе Закона о експропри-
јацији, а што би упућивало и да се не примењују одредбе закона који регулишу утвр-
ђивање накнаде 

10  Пресуда Европског суда за људска права Bistrović protiv Hrvatske, одлука број 
25774/05 

11  Одлука Jan и други против Немачке, представка број 46720/99 
12  Одлука Papa Mičalopulos против Грчке из 1988. године 
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ца да би се ова ситуација сматрала случајом дефакто експрорпијације на 
начин који није у складу са правом на мирно уживање имовине. Због тога 
је Европски суд закључио да је дошло до повреде права из члана 1. Прото-
кола и да та повреда још увек траје. Дакле, Европски суд чак и употре-
бљава термин фактичке експропријације, а посебно је значајно да он сма-
тра да повреда права на мирно уживање имовине постоји све до оног мом-
дента када дође до успостављања равнотеже интереса, а то ће у датој си-
туацији бити тек када се власник адекватно обештети. Исти став суд је за-
узео и у поменутој одлуци Јан и други против Немачке. Потпуно је јасно 
да на овај начин Европски суд испољава несумњив став о незастаривости 
права на накнаду у овим случајевима. И код ограничења права на непо-
кретности-непотпуне фактичке експропријације, Европски суд има јасан 
став да и ту постоји повреда права на мирно уживање имовине13 (породи-
ци Споронг је Влада забранила градњу на њиховом земљишту јер је исто 
намењено за вијадукт и паркинг али о томе није донела никакво решење о 
експропријацији. Суд је нашао да је повређена равнотежа између права и 
потребе градова да се развијају и права на мирно уживање имовине, а та 
повреда се отклања адекватном накнадом).  

О кристално јасном ставу Европског суда по овим питањима заи-
ста више нема потребе да се говори. 

 

Б) Поступање Уставног суда 

Штитећи право на имовину које је зајемчено чланом 58. Устава14, 
Уставни суд је донео бројне одлуке у којима је изразио свој став о пошто-
вању права на мирно уживање имовине, условима за ограничење или оду-
зимање тог права, право на накнаду. Тако је Уставни суд својом одлуком 
из 2015. године поништио пресуду Апелационог суда у Крагујевцу којом 
је преиначена првостепена пресуда и одбијен тужбени захтев за накнаду 
за одузето градско грађевинско земљиште јер је Уставни суд нашао да је 
уставно-правно неприхватљив став изнет у другостепеној пресуди да под-
носиоци уставне жалбе немају право на исплату накнаде за земљиште чи-
ји су земљишно-књижни, сада катастарски, власници а које је урбани-
стичким планом предвиђено за улицу јер се спорно земљиште више не 
                                                 
13  Одлука Sporong и Lonrot против Шведске, представка број 7151/75, а одлука од 23. 

септембра 1982. године 
14  Устав Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/2006) 
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може сматрати приватним путем већ се ради о улици која је по Закону о 
јавној својини у општој употреби у својини јединице локалне самоуправе 
на чијој се територији налази, а која има обавезу да за земљиште које 
планским актом буде одређено за локални пут и тиме по сили закона пре-
шло у средство у јавној својини ранијем власнику исплати одговарајућу 
накнаду15. Уставни суд не избегава појам de facto, односно фактичко, оду-
зимање земљишта при чему не доводи у сумњу право да ако се то чини у 
јавном интересу мора се платити накнада16. Занимљив је став Уставног 
суда о постојању јавног интереса чак и у ситуацији када су грађани сами 
финансирали градњу улице преко парцеле власника не само без претход-
ног поступка експропријације и исплаћене накнаде него и без икаквог 
учешћа јавне власти у тим активностима. С обзиром да је планским доку-
ментом државе односно јединице локалне самоуправе то земљиште било 
намењено за улицу, касније је локална самоуправа дала и назив улици, ти-
ме је земљиште de facto постало добро у општој употреби у јавној својини 
и власнику припада накнада. Ако се може говорити о пропусту јавне вла-
сти онда је он овде био само у толерисању и прихватању стања али је и то 
било довољно17. Чак и када постоји приватни пут који је касније у складу 
са планским актом постао јавни ради се о фактичкој експропријацији. Око 
непотпуне фактичке експропријације Уставни суд се изјаснио кроз одлуку 
Уж 6873/11 од 10.10.2013. године у којој наводи да уколико постоји уго-
вор између власника непокретности и Електродистрибуције о установље-
њу службености проласка далековода преко парцеле ту нема фактичке 
експропријације без обзира што није вођен поступак већ се решење спора 
у овом случају тражи кроз садржину уговора. Самим тим јасно је да ако 
односи нису решени ни уговором нити одлуком у поступку непотпуне 
експропријације да смо на терену непотпуне фактичке експропријације.  

Нема сумње да Уставни суд има богату праксу у ситуацијама оду-
зимања или ограничења права на непокретностима фактичким радњама 
јавне власти, чак и толерантним поступањем власти а недвосмислен став 
тог суда је да се ту ради о повреди права на имовину која се отклања на-
кнадом по тржишним условима уз незастаривост права.  

 

                                                 
15  Одлука Уставног суда Уж 472/14 од 30.3.2015. године 
16  Одлука Уж 5533/2011 од 3.7.2014. године 
17  Одлука Уж 206/2015 од 22. јуна 2017. године 
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В) Поступање Врховног касационог суда  

За разлику од претходна два суда, Врховни касациони суд је суде-
ћи суд, дакле суд који непосредно одлучује о правима укључујући и гра-
ђанска права18 међу којима је право на имовину једно од основних. При 
одлучивању о заштити овог права подразумева се да нижестепени судови, 
утврђују све битне чињенице, цене све околности конкретног случаја па и 
евентуалну злоупотребу права и доносе мериторну одлуку. Јасно је да се 
заузима став у сваком конкретном случају и о природи потраживања. 
Улога Врховног касационог суда је посебна због тога што он не утврђује 
чињенично стање нити је исто основ за ревизију. Отуда се догађа да је Вр-
ховни касациони суд, везан чињеничним стањем из нижестепених одлука, 
на основу њега и заузме став о правној природи потраживања због чега је 
и ваљаност овог става условљена претходно утврђеним чињеничним ста-
њем. То доводи до тога да се у одлукама Врховног касационог суда неки 
случајеви одузимања или ограничења права својине третирају као фактич-
ка експропријација (у последње време као ограничење права на мирно 
уживање имовине), неки као штета, а неки као установљење службености 
што може да створи утисак неуједначене праксе Врховног касационог су-
да а посебно може да доведе до правне несигурности пре свега код ниже-
степених судова. Има одлука Врховног касационог суда, односно раније 
Врховног суда у којима је јасно израђен став да ако је дошло до фактич-
ког одузимања земљишта које је потом ушло у састав улице као јавног до-
бра тада је у питању фактичко заузимање земљишта па се за исто мора од-
редити накнада сходно Закону о експропријацији (дакле ради се о неза-
старивом праву)19. Тај став је још јасније изражен у пресуди Врховног су-
да Србије Рев 3709/01 од 03.07.2003. године у којој је изричито и наведено 
да се ради о фактичкој експропријацији код које право на накнаду не за-
старева. Ове одлуке су биле усклађене са правним ставом Врховног суда 
из 1996.године по коме постоји застарелост само већ утврђене правичне 
накнаде за одузете непокретности. Примећујемо да је, након аутентичног 
тумачења појединих одредаба Закона о експропријацији од стране Скуп-
штине Народне Републике Србије, а које је напред поменуто, Врховни ка-
сациони суд почео да избегава појам "фактичка експропријација" и да у 
својим одлукама користи појам повреда права на мирно уживање имови-
                                                 
18  Члан 1. ЗПП ("Службени гласник РС" 72/11 и 55/14) 
19  Решење Врховног касационог суда, Рев 1347/10 од 18.1.2011. године 
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не20. Иако постоје, као што је поменуто и одлуке Врховног касационог су-
да у којима је потраживање о коме је реч третирано као накнада штете 
(нису пронађене одлуке у којима је исто третирано као стицање без осно-
ва, али постоји и такво мишљење) може се констатовати да Врховни каса-
циони суд признаје право на незастариву накнаду за фактички одузету не-
покретност у јавном интересу тамо где то чињенично произилази из ни-
жестепених одлука.  

Међутим, када се ради о накнади за такозвану непотпуну експро-
пријацију односно у случајевима када право својине није одузето већ је 
ограничено одређеним радњама јавне власти, Врховни касациони суд има 
праксу по којој се право на накнаду не третира као незастариво. Такав 
став Врховног касационог суда био је наговештен на седници Грађанског 
одељења која је одржана 26.1.2016. године када је разматрана једна одлу-
ка Врховног касационог суда која се бавила питањем накнаде за коришће-
ње земљишта због укопавања електричних каблова. Свој став о овим пи-
тањима Врховни касациони суд је дефинитивно изразио заузимањем 
правног става о правној природи накнаде због проласка кабла електричне 
енергије ваздушним путем и питањем застарелости ове накнаде, а који је 
усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-
жаној 23.1.2017. године21. Овај став у делу правне природе не би био спо-
ран у случају установљења законске стварне службености, како се то и 
помиње у ставу. У том случају се ради о праву проласка каблова или уоп-
ште узевши о праву на ограничење коришћења непокретности. Међутим, 
ми смо на терену фактичког ограничења права коришћења без претходног 
поступка и без установљења права службености. Не може се претпоста-

                                                 
20  Пресуда Врховног касационог суда Рев 125/2016 од 9.3.2017. године. Међутим, треба 

имати у виду да је повреда права на мирно уживање имовине, односно повреда права 
на имовина далеко шири појам од фактичке експропријације: имовина може да буде 
и покретна, и будућа, готов новац (исплата пензије) па се фактичка експропријација 
јавља као једна од видова повреде тог права искључиво везан за непокретност. Отуда 
не само да нема разлога да се тај појам избегава него је он и неопходан 

21  По том правном ставу правни основ потраживања тужилаца због проласка кабла 
електричне енергије ваздушним путем изнад њихових катастарских парцела је ствар-
ноправног карактера-конституисање законске стварне службености на основу члана 
51. Закона о основним својинскоправним односима, а не фактичка експропријација. 
Висина накнаде у овом случају се одређује на основу члана 53. став 3. Закона о осно-
вама својинскоправних односа, а на застарелост ове накнаде се примењује члан 371. 
ЗОО, односно општи рок застарелости потраживања 
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вљати постојање права службености самом чињеницом да је преко одре-
ђене парцеле прешао далеководни вод због тога што је то несумњиво у 
јавном интересу. За право службености нужна је одлука надлежног органа 
које овде нема или правни посао кога такође нема. Ако постоји било ка-
кво ограничење права својине без основа онда смо на терену фактичке 
експропријације, односно ограничења права на мирно уживање имовине и 
тада се ради о том правном институту и незастаривом праву на накнаду. 
Са тог аспекта поменути правни став Врховног касационог суда трпи 
озбиљну критику тим више што он није у складу ни са раније поменутом 
одлуком Европског суда за људска права Sporong i Lonrot против Швед-
ске, нити са одлуком Уставног суда Уж 6873/11 од 10.10.2013. године. 
Уосталом, ни члан 53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа 
на који се позива правни став Врховног касационог суда, не предвиђа рок 
у коме може да се потражује накнада22.  

 

IV Завршне напомене 

Циљ овог рада је да јасно подвуче да фактичка експропријација и 
даље постоји. Ако је проблем у појму због аутентичног тумачења Скуп-
штине народне Републике Србије из свега напред наведеног произилази 
да тај појам, који је близак цивилном праву и грађанским судовима и као 
такав заживео у пракси не сме да буде споран. У крајњој линији може се 
звати и повреда права на мирно уживање имовине или права на имовину 
али је суштина да се тај институт препозна у пракси. Овај рад треба да по-
могне да се у пракси препознају случајеви фактичке експропријације и да 
се они раздвоје од других института, пре свега накнаде штете. Основно 
што раздваја фактичку експропријацију од осталих института је да се оду-
зимање или ограничење права на непокретностима врши у јавном интере-
су. Шта је рад у јавном интересу у одређеном тренутку, односно у тренут-
ку када је дошло до фактичке повреде права дефинисали су Закони о ек-
пропријацији који су важили у том моменту. Сваки Закон о експроприја-

                                                 
22  Залажући се за преиспитивање правног става Врховног касационог суда, никако се не 

залажемо за непоштовање тог става. Напротив, ставови Врховног касационог суда се 
морају поштовати. Међутим, то не значи да се не могу износити аргументи у циљу 
преиспитивања па и промене става. Сматрамо да чак постоји и обавеза, пре свега су-
дија Врховног касационог суда, да износе евентуално нова сазнања о питањима која 
су раније разматрана 
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цији је садржао одредбу када се може за одређене радове установити јав-
ни интерес и то почев од основног Закона о експропријацији, чије су од-
редбе у том делу и цитиране па преко свих каснијих Закона о експропри-
јацији. Некада је општи интерес и утврђен конкретном одлуком али слу-
чај потпада под фактичку експропријацију зато што касније није донето 
формално решење о експропријацији. Постоје случајеви када је тај општи 
интерес дефинисан одговарајућим урбанистичким или сличним планом 
који је изједначен са јавним интересом. Доношење Закона о јавној своји-
ни свакако помаже судовима у раду јер је тај закон дефинисао добра у оп-
штој употреби у јавној својини23. Дакле, ту се ради о одузимању или огра-
ничењу права на непокретност која је ушла у састав наведених добара. Ја-
сно је из напред наведеног да није свако одузимање или ограничење права 
на непокретностима, па и ако је оно извршено од стране државе фактичка 
експропријација. Може постојати и накнада штете ако држава, а посебно 
неки други корисници нису деловали у јавном интересу.  

Ни један пропис није дефинисао општи, односно јавни интерес, а 
видели смо да ни Европски суд кроз своје одлуке то није урадио из разло-
га који су наведени. Код фактичке експропријације може да се деси да јав-
ни интерес није утврђен одговарајућом одлуком. У том случају суд мора 
да се стави у улогу органа који је требало да јавни интерес утврди и да 
претходно на бази утврђених чињеница закључи да ли су радови односно 
активности јавне власти у конкретном случају били у јавном интересу а 
што је одлучујуће за процену правне природе потраживања. Та процена 
не би смела да се заснива на жељама учесника поступка као ни на односу 
политичких снага у одређеном моменту већ на објективним разлозима ко-
ји одликују рационално поступање јавне власти. Уколико је јавни интерес 
утврђен посебном одлуком или планским документом али касније није 
донета одлука о експропријацији по правилу суд је таквом одлуком везан 
у смислу да су радови били у јавном интересу. Изузетак је поменут у по-
ступању Европског суда код очигледно неразумне сразмере. 

 

V Закључак 

Фактичка, потпуна или непотпуна експропријација постоји у слу-
чајевима изградње објеката или извођења радова у општем-јавном интере-

                                                 
23  Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" 72/11, 83/13, 115/14, 104/16 и 108/16) 
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су када се потпуно или делимично одузима, ограничава право својине, од-
носно право на мирно уживање имовине правним или физичким лицима 
на непокретностима, а за које одузимање-ограничење не постоји одлука 
надлежног органа.  

За фактичку експропријацију власнику непокретности припада на-
кнада која мора бити адекватна вредности непокретности, односно огра-
ничавању права на њој.  

Право на наведену накнаду не застарева.  
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Лидија Ђукић 
судија Врховног касационог суда 
 
 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ (МОБИНГ) 
 

1. Увод 

Реч мобинг (mobbing)1 у значењу злостављања на раду први је упо-
требио шведски психолог Хајнц Лејман2 осамдесетих година двадесетог ве-
ка, који је бавећи се психологијом рада уочио негативно понашање групе 
запослених усмерено према једном запосленом, и од тада та појава постаје 
предмет интензивног научног истраживања нарочито у скандинавским, а и 
другим европским земљама. Занимљиво је да је Лејман реч мобинг преузео 
из радова аустријско-немачког нобеловца природњака Конрада Лоренца3 
који ју је користио да опише понашање неких животиња које се устреме на 
једног свог члана, означе га као непожељног и почињу да га прогањају док 
га не истерају из чопора. Иако се значење речи временом мења у случају 
речи мобинг то се није догодило, напротив, реч мобинг и даље означава не-
гативан феномен везан искључиво за радну средину4, који оставља озбиљне 
последице, не само на запосленог изложеног мобингу, већ и на послодавца 
(поремећени односи међу запосленима) и друштво у целини (трошење 
здравствених фондова на отклањање последица у здрављу лица изложених 
мобингу)5. Због тога су неке европске земље (Шведска, Данска, Француска, 
Холандија) донеле посебне прописе ради спречавања мобинга и правне за-
                                                 
1  Реч мобинг потиче из енглеског језика и изведеница је од именице mob што значи ру-

ља, гомила, светина, олош, односно глагола to mob што значи насрнути, навалити. 
2  Heinz Leymann (1932-1999), пионир у истраживању мобинга и оснивач прве клинике 

за пружање подршке жртвама мобинга, аутор чувене Енциклопедије мобинга (The 
Mobbing Encyclopaedia). 

3  Konrad Lorenz (1903-1989), 1973. године добитник Нобелове награде из медицине за 
радове из области људског понашања. 

4  Поред термина мобинг да означе исту појаву користе се и други: насиље на радном 
месту, злостављање, узнемиравање, морално узнемиравање, психички терор, малтре-
тирање, злоупотреба запосленог, стварање жртве на радном месту. 

5  Према истраживању Европске фондације за побољшање услова живота и рада (Dublin Fo-
undation) 8% или око 12 милиона запослених у ЕУ годишње је изложено мобингу.  
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штите жртава мобинга, а међу њима је и наша земља, која је донела Закон о 
спречавању злостављања на раду6 који је ступио на снагу 5.6.2010. године, 
а примењује се од 4.9.2010. године. 

Седам година примене Закона о спречавању злостављања на раду 
није период довољно дуг за давање коначне оцене његовог квалитета с об-
зиром да је први закон са тим предметом регулисања, међутим, проблеми 
у примени постоје и за потребе овог текста издвајају се три питања која се 
тичу: појма злостављања на раду (члан 6), правила понашања послодаваца 
и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду 
(члан 28) и правила о терету доказивања у судском поступку (члан 31).  

 

2. Појам мобинга (злостављања на раду) 

Законом о спречавању злостављања на раду уређени су: забрана 
злостављања на раду и у вези са радом, мере за спречавање злостављања и 
унапређење односа на раду, поступак заштите лица изложених злоставља-
њу на раду и у вези са радом и друга питања од значаја за спречавање и 
заштиту од злостављања на раду и у вези са радом (члан 1).  

Изричитом законском забраном било ког вида злостављања на ра-
ду и у вези са радом, штити се право запосленог на поштовање достојан-
ства на раду и безбедне и здраве услове рада, које је код нас уставно пра-
во у смислу члана 60. став 4. Устава РС: свако има право на поштовање 
достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, по-
требну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни од-
мор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну за-
штиту за случај престанка радног односа; нико се тих права не може од-
рећи. Лицу које је изложено мобингу управо се угрожавају људско досто-
јанство, лични и професионални интегритет, као и телесно здравље,7 по-
ред низа радних и социјалних права. 

Опште прихваћена дефиниција мобинга не постоји, има их много, 
а све се ослањају на дефиницију коју је још 1984. године у Енциклопедији 

                                                 
6  "Службeни гласник РС" 36/10 
7  Мобинг је предмет интересовања и Светске здравствене организације која је 2003. године 

донела и објавила документ "Подизање свести о психичком узнемиравању на раду".  
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мобинга дао Х. Лејман8, међутим, у последњих 10-15. година често је ци-
тирана дефиниција мобинга садржана у француском Закону о социјалној 
модернизацији9 бр. 2002-73 од 17.1.2002. године: "Мобинг је психичко 
малтретирање које се понавља путем радњи (акција) којима је циљ или 
последица деградација радникових радних услова, које могу довести до 
напада и нанети штету људским правима и људском достојанству, утица-
ти на физичко или ментално здравље или компромитовати жртвину про-
фесионалну будућност".  

Појам злостављања на раду у Закону о спречавању злостављања 
на раду одређен је одредбом члана 6. став 1. којом је прописано: "Злоста-
вљање, у смислу овог закона, јесте свако активно или пасивно понашање 
према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, 
а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и 
професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изази-
ва страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окруже-
ње, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује 
или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже 
уговор о раду или други уговор" а одредбом става 2. истог члана прописа-
но је: "Злостављање, у смислу овог закона, јесте и подстицање или наво-
ђење других на понашање из става 1. овог члана". 

Цитирана одредба у језичком смислу представља сложену речени-
цу у којој је напоредни раставни везник "или" употребљен девет пута, чи-
ме је наглашен раставни однос међу независним реченицама које обеле-
жавају радње од којих ће се реализовати само једна или само неке. Дру-
гим речима, у настојању да се свеобухватно дефинише злостављање на 
раду у једној реченици је садржано више реченица које би самостално 
представљале дефиницију злостављања на раду у смислу цитираног члана 

                                                 
8  "Психички терор или мобинг у радном окружењу укључује непријатељску или неетич-

ку комуникацију, која је на систематичан начин усмерена од стране једне или више осо-
ба, претежно према једном лицу, које је услед тога доведено у позицију беспомоћности 
или немогућности да се одбрани и које се у том положају задржава континуираним ак-
тивностима мобинга. Ови поступци врше се често (статистичка дефиниција: најмање 
једном недељно) и током дужег временског периода (статистичка дефиниција: најмање 
током шест месеци). Услед честог понављања и дугог трајања непријатељског понаша-
ња долази до значајних менталних, психосоматских и социјалних патњи". 

9  Loi demodernisation sociale 
 



Грађанска секција 
 

 101

Закона о спречавању злостављања на раду. Наиме, било би у складу са ци-
тираном законском одредбом рећи нпр: мобинг је активно понашање пре-
ма једном запосленом које се понавља, а које представља повреду његовог 
достојанства и које је довело до његове изолације; такође, могло би се ре-
ћи нпр: мобинг је пасивно понашање према групи запослених које се по-
навља, а које за циљ има повреду њиховог достојанства и које их је навело 
да раскину радни однос.  

Карактеристично је да у примени члана 6. Закона о спречавања зло-
стављања на раду после интегрално цитираног овог члана, судови не наво-
де шта од тога постоји или не постоји у конкретном случају, а с овим у вези 
је најчешћа грешка да се одредница "које за циљ има или представља по-
вреду" наводи као да у њој није везник "или" него "и" односно наводи се та-
ко као да је нужан услов за постојање мобинга да предузета радња има за 
циљ повреду неког заштићеног добра запосленог тј. вршење мобинга. А то 
није услов. Наиме, радња може бити предузета баш са циљем да се повреди 
заштићено добро и злостављање постоји, међутим, злостављање ће постоја-
ти и ако радња није предузета са тим циљем, али сама по себи (радња) 
представља повреду достојанства или другог заштићеног добра.  

Мобинг је комплексна друштвена појава коју истражују различите 
научне гране (социологија, психологија, медицина рада) нарочито са ста-
новишта узрока. У поступку судске заштите од мобинга није правно реле-
вантно шта је узрок мобинга, нити је релевантно каква намера или какав 
је био мотив извршиоца злостављања (мобера) да мобинг врши10. Стога и 
питање са каквим циљем је предузета радња мобинга биће релевантно са-
мо ако је лице изложено мобингу навело тај циљ, што може, али не мора 
да уради, а у већини случајева то неће урадити зато што је циљ или наме-
ру или мотив мобинга тешко доказати.  

Мобинг се дешава у радној средини у којој послодавац сваки свој 
потез према запосленом оправдава потребом процеса и организације рада. 
Ако би се утврђивање циља предузете радње вршило на основу навода по-
слодавца, биће утврђено да су радње према запосленом предузете ради вр-

                                                 
10  Према усвојеном ставу Грађанских одељења и Одељења за радне спорове Апелацио-

них судова, на састанку одржаном 18.3.2016. године у Новом Саду, у поступку прав-
не заштите од дискриминације: "За утврђење постојања дискриминације није реле-
вантна намера или мотив". 
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шења мобинга, само ако послодавац то призна, што се у реалном животу 
неће догодити. Стога је и такав начин утврђивања циља предузете радње 
неприхватљив, јер у суштини представља негацију укупног концепта 
правне заштите од мобинга. У другом начину утврђивања да ли је радња 
према запосленом предузета са циљем вршења мобинга, изводи се закљу-
чак о томе (циљу) на основу утврђених чињеница које се тичу: изложено-
сти запосленог директном или индиректном негативном понашању на 
радном месту (радња предузета према запосленом); понављања тог или 
другог негативног понашања у току одређеног периода (трајање); постоја-
ња негативних ефеката тог понашања на запосленог (услови рада, зарада, 
социјална комуникација, напредовање); неједнаке позиције моћи-статуса 
запосленог и нападача (мобера). Ово су околности релевантне не само за 
ситуације утврђивања циља предузете радње, већ и за ситуације уопште 
да ли мобинг постоји или не с обзиром да значајан број аутора у дефини-
сању мобинга изоставља, чак и као алтернативу, питање циља са којим је 
предузета радња мобинга, сматрајући га ирелевантним у присуству наве-
дених критеријума.  

Имајући у виду наведено греше другостепени судови када у уки-
дајућим решењима усмеравају првостепени суд на питање да ли су утвр-
ђене радње мобинга предузете са циљем вршења мобинга, који (циљ) није 
био предмет расправљања у првостепеном поступку, јер није био део чи-
њеничних навода тужбе, већ су чињенични наводи били да радња мобин-
га представља повреду неког заштићеног добра, на шта је исправно била 
ограничена оцена првостепеног суда да мобинг постоји/не постоји.  

У Закону о спречавању злостављања на раду радња злостављања 
је дата као "свако активно или пасивно понашање" дакле, чињење или не-
чињење. За постојање злостављања на раду није релевантно да ли се врши 
једном радњом нпр. само омаловажавањем или са више различитих радњи 
нпр. и омаловажавањем и изолацијом и недавањем радних задатака, већ је 
битно да се радња злостављања понавља, а понављање је и кад се разли-
чите радње надовезују једна на другу, јер мобинг има динамику развоја 
која у готово свим случајевима ескалирајућа. Када током трајања тог про-
цеса жртва мобинга одлучи да затражи правну заштиту (код послодавца 
или другог надлежног органа) то не значи да ће мобинг престати, а често 
је тешко проценити, на основу касније предузетих радњи, да ли је мобинг 
престао или је настављен.  
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Пред судом је у току поступак11 у коме је тужилац 31.1.2017. годи-
не поднео тужбу ради поништаја решења о отказу уговора о раду због од-
бијања закључења анекса о премештају на друго радно место. Пре подно-
шења ове тужбе тужилац је 2.11.2016. године поднео тужбу ради заштите 
од злостављања на раду са предлогом за одређивање привремене мере – 
забране приближавања одговорног лица тужиоцу, као и забране приступа 
у простор око места рада. После достављања ове тужбе туженом посло-
давцу 10.11.2016. године, већ 18.11.2016. године тужиоцу је достављена 
понуда за закључење анекса за друге послове са изричитим наводом да се 
понуда даје због поднете тужба и тражене привремене мере и да је свр-
сисходан премештај тужиоца, јер је одговорно лице руководилац послов-
не јединице у којој тужилац ради. Како су понуђени послови били са ло-
шијим условима рада и нижом зарадом тужилац је одбио да закључи 
анекс па му је отказан уговор о раду. Ради оцене законитости решења о 
отказу суд ће ценити оправданост одбијања закључења анекса, односно да 
ли је анекс понуђен у корист тужиоца (прекид мобинга, ако је постојао) 
или на даљу штету тужиоца (наставак мобинга новом радњом) с обзиром 
на садржину понуде. 

Нема прецизног одговора колико пута треба да је поновљена рад-
ња злостављања и у колико дугом временском периоду, то је фактичко 
питање, а у вези је са осталим делом одређења злостављања којим се зах-
тева повреда заштићеног добра (достојанство, углед, лични и професио-
нални интегритет, здравље, положај запосленог) и измењен амбијент рада 
запосленог (страх, непријатељско, понижавајуће, увредљиво окружење, 
погоршани услови рада, изолација) или прекид рада (престанак радног од-
носа на иницијативу запосленог или од стране послодавца применом до-
пуштеног отказног разлога који прикрива стварни разлог и заправо пред-
ставља последицу или последњу радњу злостављања). 

Х. Лејман је дефиницију мобинга извео, поред осталог, на основу 
45 уочених појавних облика мобинга (радњи) разврставајући их у пет гру-
па зависно од тога на шта се њима атакује, које се (групе) наводе са по не-
колико типичних радњи које им припадају:  

1) напад на рад жртве: недавање радних задатака (синдром "пра-
зног стола"); одузимање средстава за рад (сто, телефон, компјутер); дава-

                                                 
11  Предмет Основног суда у Новом Саду П1 130/17 
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ње бесмислених задатака; давање задатака неприлагођених професионал-
ној квалификацији (задаци су или преједноставни или претешки); затрпа-
вање задацима (синдром "пуног стола"); стално мењање радних задатака; 
претерана контрола; деквалификација – промена радних активности када 
активности одлучивања постају активности извршавања, оне поступно по-
стају помоћне активности све до физичких активности; стална кажњавања 
и ниска оцена рада, сталне критике и приговори... 

2) напад на личност жртве: исмејавање, оговарање, измишљање 
прича, давање понижавајућих задатака, задиркивање због физичког хен-
дикепа... 

3) напад на могућност одржавања социјалних односа: премештај 
у канцеларију далеко од колега, изолација, неконтактирање, непозивање 
на заједничке састанке и канцеларијске скупове... 

4) напад на могућност адекватног комуницирања: прекидање у 
говору, одбијање невербалних контаката - избегавање погледа... 

5) напад на здравље жртве: давање задатака који нарушавају 
здравље, претња физичким нападом, физички напад, сексуално злоста-
вљање... 

Иако су наведене радње констатоване пре више деценија у пио-
нирској фази истраживања мобинга, ништа нису изгубиле на актуелности, 
и данас се у њима препознају готово све радње мобинга које бележи суд-
ска пракса у овој области.  

Како нема мобинга ван радне средине, лице које може бити изло-
жено мобингу и које ужива заштиту од мобинга је запослени, код сваког 
послодавца. Закон о спречавању злостављања на раду под "запослени" 
подразумева лице у радном односу, али и лице ван радног односа ангажо-
вано по било ком уговору код послодавца, укључујући лица на стручном 
усавршавању и оспособљавању и волонтере, као и свако друго лице које 
по било ком основу учествује у раду послодавца, што значи да заштиту 
уживају и лица која раде "на црно".  

На основу Закона о спречавању злостављања на раду извршиоцем 
злостављања сматра се послодавац са својством физичког лица или одго-
ворно лице код послодавца са својством правног лица, запослени или група 
запослених код послодавца који врше злостављање (члан 6. став 3). У сми-
слу наведене одредбе као извршилац злостављања означава се одговорно 
лице у правном лицу, па се може закључити да се под тим подразумева не 
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само директор или лице које је на врху хијерархијске лествице код посло-
давца, већ и свако друго лице које заузима неко место на тој лествици, због 
чега има својство надређеног према једном или више запослених.  

У поступку судске заштите због злостављања на раду послодавац 
је пасивно легитимисан и само он може бити тужени у том спору, без об-
зира ко је извршилац злостављања (одговорно лице, односно предузетник 
или запослени, односно група запослених). Да се тужба подноси само 
против послодавца изричито је наведено у члану 29. ст. 1. и 2. Закона о 
спречавању злостављања на раду и у члану 9. став 1. наглашено да посло-
давац одговара за штету коју одговорно лице или запослени проузрокују 
другом запосленом вршећи злостављање.  

Уобичајена је подела мобинга на вертикални и хоризонтални. Вер-
тикални се односи на ситуације у којима надређени, претпостављени зло-
ставља подређеног запосленог, али и на оне када група подређених запосле-
них злоставља једног претпостављеног. Тзв. стратешки или системски мо-
бинг је подврста вертикалног мобинга и постоји када управљачка структура 
послодавца намерно предузима радњу мобинга према запосленима са ци-
љем да се наведу да напусте радну средину без коришћења права по основу 
радног односа12. Хоризонтални мобинг се јавља између запослених који су 
на истом нивоу хијерархијске лествице код послодавца. 

 

3. Правила понашања послодаваца и запослених 

Одредбом члана 14. став 1. Закона о државној управи13 прописано 
је да органи државне управе извршавају законе, друге прописе и опште 
акте Народне скупштине и Владе тако што доносе прописе, решавају у 

                                                 
12  Правоснажном пресудом Гж1 1232/14 од 1.10.2014. године Апелационог суда у Но-

вом Саду утврђен је системски мобинг и наведено: "тужилац је у означеном периоду 
претрпео злостављање на раду које је било системско, јер су га својим одлукама 
спроводили високо позиционирани запослени код туженог, а спровођено је у дужем 
временском периоду различитим радњама туженог са циљем да се прекине рад тужи-
оца код туженог, што је и довело до престанка рада тужиоца, као вишка запослених, 
односно да је према тужиоцу предузето системско злостављање на раду, које пред-
ставља један деструктиван процес који је чинио континуиран след поступака туженог 
који су угрозили лични и професионални интегритет тужиоца и коначно резултирали 
прекидом рада тужиоца код туженог против његове воље..."  

13  "Службени гласник РС" 70/05, 101/07, 95/10 и 99/14 
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управним стварима, воде евиденције, издају јавне исправе и предузимају 
управне радње (извршни послови). 

Одредбом члана 15. став 1. истог закона прописано је да мини-
старства и посебне организације доносе правилнике, наредбе и упутства, а 
ставом 2. истог члана да се правилником разрађују поједине одредбе зако-
на или прописа Владе. 

Одредбом члана 16. став 1. истог закона прописано је да мини-
старства и посебне организације могу доносити прописе само кад су на то 
изричито овлашћени законом или прописом Владе, док је ставом 2. про-
писано да министарства и посебне организације не могу прописом одре-
ђивати своје или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима 
установљавати права и обавезе које нису већ установљене законом. 

Одредбом члана 28. Закона о спречавању злостављања на раду 
прописано је: "Правила понашања послодаваца и запослених у вези са 
превенцијом и заштитом од злостављања на раду прописује министар 
надлежан за рад".  

На основу цитиране одредбе министар рада и социјалне политике је 
донео Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези 
са превенцијом и заштитом од злостављања на раду14 (даље: Правилник). 

Имајући у виду цитиране одредбе Закона о државној управи јасно 
је да наведени Правилник представља подзаконски акт донет на основу 
овлашћења из члана 28. Закона о спречавању злостављања на раду, а ради 
извршавања тог закона који се односи на послодавце и запослене у делу 
превенције и заштите од злостављања на раду.  

Неки судови у својим одлукама, у поступцима за заштиту од зло-
стављања на раду, наводе да је о тужбеном захтеву/жалби одлучено на 
основу Закона о спречавању злостављања на раду и наведеног Правилни-
ка, док други одлучују на основу Закона (Правилник не помињу). Не мо-
же се рећи да је погрешно у одлукама навести овај Правилник, поред За-
кона, али јесте погрешно ставити их у исту раван материјалноправних 
прописа релевантних за одлучивање о захтеву/жалби у поступцима за за-
штиту од злостављања на раду, јер они то нису. Наиме, правилник је под-
законски акт, дакле, акт ниже правне снаге од закона са којим мора бити 

                                                 
14  "Службени гласник РС" 62/10 
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сагласан, а којим се на основу члана 15. став 2. Закона о државној управи 
разрађују поједине одредбе закона и који на основу члана 16. став 2. истог 
закона не може физичким и правним лицима установљавати права и оба-
везе које нису већ установљене законом.  

Када се судови позивају на Правилник најчешће цитирају члан 12. 
који има наднаслов "Понашања од којих се треба уздржавати" и члан 13. 
који има наднаслов "Понашања и активности који се не сматрају злоста-
вљањем." У члану 12. је у шест група дато више конкретних радњи које су 
појавни облици мобинга, али које Правилник индикативно не означава та-
ко, већ као "понашања од којих се треба уздржавати," док је у члану 13. у 
шест тачака наведено шта се не сматра злостављањем, поред осталог, по-
јединачни акт послодавца (решење, понуда анекса уговора о раду, упозо-
рење), радна дисциплина која је у функцији боље организације рада, пред-
узете активности које су оправдане за остваривање безбедности и здравља 
на раду и друго. Грешка судова у примени Правилника је када закључују 
да злостављање на раду постоји или не постоји зависно од тога да ли 
утврђена радња злостављања постоји или не постоји у члановима 12. и 13. 
Правилника, који је превасходно "намењен" послодавцима и запосленима, 
а не суду. Стога је могуће да је неко понашање злостављање на раду иако 
није наведено у члану 12. као понашање од кога се треба уздржавати, а 
могуће је да је појединачни акт послодавца средство мобинга иако је у 
члану 13. наведено да се појединачни акт не сматра злостављањем. При-
мера ради, ако послодавац често врши промену радних задатака запосле-
ном путем анекса уговора о раду, а утврди се да је та промена радних за-
датака радња мобинга онда је анекс средство мобинга (сам по себи није-
дан појединачни акт послодавца није мобинг).  

У судском поступку за заштиту због злостављања на раду шта је 
радња злостављања, а шта није, односно да ли постоји злостављање на 
раду или не, оцену даје суд на основу члана 6. и других одредаба Закона 
о спречавању злостављања на раду. Ова законска одредба је радњу зло-
стављања дефинисала као "свако активно или пасивно понашање" која 
(радња) уз остале околности прописане том одредбом чини појам злоста-
вљања.  
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4. Правило о терету доказивања   

Одредбом члана 231. Закона о парничном поступку15 (ЗПП) про-
писано је да ако суд на основу изведених доказа (члан 8) не може са си-
гурношћу да утврди неку чињеницу, о постојању чињенице примениће 
правила о терету доказивања (став 1); странка која тврди да има неко пра-
во, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или оства-
ривање права, ако законом није другачије прописано (став 2); странка која 
оспорава постојање неког права, сноси терет доказивања чињенице која је 
спречила настанак или остваривање права или услед које је право преста-
ло да постоји, ако законом није другачије прописано (став 3). 

У цитираној одредби је садржано основно (опште) правило о терету 
доказивања којим се прво, суд овлашћује на његову примену у ситуацији 
када на основу изведених доказа не може са сигурношћу да утврди неку чи-
њеницу, и друго, којим се подједнако обавезују парничне странке да за чи-
њенице на којима заснивају своје тврдње предложе доказе, јер, уколико то 
не учине суд ће према правилу о терету доказивања за чињеницу која није 
доказана сматрати да не постоји. Одступање од овог основног правила је 
могуће само ако је то посебним прописом (законом) одређено. 

Закон о спречавању злостављања на раду садржи посебна проце-
сноправна правила за остваривање судске заштите због злостављања на 
раду у одредбама чланова 29. до 33. а за лица која траже ову заштиту од 
изузетне је важности одредба члана 31. у којој је садржано правило о те-
рету доказивања, потпуно другачије од основног правила о расподели те-
рета доказивања из ставова 2. и 3. члана 231. ЗПП.  

Одредбом члана 31. Закона о спречавању злостављања на раду 
прописано је: "Ако је у току поступка тужилац учинио вероватним да је 
извршено злостављање из члана 6. овог закона, терет доказивања да није 
било понашања које представља злостављање је на послодавцу."  

Правило о пребацивању (преношењу, окретању) терета доказива-
ња које чини садржину цитираног члана 31. преузето је из антидискрими-
национог права Европске уније16, а које је, осим у Закон о забрани дис-

                                                 
15  "Службени гласник РС" 72/11 и 55/14 
16  1) Директива Света ЕУ 97/80/ЕЗ од 15.12.1997. године о терету доказа код дискримина-

ције по основу пола – члан 4; 2) Директива Савета ЕУ 2000/43/ЕЗ од 29.6.2000. године о 
примени начела једнаког третмана лица без обзира на њихово расно или етничко поре-
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криминације17, унето у Закон о спречавању злостављања на раду, Закон о 
заштити узбуњивача18 и Закон о раду19 (само за случајеве дискриминације 
на раду). 

Нема никакве дилеме да је због или на основу оваквог правила о 
терету доказивања лице које тражи судску заштиту због мобинга у приви-
легованом положају, пре свега, ради добијања делотворне заштите. Тако-
ђе, и ради тога што је запослени који је у уговорном радном односу са по-
слодавцем у том односу слабија страна, а ако је изложен злостављању на 
раду његова позиција према послодавцу је још слабија, при чему је због 
специфичности мобинга као појаве њега тешко доказати. 

У судском поступку за заштиту због мобинга лице које тражи за-
штиту (тужилац) дужно је да понуди доказе из којих ће се утврдити чиње-
нице на основу којих се може закључити до степена вероватности да је 
извршено злостављање, чиме ће се успоставити оборива претпоставка по-
стојања злостављања, а онда се терет доказивања пребацује на туженог 
послодавца који ту претпоставку може да обори доказивањем да није би-
ло понашања које представља злостављање и то до степена извесности, па 
ако то не учини суд ће одредити заштиту (усвојити тужбени захтев) на 
основу успостављене претпоставке да је злостављање извршено.  

Један од проблема који се уочава у примени члана 31. Закона о 
спречавању злостављања на раду је да је нејасан или недефинисан појам 
односно стандард "учинити вероватним" или "доказати до степена веро-
ватности." Стандард "вероватности" би требало разумети, на основу ди-
ректива ЕУ које су ово правило успоставиле, да је реч о доказу prima faciе 
("на први поглед"). У најкраћем, овај израз означава доказ који, ако се не 
оспори, биће довољан да докаже неку тврдњу или чињеницу, а карактери-

                                                                                                                       
кло – члан 8; 3) Директива Савета ЕУ 2000/76/ЕЗ од 27.11.2000. године о успостављању 
општег оквира за равноправан третман у запошљавању и професији – члан 10; 4) Ди-
ректива Савета ЕУ 2004/113/ЕЗ од 13.12.2004. године о спровођењу начела једнаког по-
ступања према мушкарцима и женама у приступу и набавци робе, односно пружању 
услуга – члан 9; 5) Директива Европског парламента и Савета ЕУ 2006/54/ЕЗ од 
5.7.2006. године о спровођењу начела једнаких могућности и једнаког третирања му-
шкараца и жена у питањима запошљавања и обављања занимања – члан 19. 

17  "Службени гласник РС" 22/09 
18  "Службени гласник РС" 128/14 
19  "Службени гласник РС" 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 
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стичан је за поступке у којима значајну улогу имају правила искуства или 
уобичајени ток ствари.  

Такође, у примени члана 31. Закона о спречавању злостављања на 
раду постоји проблем који се састоји у томе да се судови (непотребно) ба-
ве моментом пребацивања терета доказивања са тужиоца на туженог. На-
име, у одредбама чланова 29. до 33. овог закона прописана су сва посебна 
процесноправна правила за судски поступак заштите због злостављања на 
раду, што значи да се у свему осталом примењују одредбе ЗПП, па и од-
редбе Главе XXII – Припремање главне расправе и Главе XXIII – Главна 
расправа. Како парничне странке све доказе морају изнети најкасније на 
припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну расправу, о 
којима ће суд одлучити на том рочишту (члан 308), изузетно на главној 
расправи (члан 314), ту обавезу (изношења доказа) имају и странке у по-
ступку за заштиту због мобинга, тако да ће суд истовремено одлучивати о 
доказима тужиоца и туженог. Стога у временском току парнице не посто-
ји моменат који се може идентификовати као моменат када је суд закљу-
чио да је тужилац учинио вероватним да је злостављање извршено, одно-
сно када је на туженог прешао терет доказивања.  

У недостатку изричите процесне одредбе о томе, не може се сма-
трати да је то моменат када је суд доставио тужбу на одговор, нити када је 
одредио припремно рочиште или рочиште за главну расправу, мада би се 
најпре могло рећи да је то моменат када је одредио извођење доказа које 
је тужени предложио, који су по логици ствари предложени на околност 
да злостављања није било. Све ово у суштини нема посебног практичног 
значаја, зато што ће суд оценити све изведене доказе у смислу члана 8. 
ЗПП. Међутим, када је суд на основу свих изведених доказа, па и доказа 
које је предложио тужени, одбио захтев за заштиту због злостављања на 
раду, погрешно је рећи да је захтев неоснован, јер тужилац није учинио 
вероватним да је извршено злостављање, а правилно би било рећи да је 
тужени послодавац доказао да злостављања није било, при чему судови 
понекад погрешно и нелогично наводе, у ситуацији када су извођени до-
кази по предлогу туженог, да на њега није ни прешао терет доказивања.  

Ако се за потребе појашњења овог посебног правила о терету до-
казивања, а и у вези са утврђивањем радњи мобинга, претпостави да је 
поднета тужба за заштиту због мобинга у којој је наведено да је радња мо-
бинга недавање радних задатака, па се даље претпостави да је суд на 
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основу чињеничних навода у тужби закључио да је учињено вероватним 
да је злостављање извршено, на туженом је да ту претпоставку обори, та-
ко што ће доказивати да то није тачно (тужиоцу су давани радни задаци) 
или неће спорити да тужиоцу нису давани радни задаци, али ће доказива-
ти да је то било из оправданих разлога. Уколико тужени наведено докаже 
мобинг не постоји, због недостатка радње мобинга.  

Међутим, ако тужени послодавац наведено не докаже, већ првосте-
пени суд утврди да постоји радња недавање радних задатака, онда се чини 
неприхватљивом оцена другостепеног суда да "тужилац не чини вероват-
ним да је покушавао и желео да обавља одређене послове, а да га је гене-
рални директор туженог у томе спречавао, као ни да су други запослени 
имали забрану да га позивају да обавља послове које је до тада обављао."20 
Исти закључак изнет је у другој одлуци.21 Према ставу другостепеног суда 
изнетом у обе одлуке, чињенична утврђења првостепеног суда заснована на 
изведеним доказима, претворена су у "тужилац не чини вероватним" (без 
отворене расправе), чиме је правило о терету доказивања из члана 31. Зако-
на о спречавању злостављања на раду примењено на начин који се не може 
коментарисати, као што се не може коментарисати (из прве одлуке) закљу-
чак другостепеног суда поводом утврђења првостепеног суда да се је ди-
ректор туженог више пута вређао тужиоца и рекао му "будало". 

У вези са садржином претходног пасуса потребно је нагласити да 
уколико је утврђена радња мобинга онда је и учињено вероватним да се 
мобинг догодио, зато што су све радње мобинга недопуштене, неке због 
тога што су несагласне са опште прихваћеним вредностима у једном дру-
штву, а већина зато што су противправне. Управо радња недавање радних 
задатака запосленом је противправна, зато што је супротна члану 14. тач-
ка 4. Закона о раду којим је прописано да је послодавац дужан да запосле-
ном обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду. Ако је по-
знато из судске праксе у радним споровима да послодавци санкционишу 
запосленог отказом уговора о раду због неизвршавања радних задатака у 
току само једног радног дана, онда се мора имати у виду да у случају ви-
шемесечног (несанкционисаног) недавања радних задатака запосленом 

                                                 
20  Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 2825/16 од 26.9.2016. године  
21  Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 3052/16 од 17.10.2016. године 
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није реч о његовој жељи и вољи да не ради ништа, већ о нечему другом, 
најчешће мобингу.  

На крају овог текста дигресија: тужиља је тражила поништај ре-
шења о отказу уговора о раду од 15.12.2005. године које донето због пре-
станка потребе за њеним радом (технолошки вишак) тврдећи да је ствар-
ни разлог доношења решења други. Пресудом Општинског суда у Новом 
Саду П1 8569/05 од 13.6.2007. године тужбени захтев је усвојен, пресудом 
Окружног суда у Новом Саду Гж 4891/07 од 3.4.2008. године жалба туже-
ног је одбијена, пресудом Врховног суда Србије Рев II 1060/08 од 
25.12.2008. године ревизија туженог је одбијена. Решење о отказу уговора 
о раду је поништено, јер су судови утврдили да је тужени законски разлог 
за отказ уговора о раду употребио на незаконит начин и да је решење про-
извод "шиканозног поступања туженог према тужиљи," јер се, поред оста-
лог, директор туженог тужиљи обраћао речима "да је ненормална будала."  

Поступак у наведеном предмету је вођен у време када није било 
Закона о спречавању злостављања на раду. Данас, када имамо тај закон, 
чини се да лицима која су изложена мобингу/злостављању, које се раније 
звало шиканирање на раду, нимало није олакшан пут судске заштите. Ово 
из разлога што се Закон о спречавању злостављања на раду често тумачи 
и примењује на начин да његове одредбе представљају препреку за оства-
ривање заштите, што сигурно није био циљ доношења овог закона.  
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Др Драгиша Б. Слијепчевић 
судија Врховног касационог суда 
 
 

ПРАВО НА УГОВОРНУ КАЗНУ ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА  
НАКОН РАСКИДА УГОВОРА 

 

Увод 

Једно од основних начела облигационог права исказано је у ду-
жности уговорних страна да уговором преузете обавезе испуне.1 Суштин-
ски посматрано то је обавеза чињења, трпљења или пропуштања опреде-
љена на начин и под условима прописаним конкретним уговором. Тако 
конституисана обавеза се у редовном току ствари најчешће и реализује 
без додатног уговорног појачања. Међутим, то правило се у пракси кори-
гује и додатним појачањем кроз установљење посебних уговорних одред-
би о уговорној казни.  

У нашем облигационом праву уговорна казна се конституише у 
виду акцесорне обавезе којом се дужник из основног уговора обавезује да 
ће повериоцу исплатити одређени новчани износ или прибавити неку дру-
гу материјалну корист ако исти не испуни уговором преузету неновчану 
обавезу или ако задоцни са њеним испуњењем.2 То је законско одређење 
правног института уговорне казне из кога се може закључити да је његова 
суштинска функција појачање обавезе из основног уговора. Међутим, уго-
ворна казна није само средство обезбеђења и појачања неновчане обавезе, 
већ представља и унапред утврђени износ штете као последице неиспуње-
ња или задоцњења у измирењу основним уговором конституисане ненов-
чане обавезе.3 Стога је у правној теорији присутно правно схватање по ко-
ме уговорна казна има двојак карактер. С једне стране, представља казне-

                                                 
1  Види члан 17. Закона о облигационим односима, "Службени лист СФРЈ" 29/78, 39/85, 

45/89 – одлука Уставног суда Југославије и 57/89, "Службени лист СРЈ" 31/93 и Слу-
жбени лист СЦГ" 1/03 – уставна повеља  

2  Види члан 270. став 1. Закона о облигационим односима 
3  Види члан 275. став 1. Закона о облигационим односима 
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ну меру према несавесном дужнику, а с друге стране и унапред утврђени 
износ штете због неиспуњења односно кашњења у испуњењу обавезе.4 

Уговорна казна се превасходно конституише у функцији заштите 
одређене имовинске користи, али се уговарање исте законом дозвољава и 
у циљу обезбеђења било ког правно допуштеног интереса. Битно је само 
да је обавеза чијем појачању, односно заштити служи уговорна казна пу-
новажна. Поверилац ће остварити право на уговорну казну ако докаже да 
је дужник одговоран за неиспуњење или кашњење у испуњењу правно до-
пуштене обавезе из основног уговора. У противном, ако је основним уго-
вором установљена обавеза ништава, тада су и одредбе о уговорној казни 
без правног дејства. То је последица законом прописане акцесорносни 
уговорне казне.5 Међутим, законско одређење да уговорна казна дели 
правну судбину основне обавезе обухвата и друге случајеве. Стога ће и у 
случају цесије основног потраживања на друго лице прећи и право на уго-
ворну казну. Осим тога, и престанак постојања основног уговора из било 
ког разлога води престанку и споразума о уговорној казни.6 

 

Судска пракса у остварењу права на уговорну казну 

У нашој судској пракси уговорна казна се најчешће среће код уго-
вора о купопродаји и уговора о грађењу. У новије време она је присутна и 
у готово свим уговорима о продаји друштвеног капитала. Обзиром на 
спорност коју у пракси изазивају основне уговорне одредбе тих уговора о 
доспећу и неизвршењу преузетих обавеза, пред нашим судовима су чести 
споровима о примени права из уговорне казне.  

Када се ради о праву наплате уговорне казне за случај задоцњења 
у испуњењу уговорне обавезе након раскида основног уговора то питање 
не изазива посебну спорност ни у правној теорији ни у судској пракси. У 
правној теорији је заступљено становиште да уговорна казна за случај за-
доцњења у испуњењу основне обавезе акцесорно право и да је једнако као 
и уговорна обавеза чијем обезбеђењу служи престаје моментом раскида 

                                                 
4  Коментар Закона о облигационим односима Савремена администрација, 1980, страна 677 
5  Одредбом члана 272. став 1. Закона о облигационим односима прописано је да спора-

зум о уговорној казни дели правну судбину обавезе на чије се обезбеђење односи 
6 Коментар Закона о облигационим односима, Савремена администрација 1980, страна 681 
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уговора.7 Идентично правно схватање је прихваћено и у судској пракси. И 
судови су становишта да се право наплате уговорне казне због задоцњења 
у измирењу основне обавезе због своје акцесорности не може реализовати 
након раскида основног уговора. Дакле, и правна теорија и судска пракса 
су у свом већинском опредељењу на становишту да се право на уговорну 
казну у случају задоцњења не може реализовати након раскида основног 
уговора из разлога што је престала да постоји и главна обавеза чијем обез-
беђењу она служи. Налазећи да је тако правно схватање исправно у прав-
ној теорији се у прилог истог истиче и да остварење права на уговорну ка-
зну након раскида основног уговора није могуће из разлога што у том 
случају није испуњена ни основна претпоставка за њену наплату, јер није 
ни дошло до законског испуњења уговорне обавезе. Ово из разлога што 
тада право на наплату уговорне казне, као посебна субјективно право, ни-
је ни настало, јер уговорна обавеза чијем обезбеђењу је уговорна казна 
служила није испуњена.8 

Насупрот томе, наша судска пракса нема изграђен јединствен 
правни став о праву на наплату уговорне казне у случају неиспуњења уго-
ворне обавезе након раскида основног уговора. О том питању је присутно 
правно становиште о немогућности наплате уговорне казне са случај не-
испуњења након раскида основног уговора. Судови су тим поводом 
исказали став да "уговорна казна не може бити активирана нити се може 
тражити њена исплата након раскида уговора". 9 То становиште се аргу-
ментује акцесорном природом уговорне казне и тим поводом истиче: "ка-
ко је неспорно да је уговор о продаји друштвеног капитала раскинут због 
неиспуњења уговорних обавеза купца субјекта приватизације, а тужилац 
је исплату уговорне казне тражио након раскида уговора, то следи, имају-
ћи у виду члан 272. став 1. Закона о облигационим односима којим је про-
писано да споразум по уговорној казни дели правну судбину обавезе на 
чије се обезбеђење он односи, да захтев тужиоца није основан, да тужилац 
након раскида уговора не може да тражи исплати уговорне казне."10 Иден-

                                                 
7  Тако: Хибер Д. Живковић М. 215; Даниловић Т. 2011 Уговорна казна у праву пракси 

и теорији, Београд, страна 231 - 232 
8  Грујић М, Правни записи, година VII број 2 представљало је мртво слово на папиру 

страна 342 
9  Пресуда Привредног апелационог суда Пж 10340/2011 од 07.05.2012. године 
10  Пресуда Привредног апелационог суда Пж 9664/2013 од 17.05.2012. године 
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тично правно схватање је заступљено и у судској пракси Врховног 
касационог суда. С тим у вези Врховни касациони суд износи следеће 
правне аргументе: "странке су при закључењу уговора о продаји друштве-
ног капитала уговориле уговорну казну за случај неиспуњења. Раскидом 
наведеног уговора због неиспуњења, а у смислу члана 41. Закона о прива-
тизацији, престале су све обавезе по цитираном уговору, па тиме сходно 
члану 272. став 1. Закона о облигационим односима и споразум о уговор-
ној казни који делу правну судбину обавезе на чије обезбеђење се одно-
си."11 Тиме је потврђен идентичан правни став Врховног касационог суда 
раније заузет у пресуди Прев 157/2013 од 29.05.2014. године. Међутим, у 
тој одлуци Врховни касациони суд је заузео и правно схватање да се уго-
ворна казна због неиспуњења не може наплатити после раскида уговора 
ни као постављени захтев за накнаду штете. Тим поводом у цитираној од-
луци Врховног касационог суда се даје следећа правна аргументација: "у 
конкретном случају потраживање тужиоца – противтуженог, које је пред-
мет спора, засновано је на основу споразума о уговорној казни и тако је и 
опредељена висина и постављен тужбени захтев. Дакле, не ради се о зах-
теву за накнаду стварне штете коју је евентуално претрпео тужилац кри-
вицом туженог. Право на накнаду штете које може настати као једна од 
последица раскида уговора по члану 132. Закона о облигационим односи-
ма припада увек оштећеној уговорној страни, ако је штета настала криви-
цом друге уговорне стране, а услед неизвршења уговора. Таква штета се 
не може унапред утврђивати, јер се ради о стварно претрпљеној штети ко-
ја се мора доказати и по основу, а и по висини. У конкретном случају та-
кав захтев није ни постављен, нити је о томе расправљано." 

Међутим, до времена заузимања правног схватања Врховног каса-
ционог суда у нашој судској пракси је било присутно и другачије правно 
схватање. Оно је исказано кроз одлуке Привредног апелационог суда у ко-
јима се наводи следећа правна аргументација: "Када је уговор раскинут 
због неиспуњења поверилац не губи право да захтева уговорну казну, која 
представља уговорену претпостављену накнаду штете коју поверилац може 
захтевати и у случају раскида уговора према члану 132. став 1. Закона о 
облигационим односима"12 Слично правно схватање је било заузето и у 
пресуди Привредног апелационог суда Пж 4924/2013 од 25.05.2014. године. 

                                                 
11  Пресуда Врховног касационог суда Прев 138/2015 од 24.09.2015. године 
12  Пресуда Привредног апелационог суда Пж 6351/2012 од 25.07.2013. године 
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У тој одлуци се наводи: "Одредбе Закона о облигационим односима које се 
односе на уговорну казну због неиспуњења, не условљавају право на напла-
ту уговорне казне одржавањем уговора на снази, јер поверилац у случају 
неиспуњења обавезе може захтевати раскид према члану 125. ЗОО." 

Дакле, до доношења наведених одлука Врховног касационог суда 
у судској пракси су била заступљена два дијаметрално супротна правна 
схватања. Једно, по коме раскид уговора не повлачи за собом ни преста-
нак права на наплату уговорне казне као претпостављене штете. И друго, 
по коме са раскидом основног уговора престаје и споразум у уговорној 
казни као акцесорном праву установљеном у циљу обезбеђења основне 
уговорне обавезе која је раскидом уговора престала да постоји. Међутим, 
пред Врховним касационим судом су и даље присутни спорови о праву на 
накнаду уговорне казне због неиспуњења после раскида основног угово-
ра. Из тог разлога, обзиром на обавезност сада важећег правног станови-
шта Врховног касационог суда о могућности наплате уговорне казне због 
неиспуњења након раскида основног уговора, мишљења сам да наведено 
право схватање треба преиспитати. 

 

Критички осврт на актуелно правно становиште  
Врховног касационог суда 

Да ли је владајуће правно становиште Врховног касационог суда 
правно утемељено и за убудуће одрживо морају се сагледати аргументи на 
којима се оно темељи, као и аргументи којима се то правно схватање оспо-
рава. У том контексту најпре треба прво сагледати аргументацију којом се 
право на наплату уговорне казне због неиспуњења спори тврдњом да рас-
кидом основног уговора престају и сва споредна – акцесорна права, у која 
спада и уговорна казна због неиспуњења. Неспорно је да се сагласно одред-
би члана 132. став 1. Закона о облигационим односима са раскидом уговора 
обе уговорне стране ослобађају својих обавеза из уговора, изузев обавезе 
накнаде евентуалне штете. Стога, а обзиром на акцесорну природу уговор-
не казне прописану императивном одредбом члана 272. став 1. Закона о 
облигационим односима, има места тврдњи да се са раскидом основног 
уговора може угасити и право на наплату уговорне казне конституисане за 
случај неиспуњења основним уговором преузете обавезе. 

Међутим, одредба члана 132. став 1. Закона о облигационим одно-
сима јасно указује да се раскидом уговора не гасе сва права и обавезе која 
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су њиме конституисана. Том одредбом је недвосмислено прописано да 
раскид уговора неће утицати и на право уговорних страна да потом осно-
ву захтевају накнаду штете. Дакле, без обзира на чињеницу да је основни 
уговор раскинут правна дејства раскида се неће односити и на посебну, 
законом конституисану обавезу, уговорне стране одговорне за неиспуње-
ње да другој страни надокнади штету коју она трпи из разлога што је до 
раскида дошло без њене кривице. То практично значи да се уговорне 
стране раскидом уговора не ослобађају свих обавеза које су тим уговором 
конституисане. Отуда се сагласно одредби члана 132. став 1. Закона о 
облигационим односима раскидом уговора не гаси и право на накнаду 
евентуалне штете. Она се исказује као посебно субјективно право на на-
кнаду штете која по слову закона преживљава раскид уговора. Стога се 
чини да тврдња Врховног касационог суда о непостојању права на уговор-
ну казну због неиспуњења у случају раскида основног уговора нема прав-
но релевантно упориште. Ово из тог разлога што одредбом члана 132. 
став 1. Закона о облигационим односима није опредељено да се по раски-
ду уговора задржава само право на накнадну стварне, а не и претпоста-
вљене штете коју по изричитом слову одредбе лана 275. став 1. Закона о 
облигационим односима представља уговорна казна. Напротив, том за-
конском одредбом се јасно конституише посебно субјективно право на 
накнаду штете после раскида уговора. Дакле, реч је генеричном појму и 
одређењу сваке штете која настаје као последица раскида уговора. Стога 
изнета аргументација Врховног касационог суда да се право на накнаду 
штете прописано одредбом члана 132. став 1. Закона о облигационим од-
носима може остварити само као претрпљена и доказана стварна штета, а 
не и претпостављена штета конституисана по основу уговорне казне није 
правно прихватљива. Тим поводом треба указати и на став правне теорије 
по коме право на уговорну казну представља посебно субјективно право. 
Оно се конституише са даном настанка дужничке доцње у испуњењу оба-
везе обезбеђене уговорном казном, односно са даном престанка уговорне 
обавезе по сили закона или вољом уговору верне стране да својом изјавом 
раскине уговор по коме друга уговорна страна није извршила своју обаве-
зу. Зато је правно неодрживо актуелно правно схватање Врховног касаци-
оног суда по коме се право на наплату уговорне казне као претпостављене 
штете не може остварити позивом на одредбу члана 132. став 1. Закона о 
облигационим односима након раскида основног уговора за чије обезбе-
ђење је иста конституисана. Шта више, мишљења сам да се право на уго-
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ворну казну због неиспуњења не може искључити услед чињенице да је 
претходно раскинут основни уговор чијем обезбеђењу она служи. То је 
правно неупутно из разлога што сам захтев за исплату уговорне казне 
због неиспуњења основним уговором конституисане обавезе у себи пре-
ћутно конзумира и изјаву да се уговор раскида. У противном, правним 
ставом да се раскидом уговора губи право на исплату уговорне казне због 
неиспуњења у потпуности се поништава не само могућност њене реализа-
ције већ и законом одређена сврха – циљ због кога се законом постојање 
тог права допушта и уговором конституише. Циљ уговорне казне да до-
датно осигура извршење дужникове обавезе, а ако до тога не дође да се 
повериоцу призна и исплати претпостављена штета у висини уговором 
одређене уговорне казне. Ово из тог разлога што се одредбом члана 175. 
став 1. Закона о облигационим односима повериоцу изричито признаје и 
посебно субјективно право на накнаду претпостављене штете до висине 
опредељене посебним уговорним одредбама о уговорној казни. То право 
се материјализује у могућности наплате претрпљене штете због раскида 
уговора у висини опредељеној уговорном казном. Реч је о претпоставље-
ној штети коју закон изричито прописује и тиме допушта могућност ње-
ног намирења без посебног доказивања да је поверилац уговорном казном 
опредељену штету стварно претрпео. Тиме се по императивном слову за-
кона поверилац ставља у далеко лакшу позицију у погледу намирења пре-
трпљене штете због раскида уговора од оне у којој би се нашао да угово-
ром није била прописана и уговорна казна за случај неиспуњења дужни-
кове обавезе. С тим у вези, мишљења сам и да се захтев за исплату уго-
ворне казне не може условљавати претходним раскидом основног уговора 
ка претпоставком за њено измирење. До раскида ће увек доћи када испу-
њење обавезе у одређеном року представља битан састојак уговора, а ду-
жник у том року не испуни уговором конституисану обавезу. 13 Основни 
уговор ће се раскинути и када испуњење обавезе у одређеном року није 
битан састојак ако дужник и у накнадно остављеном року своју обавезу не 
изврши. И у том случају, а сходно одредби члана 126. став 3. Закона о 
облигационим односима основни уговор ће се раскинути по самом зако-
ну. Дакле, у тим правним ситуацијама основни уговор се раскида по сили 
закона у тренутку када протекне уговором прописани фиксни рок за испу-

                                                 
13  То је изричито прописано императивном одредбом члана 125. став 1. Закона о обли-

гационим односима 
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њење дужникове обавезе, односно када дужник и у накнадно остављеном 
року своју обавезу не изврши. У таквим правним ситуацијама се доводи у 
питање и фактичка могућност избора установљена одредбом члана 273. 
став 1. Закона о облигационом односима, по којој се повериоцу оставља 
могућност да у случају неизмирења уговорне обавезе може захтевати или 
њено испуњење или исплату уговором опредељене уговорне казне. Ово из 
тог разлога што се сагласно одредби члана 132. став 1. Закона о облигаци-
оном односима раскидом уговора обе стране ослобађају својих обавеза 
осим обавезе накнаде евентуалне штете. Ако би се са раскидом основног 
уговора угасило и акцесорно субјективно право повериоца да захтева на-
плату уговорне казне због неиспуњења настала би правно недопуштена 
ситуација у којој се у случају неиспуњења уговорне обавезе са фиксно од-
ређеним роком 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 чињеница да дужник 
ни у накнадном року није извршио своју обавезу. Тиме би се не само ус-
кратило право повериоцу да судским путем наплати уговорну казну, већ 
би се применом наведеног правног схватања Врховног касационог суда 
обесмислио и сам правни институт уговорне казне. У том случају би и за-
конске одредбе о допуштености конституисања уговорне казне због неис-
пуњења обавезе из основног уговора представљале мртво слово на папи-
ру, или би у најмању руку, остварење тог права било лишено делотворне 
судске заштите. 

С тим у вези треба истаћи да нашим Законом о облигационим од-
носима није изричито регулисано правна ситуација до које може доћи у 
случају раскида основног уговора и накнадно постављеног захтева за ис-
плату уговорне казне. Међутим, у одређењу на питање да ли се са раски-
дом основног уговора губи и акцесорно право на наплату уговорне казне 
због неиспуњења треба имати у виду законом опредељену функцију прав-
ног института уговорне казне. Уговорна казна представља законом кон-
ституисано правно средство чије основни циљ да повериоцу пружи додат-
ну гаранцију да ће дужникова уговором конституисана обавеза бити испу-
њена. Осим тога, циљ уговорне казне је да повериоцу обезбедити знатно 
повољнији положај у односу на дужника који упркос конституисаној уго-
ворној казни не извршава своју обавезу из основног уговора. У том случа-
ју уговорна казна се манифестује као законом признато право повериоцу 
да у случају неизмирења обавезе из основног уговора од дужника наплати 
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претпостављену штету у висини уговорне казне. Дужник је по сили зако-
на у обавези да повериоцу исплати претпостављену штету у висини уго-
ворне казне. Он то мора учинити из разлога што је уговорном казном уна-
пред опредељена висина могуће штете због неиспуњења његове обавезе 
из основног уговора, али без обавезе повериоца да њено постојање и 
стварно докаже. 

Наведено правно дејство уговорне казне не може се оспорити ни 
са становишта одредбом члана 125. став 2. Закона о облигационом одно-
сима допуштене могућности да поверилац својом изјавом одржи на снази 
и уговор чији раскид наступа по сили закона. У том случају повериочева 
изјава да уговор одржава на снази и истовремено захтева исплату уговор-
не казне практично би могла довести до лишења истог на наплату уговор-
ном казном опредељене претпостављене штете. Ово из тог разлога одржа-
вањем уговора на снази који се по сили закона сматра раскинутим повери-
лац оставља могућност дужнику да своју обавезу накнадно изврши. Ако 
би дужник то стварно и учинио он би због испуњења своје уговорне оба-
везе легитимно могао захтевати и судским путем од повериоца остварити 
право на повраћај претходно исплаћене уговорне казне. У сваком случају, 
такав приступ и реализација права повериоца на наплату уговорне казне 
због неиспуњења након одржавања на снази уговора који би се по сили 
закона сматрао раскинутим водило би продужењу правног дејства таквог 
уговора на неодређено време уз конституисање права дужника да у случа-
ју накнадног извршења своје обавезе захтева повраћај претходно исплаће-
не уговорне казне. Тиме се не доводи у питање само остварење поверио-
чевог права на уговорну казну због неиспуњења, већ се практично обе-
смишљава њен циљ и законом опредељена могућност реализације исте 
као претпостављене штете. Мишљења сам да је законско уређење сваког 
правног института, а то значи и уговорне казне, опредељено циљем који 
се његовом применом жели постићи. Међутим, актуелно правно схватање 
Врховног касационог суда којим се онемогућава остварења права на на-
плату уговорне казне због неиспуњења након раскида уговора, није само 
правно упитно, већ представља и својеврстан апсурд да се судским одлу-
кама највише правосудне инстанце обесмишљава и онемогућава остваре-
ње законом опредељеног циља правног института уговорне казне због не-
испуњења.  
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Уместо закључка 

Уважавајући изнете критичке ставове у овом реферату мишљења 
сам да Врховни касациони суд мора приступити преиспитивању своје до-
садашње судске праксе о допуштености и остварењу права на наплату 
уговорне казне због неиспуњења након раскида уговора. Зато предлажем 
Грађанском одељењу Врховног касационог суда да по спроведеној рас-
прави досадашње правно схватање замени новим којим ће се изричито 
признати право повериоцу на наплату уговорне казне због неиспуњења и 
у случају претходног раскида основног уговора у односу на чије испуње-
ње је уговорна казна била конституисана. 

Осим тога, а обзиром на спорност коју у судској пракси изазива 
постојећа законска неуређеност остварења права на наплату уговорне ка-
зне због неиспуњења након раскида уговора, мишљења сам да се то пита-
ње мора посебно уредити. На тај начин би се отклониле све присутне не-
доумице у остварењу овог субјективног права, али, што је много важније, 
и отклонили разлози за вођење судских спорова и створила правна сигур-
ности и законска извесност у погледу остварења права на наплату уговор-
не казне због неиспуњења након раскида уговора. То би се могло учинити 
изричитим законским одређењем да раскид основног уговора не искључу-
је право повериоца да након тога захтева и наплату претпостављене штете 
у висини опредељеној уговорном казном. 
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Катарина Манојловић Андрић 
судија Врховног касационог суда 
 
 

УСТАВНОСУДСКА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА  
ПОВРЕЂЕНИХ ИЛИ УСКРАЋЕНИХ У УПРАВНОМ  

ПОСТУПКУ И УПРАВНОМ СПОРУ 
 

1. Увод 

Управни поступак чини скуп правила која државни органи и орга-
низације, као и друга правна и физичка лица којима су поверена јавна 
овлашћења, примењују када поступају у управним стварима. Овај посту-
пак регулисан је Законом о општем управном поступку ("Службени гла-
сник РС", број 18/16 – у даљем тексту: ЗУП), који је почео да се примењу-
је 1. јуна 2017. године и односи се на поступање у свим управним ствари-
ма. Даном почетка његове примене престале су да важе одредбе Закона о 
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и 
"Службени гласник РС", број 30/10), чији је текст у највећој мери преузет 
из ранијег закона донетог 1956. године.  

Посебна правила поступка која органи управног поступања при-
мењују решавајући о специфичним правима и обавезама у појединим 
областима уређена су многобројним законима (нпр. Законом о пореском 
поступку и пореској администрацији, Царинским законом, Законом о пен-
зијском и инвалидском осигурању, Законом о повраћају имовине и обе-
штећењу итд.). Посебним законом могу да се уреде нека питања управног 
поступка само ако је то у појединим областима неопходно, ако је то у 
складу са начелима одређеним ЗУП и ако се тиме не смањује ниво зашти-
те права и правних интереса странака зајемчених тим законом. Посебна 
правила поступка се примењују уз супсидијарну примену правила општег 
управног поступка.  

За савремене државе, па и нашу земљу, карактеристично је све ве-
ће ширење управне области, све већи значај делатности јавне управе, али 



Билтен Врховног касационог суда 

 124

и све већи број правних и физичких лица која у вршењу јавних овлашће-
ња, поред органа управе, решавају у управним стварима.  

Управа и правне регуле којих се она придржава – управно право 
уроњено у друштвену стварност – посвећено је бројним и разнородним 
релацијама државе и других субјеката који се брину о јавним стварима, с 
једне стране, и грађана и правних лица који иду за неким својим интере-
сима, с друге стране. На пример, с управним правом се сусрећемо код ис-
пуњавања војне обавезе, пореских, царинских и других новчаних јавних 
давања, код обавеза и права везаних за лично име, породично стање, пре-
бивалиште, боравиште и држављанство. Затим, приликом подвргавања 
контроли у саобраћају, обавезном вакцинисању, као и код суочавања са 
разноврсним инспекцијским пословима. Бројна су и полицијска управно-
правна овлашћења у погледу успостављања и одржавања јавног реда и 
мира. Управним активностима се спроводе експропријација и остала јав-
ноправна ограничења својине, обезбеђује се остваривање обавезе рушења 
бесправно подигнутих објеката, обавља се регистрација привредних су-
бјеката, а посебним управним поступцима долази се до усвојења, стара-
тељства, хранитељства итд. Надаље, управноправним нормама се кон-
кретно признаје један широки круг субјективних права: на одржавање јав-
ног скупа, на обављање занатске и друге делатности, на држање и ношење 
оружја, право на пасош (на путовање у иностранство), на изградњу обје-
ката, на прикључење на канализациону мрежу, на добијање телефонског 
броја, на управљање моторним возилом, на емитовање радио и телевизиј-
ских програма, на извоз или увоз одређене робе, на напредовање у настав-
ним универзитетским звањима, право на усвојење неког лица, права из 
пензијског и инвалидског осигурања – и многа друга. Сви такви односи 
имају и припадајућу јавну димензију, ширу друштвену вредност. Држава, 
у лику јавне управе, има задатак да одговарајуће јавне слободе, права и 
обавезе складно и праведно правно одмери и распореди. 1 

Из проширеног појаса управне делатности проистиче и већа мо-
гућност угрожавања права појединаца. Стога је ефикасна правна заштита 
приватних (физичких и правних) лица од незаконитог и нецелисходног 

                                                 
1  В. З. Томић, Коментар закона о управним споровима са судском праксом, Службени 

гласник, Београд, 2010, стр. 43 
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деловања управне власти основни циљ савремених правних држава који 
се остварује доследном применом принципа владавине права. 2 

Правна заштита у управном поступку (тзв. унутрашња правна кон-
трола) обезбеђена је кроз право на жалбу и приговор (члан 13. ЗУП), али и 
путем ванредних управноправних средстава (чл. 175 – 185 ЗУП).  

У Србији судска контрола аката органа управе (тзв. спољна прав-
на контрола3) постоји више од једног века. Важећи Закон о управним спо-
ровима (у даљем тексту: важећи ЗУС или ЗУС) донела је Народна скуп-
штина 29. децембра 2009. године, истог дана је објављен у "Службеном 
гласнику Републике Србије", а ступио је на снагу наредног дана од дана 
објављивања. Разлози за доношење важећег ЗУС налазе се првенствено у 
потреби усклађивања закона са Уставом Републике Србије из 2006. годи-
не и стандардима заштите људских права изграђеним у пракси Европског 
суда за људска права, а проистеклих из Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода и Препорука уз њу. Приликом израде 
текста важећег ЗУС посебно су се узимали у обзир Препорука Комитета 
Савета Европе о судској ревизији / контроли управних аката од 15. децем-
бра 2004. године, као и други релевантни правни документи органа Саве-
та Европе у области управног права. 4 

Према члану 9. ранијег ЗУС, управни спор није био допуштен про-
тив аката донетих у одређеним, законом предвиђеним случајевима. Од-
редбом члана 198. став 2. важећег Устава, утврђено је да преиспитивању 
законитости пред судом у управном спору подлежу сви појединачни акти 
којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу, 
ако у одређеном случају, законом није предвиђена другачија судска за-
штита. У складу са оваквим уставним одређењем, чланом 3. важећег ЗУС, 
предмет управног спора је проширен са коначних управних аката и на 
друге појединачне акте којима се одлучује о правима и обавезама правних 
субјеката, уколико нису предмет друге судске заштите.  

                                                 
2  В. Д. Вучетић, Европски стандарди заштите људских права приликом управног по-

ступања – из угла Републике Србије, Уставне и међународноправне гаранције људ-
ских права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2008, стр. 175-189 

3  Подела на унутрашњу и спољну правну контролу у управном поступању се понекад 
користи у другом смислу – као контрола од стране националних (унутрашња) и међу-
народних органа (спољашња).  

4  В. опширније З. Томић, оп. цит. стр. 86-91 
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У управним споровима суди Управни суд, док Врховни касациони 
суд одлучује о ванредним правним средствима против одлука Управног 
суда и обезбеђује једнаку судску примену права и једнакост странака у 
судским поступцима. 5 

Традиционално је заштита људских права у надлежности судова. 
Уставом Републике Србије из 1990. године је било утврђено да судови 
штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе прав-
них субјеката и обезбеђују уставност и законитост (члан 95.). У важећем 
Уставу је изостало овакво одређење о надлежности судова, али је, у члану 
22. став 1, сваком (правном субјекту) зајемчено право на судску заштиту 
ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право за-
јемчено Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом 
настале. На тај начин, примарна заштита људских права је и даље повере-
на редовним судовима. То значи да се одлучивање Управног суда и Вр-
ховног касационог суда у управном спору не своди само на оцену правил-
не примене процесног и материјалног закона, већ и на заштиту Уставом 
зајемчених процесних и материјалних права странака.  

 

2. Уставносудска заштита људских права у Републици Србији 

Нови устави европских земаља покушавају да прошире и ојачају 
правне гаранције људских права. Најчешће то чине на три начина: проши-
рењем каталога зајемчених људских права; посвећујући људским правима 
други део устава, одмах иза основних начела, како би се истакао њихов 
значај; увођењем нових правних механизама за заштиту људских права, 
најчешће кроз уставну жалбу или друга слична правна средства 6.  

Наведене тенденције следили су и писци Устава Републике Србије 
донетог 2006. године. У другом делу Устава, после начела Устава, налазе 
се 64 члана која искључиво уређују материју људских и мањинских права 
и слобода, а одредбе о људским правима налазе се у другим деловима 

                                                 
5  Члан 29. став 1. и члан 30. став 1. Закона о уређењу судова ("Службени гласник Репу-

блике Србије", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/12 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/13, 
106/15, 40/15 – др. закон, 13/16 и 108/16) 

6  Нпр. у Шпанији је то ампаро, у Хрватској уставна тужба, у Босни и Херцеговини апе-
лација и сл.  
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Устава 7. Чланом 170. важећег Устава уведен је институт уставне жалбе, 
као правно средство за заштиту људских права и слобода. Према члану 
170. Устава, уставна жалба се може изјавити против појединачних аката 
или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна 
овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска 
права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђе-
на друга правна средства за њихову заштиту.  

Не спорећи значај који имају људска права и слободе у савреме-
ним демократским државама и потребу да се она заштите, поједини теоре-
тичари су оштро критиковали део Устава из 2006. године посвећен људ-
ским правима са нормативног становишта 8. И поред тога што је део Уста-
ва посвећен људским правима и слободама на први поглед детаљистички 
и претерано нормативан, поједине одредбе се одликују суштинском не-
прецизношћу у дефинисању људских права 9, а поједине одредбе и не са-
држе гаранције људских права, већ више личе на политичке прокламаци-
је10. Ови недостаци су у пракси Уставног суда представљали велики про-
блем приликом тумачења садржине појединих људских права, па се чак 
поставило и питање да ли су нека права, посебно из области социјалне за-
штите, уопште гарантована Уставом11.  

Уставом Републике Србије из 2006. године, уставноправна зашти-
та људских права је поверена Уставном суду. Према члану 166. Устава, 
Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити устав-
ност и законитост и људска и мањинска права. Своју уставну функцију за-
штитника људских права Уставни суд остварује на два начина. Најпре, он 
то чини кроз своју основну надлежност оцене сагласности нормативних 

                                                 
7  Нпр. права странаца зајемчена су у чл. 17. и 85, а слобода предузетништва у члану 83. 

Устава 
8  В. Р. Марковић, Устав Републике Србије од 2006 – критички поглед, Устав Републи-

ке Србије, 2006, стр. 20-21 и В. Петров, Устав и људска права – Јесу ли људска права 
најважнији део устава? Уставне и међународно правне гаранције људских права, 
Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, 2008, стр. 320-322 

9  Нпр. у члану 43. став 1. се јемчи слобода мисли, а у члану 46. слобода мишљења  
10  Нпр. члан 70. (Пензијско осигурање) гласи: "Пензијско осигурање се уређује зако-

ном. Република Србија стара се о економској сигурности пензионера" 
11  В. Решење Уставног суда IУз-531/2014 – "Умањење пензија", са издвојеним мишље-

њима судија Б. Ненадић, О. Вучић, Д. Стојановића и К. Манојловић Андрић ("Слу-
жбени гласник РС", број 88/15) 
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аката са Уставом, односно кроз апстрактну контролу уставности. Посту-
пајући по уставним жалбама, Уставни суд врши непосредну уставносуд-
ску заштиту људских права.  

Најчешће се мисли да је конкретна контрола уставности у устав-
ном поретку наше земље успостављена тек увођењем уставне жалбе. Ме-
ђутим, већ Устав СФРЈ из 1963. године је, као правно средство за заштиту 
људских права, предвиђао предлог за покретање поступка за заштиту пра-
ва и слобода, о коме су одлучивали уставни судови у републикама члани-
цама СФРЈ. Устав СРЈ из 1992. године је увео уставну жалбу, као ново 
правно средство за заштиту слобода и права, о којој је одлучивао Савезни 
уставни суд, док је Суд Србије и Црне Горе, на основу Уставне повеље 
Државне заједнице Србија и Црна Гора из 2003. године, био надлежан да 
одлучује о жалби грађана. 12 

Из Устава несумњиво произлази да је уставна жалба супсидијарно 
правно средство за заштиту људских права, што значи да се може изјавити 
тек када неко друго правно средство буде искоришћено, када је оно недо-
вољно, или када не постоји. Уставна жалба представља последњу могућ-
ност за заштиту повређених или ускраћених људских права и слобода у 
унутрашњем правном поретку, а истовремено и последњу степеницу коју 
правни субјекти морају прећи пре обраћања Европском суду за људска пра-
ва. Уставни суд је кроз своје правне ставове и судску праксу изградио ши-
роки концепт уставне жалбе. За разлику од неких држава у којима се устав-
на жалба може поднети само због повреде основних права 13 или ограниче-
ног броја права и слобода прокламованих уставом 14, уставна жалба се у Ре-
публици Србији може изјавити ради заштите свих људских и мањинских 
права и слобода (индивидуалних и колективних), независно од њиховог ме-
ста у тексту Устава, као и од тога да ли су изричито записана у тексту Уста-

                                                 
12  В. детаљније о ранијим правним средствима за заштиту људских права, К. Манојло-

вић Андрић и Љ. Поповић, Жалба грађана као правно средство за заштиту људских и 
мањинских права зајемчених Уставном повељом и Повељом о људским и мањинским 
правима и грађанским слободама, реферат на Саветовању уставних судова у Србији и 
Црној Гори и Савезног уставног суда Немачке, Београд, 2005.  

13  У Немачкој се уставна жалба може поднети само због повреде основних права зајем-
чених Уставом (чл. 1. до 19.) или права изједначених са основним правима (члан 20. 
(4), чл. 33, 38, 101, 103. и 104. ) 

14  Нпр. у Шпанији и Македонији 
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ва или су у уставноправни систем "унета" међународним правилима или 
међународним уговорима који обавезују Републику Србију. 15 

Уставом су као предмет уставне жалбе утврђени "појединачни ак-
ти и радње државних органа или организација којима су поверена јавна 
овлашћења". Предмет уставне жалбе могу бити акти и радње свих органа 
јавне власти, не само управе, него и судова, па и законодавног органа, те 
свих организација којима су поверена јавна овлашћења. Како из одредаба 
Устава произлази да сви појединачни акти којима се одлучује о праву, 
обавези или на закону заснованом интересу подлежу судској контроли за-
конитости, а како је претпоставка за изјављивање уставне жалбе исцр-
пљивање правних средстава, онда је несумњиво да предмет уставне жалбе 
могу бити, и да су то најчешће, одлуке судова којима се исцрпљује редов-
ни правни пут за заштиту права, па и одлуке Врховног касационог суда, 
као највишег суда у Републици Србији. Ако се, дакле, начелно не може 
побијати сама надлежност Уставног суда да у поступку по уставној жалби 
одлучује о томе да ли је неком судском одлуком повређено или ускраћено 
Уставом зајемчено право, није искључено да се оспорава њено конкретно 
обликовање и да се постави питање могућности прихватљиве мере устав-
носудске контроле, утврђивања граница уставносудског испитивања суд-
ских одлука које Уставни суд не би смео да прекорачи, потом правног деј-
ства констатације да је судским актом повређено Уставом гарантовано 
право, те на крају подобности начина отклањања повреде и одређивања 
правичног задовољења 16. 
 

3. Новине у одлукама Уставног суда Србије  
у периоду 2008-2016. година 

О специфичностима одлука Уставног суда донесеним након ступа-
ња на снагу Устава Републике Србије из 2006. године 17 пишем без бојазни 
                                                 
15  В. детаљније о претпоставкама за изјављивање уставне жалбе Б. Ненадић и К. Маној-

ловић Андрић, Спровођење поступка по уставној жалби и мере за њену ефикасну 
примену, Уставно судство у теорији и пракси, Београд, 2010.  

16  В. Д. Стојановић, Уставно правосуђе, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2016, стр. 101 
17  Иако је Устав донет 2006. године, Уставни суд је, на основу члана 9. Уставног закона за 

спровођење Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06), конституи-
сан тек 12. децембра 2007. године, када је изабрано десет судија. Прва седница на којој 
је започело решавање уставносудских предмета одржана је 04. априла 2008. године, а у 
пуном саставу од 15 судија Уставни суд је почео са радом јуна 2010. године. Последња 



Билтен Врховног касационог суда 

 130

да ће било који објективни познавалац одлука које је доносио овај суд од 
свог оснивања 1963. године, или бар за последњих 20 година, покушати да 
оспори постојање новина на које ће бити указано у овом делу реферата.  

Новине првенствено проистичу из положаја Уставног суда који је 
утврђен чланом 166. Устава, а који је требало потврдити у пракси. Наиме, 
Уставном суду је, поред традиционалне улоге чувара уставности и зако-
нитости, поверено да штити и људска и мањинска права. Често се истиче 
да је ова нова функција у великој мери изменила дотадашњи лик Уставног 
суда. Али, на другачији приступ у вршењу и остваривању надлежности 
Уставног суда у наведеном периоду свакако је утицало и залагање устав-
них судија да проналажењем нових процесних решења и новим начином 
обликовања својих одлука искорачи из оквира Келзенове теорије о устав-
ном суду као негативном законодавцу. Повременим преласком границе са 
подручја класичног уставносудског одлучивања на терен законодавне и 
судске власти, Уставни суд није имао намеру да преузме улогу законодав-
ца од Народне скупштине или да постане највиши суд у Републици (изнад 
Врховног касационог суда), већ да одбрани основне уставне вредности 
чија му је заштита поверена.  

Сматрам да новине у одлучивању Уставног суда на које ће бити 
указано у овом делу текста доприносе развоју уставносудског одлучивања 
у нашој земљи. Оне имају и посебан значај за заштиту људских права и 
слобода зајемчених Уставом.  

 

3.1. Новине у поступку оцене уставности  
и законитости општих аката 

Вршећи своју функцију заштите јединства правног поретка у по-
ступку апстрактне контроле уставности, Уставни суд врши оцену сагла-
сности закона и других општих правних аката са Уставом, али и са опште-
прихваћеним правилима међународног права и потврђеним међународ-
ним уговорима, док потврђени међународни уговори подлежу оцени са-
гласности са Уставом (члан 167. став 1. Устава).  

 
 

                                                                                                                       
седница Уставног суда пре истека деветогодишњег периода на који је бирана, односно 
именована већина судијског састава, одржана је 09. децембра 2016. године.  
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3.1.1. Новине у интерпретацији Устава и закона 

Оцењујући да ли су оспорени нормативни акти сагласни Уставу, 
Уставни суд, са једне стране, мора да утврди "право" значење оспорене 
подуставне норме, а са друге стране, мора да протумачи одговарајућу 
норму Устава у односу на коју се врши оцена и да одреди однос те две 
норме. То значи да је уставносудска интерпретација општих правних нор-
ми саставни део одлучивања у поступку нормативне контроле. Поједине 
одлуке Уставног суда биле су изложене критици због недостатка или 
"пресиромашне" интерпретације. 18 Али су, на жалост, у стручној јавности 
ретко помињани, а само изузетно похваљени, вредни примери супротних 
одлука Уставног суда.  

Иако се Уставни суд у својим одлукама и даље претежно ослања 
на језичко и систематско тумачење, што је било карактеристично и за од-
луке Уставног суда у претходном периоду, у многим новијим одлукама 
присутна је и примена других метода тумачења (циљног, историјског и 
упоредног). У интерпретацији уставних норми ослонац се сада много че-
шће тражи и налази у основним начелима Устава – нарочито у начелима 
владавине права, поделе власти, грађанске демократије, социјалне правде, 
световности државе и др. Уставни суд је почев од 2008. године донео већи 
број одлука којима је касирао законска решења која нису у складу са на-
челима Устава, а тиме и са достигнутим степеном развоја демократског 
друштва, односно достигнутим степеном остваривања права и слобода 
грађана. У овом периоду, одлуке се несумњиво заснивају на богатијој и 
садржајнијој правној аргументацији него раније. 19 

                                                 
18  Нарочито су критиковане одлуке поводом правосудних закона донете током 

2009/2010. године. 
19  В. нпр. IУз - 353/2009 – Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Вој-

водине ("Службени гласник РС", број 67/12), IУо - 360/2009 – Статут Аутономне по-
крајине Војводине ("Службени гласник РС", број 61/14), IУз - 231/2009 – Закон о из-
менама и допунама Закона о јавном информисању ("Службени гласник РС", број 
41/11), IУз - 42/2008 – Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС", 
број 28/11), IУз - 52/2008 - Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 
34/10), IУз - 882/2010 Закон о националним саветима националних мањина ("Службе-
ни гласник РС", број 20/14).  
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Поред тога, у односу на бројне врло значајне одлуке Уставног суда 
написана су издвојена мишљења, 20 која су својом правном аргументацијом, 
супростављеном одлукама Уставног суда, доприносиле интерпретацији 
Устава и закона. Издвојено мишљење, у принципу, доприноси и да се сви 
важни аргументи pro et contra, које су током већања изнеле судије, обједине 
и да се појаве у јавности. Тиме је на добитку одлука у целини, јер колегијум 
Суда, знајући да ваљаност сваке његове одлуке може да се доведе у питање 
озбиљним правним аргументима који ће бити публиковани, неће олако да 
приступа одлучивању, нити ће површно да образлаже своје одлуке. Издво-
јено мишљење утиче на Суд да одустане од праксе доношења одлука про-
стим прегласавањем, већ од њега тражи да брижљиво оцењује снагу прав-
них аргумената у најспорнијим уставноправним питањима. 21 

У протеклом деветогодишњем периоду, мањи је број случајева од-
бацивања иницијатива или предлога за оцену материјалне уставности за-
кона с позивом на овлашћење законодавца да уређује одређене области 
или односе, те да је начин на који ће то учинити ствар законодавне поли-
тике или питање целисходности у које се Уставни суд не може упуштати. 
Мада је све ређа, ова лоша пракса самолишавања Уставног суда да оба-
вља своје основне Уставом утврђене надлежности у оним случајевима ка-
да је уставноправна интервенција очигледно неопходна, ипак није у пот-
пуности напуштена. Стога је у издвојеном мишљењу у предмету IУз - 
2/2010 од 14. марта 2013. године 22 наведено следеће: "Морамо да истак-
немо да овлашћења законодавца да, на основу члана 97. Устава, законом 
уређује одређене области и односе нису неограничена и безобална. У про-
тивном, свако законско решење (па и неуставно) би се могло правдати од-
ређеном законодавном политиком или целисходношћу у чију се оцену 
Уставни суд не може упуштати. Међутим, законодавна политика је омеђе-
на самим Уставом, и то, пре свега, његовим основним начелима и гаран-
цијама људских и мањинских права и слобода. Према члану 20. став 1. 
Устава, људска и мањинска права зајемчена Уставом, могу законом бити 
ограничена ако ограничења допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав 

                                                 
20  Највише издвојених мишљења у овом периоду написале су судије О. Вучић, Б. Нена-

дић, К. Манојловић Андрић и Д. Стојановић 
21  Д. Стојановић, оп. цит, стр. 202 
22  Издвојено мишљење судија К. Манојловић Андрић и Б. Ненадић 
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допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у 
демократском друштву и без задирања у суштину зајемченог права." 

 

3.1.2. Позивање на међународне изворе права и међународне стандарде 
људских и мањинских права и слобода 

Почев од 2008. године, Уставни суд се у великом броју својих од-
лука из нормативне контроле позивао на конвенцијско право. Чинио је то 
и у оним случајевима када оцена оспореног општег акта није тражена у 
односу на међународне уговоре него само у односу на Устав, полазећи од 
одредаба члана 18. Устава, према којима се људска и мањинска права за-
јемчена општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним 
уговорима непосредно примењују, а одредбе о људским и мањинским 
правима тумаче сагласно међународним стандардима људских и мањин-
ских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово 
спровођење.  

У поступку оцене општих аката, у истом периоду, Уставни суд је, 
превасходно ради поштовања начела правне сигурности, испитивао да ли 
оспорени општи акт испуњава критеријуме аутономног појма "закон" у 
смислу Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобо-
да (у даљем тексту: Европска конвенција). Полазећи од критеријума које 
је Европски суд за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП) утврдио у пре-
судама Sunday Times против Уједињеног Краљевства од 26. априла 1979. 
године и Silver and Others против Уједињеног Краљевства од 25. марта 
1983. године, Уставни суд је испитивао да ли оспорени општи акт задово-
љава захтеве довољне јасноће, прецизности и доступности како би се сва-
ком грађанину омогућило да према њему усклади своје понашање и да бу-
де упознат са последицама које његово понашање може проузроковати. 23 

                                                 
23  Уставни суд се позивао на овај став у већем броју одлука из нормативне контроле, на 

пример у одлукама: IУз-107/2011 од 24.11.2011. године у вези са питањем прецизно-
сти члана 19. ЗУС;  

 IУз-299/2011 од 17.01.2013. године када је оцењујући одредбе Закона о радним одно-
сима у државним органима констатовао да оспорени закон није на задовољавајући и 
јасан начин означио обим дискреционе власти поступајућих органа; IУз-27/2009 од 
21.03.2013. године када је закључио да Закон о сахрањивању и гробљима не испуња-
ва европске стандарде који се тичу квалитета његових норми; IУз-1577/2010 од 
25.04.2013. године када је оцењивао одредбе Закона о прекршајима. 
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Уставни суд је у својим одлукама примењивао и друге међународ-
не стандарде људских права изграђене у пракси ЕСЉП. Ослањањем на те 
стандарде, донете су одлуке које се односе на тзв. бланко оставке одбор-
ника, на начин доделе појединачних посланичких мандата у Народној 
скупштини, на искључивање права на вођење управног спора у појединим 
областима, на повреду права на непосредно достављање аката којима се 
одлучује о правима и интересима грађана, на поједина решења у вези са 
оснивањем и регистрацијом јавних гласила, на искључивање вршења сво-
јинскоправних овлашћења етажних власника у односу на заједничке дело-
ве вишестамбене зграде и др.  

У својим одлукама из нормативне контроле, Уставни суд се поред 
Европске конвенције позивао и на друге изворе међународног права, као 
што су: Универзална декларација о правима човека коју је донела Гене-
рална скупштина ОУН 1948. године, Међународни пакт о грађанским и 
политичким правима, Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима, Оквирна конвенција за заштиту националних мањина 
Савета Европе, Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације 
жена, Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Измење-
на Европска социјална повеља, Конвенција о саобраћају на путевима, као 
и велики број конвенција Међународне организације рада.  

Уставни суд је приликом одлучивања о појединим спорним устав-
но-правним питањима имао у виду и друге међународне документе (резо-
луције, препоруке, повеље итд.) иако они нису формални извор права, па 
се у односу на њих не може вршити оцена закона и других општих аката, 
у смислу члана 167. Устава. Мада ови акти не подлежу ратификацији и 
нису обавезујући, државе их прихватају и примењују због ауторитета њи-
хових доносилаца.  

 

3.1.3. Оцена међусобне сагласности различитих закона у односу на начело 
јединства правног поретка 

Све иницијативе и предлози за оцену уставности и законитости у 
којима је раније указивано на међусобну несагласност закона јер су на 
различит начин уређивали иста питања, одбацивани су с образложењем да 
Уставни суд није надлежан да оцењује међусобну сагласност различитих 
закона.  
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Полазећи од начела јединства правног поретка утврђеног чланом 
4. став 1. Устава, Уставни суд је у новијој пракси донео око 20 одлука ко-
јима је утврдио да се оспореним законским одредбама крши наведено на-
чело зато што су те одредбе у колизији са одредбама другог закона којима 
се на другачији начин уређују иста правна питања.24 

Овом значајном променом у начину одлучивања, Уставни суд је у 
суштини начело јединства правног поретка сагледао и протумачио на нов 
начин. Наиме, под јединством правног поретка у ранијим одлукама 
Уставног суда подразумевала се само међусобна сагласност свих општих 
правних аката у хијерархији домаћих и међународних правних аката на 
чијем врху се налази устав. Из новијих одлука Уставног суда произлази да 
у правном поретку мора постојати не само вертикална, већ и хоризонтал-
на усклађеност правних аката, која је предуслов правне сигурности за све 
субјекте права на које се општи правни акти односе. 

 

3.1.4. Интерпретативне одлуке 

У Одељку 3.1.1. већ је наведено да уставносудска интерпретација 
општих правних норми представља саставни део одлучивања Уставног 
суда у поступку нормативне контроле. Међутим, интерпретативне одлуке 
одступају од уобичајеног начина одлучивања Уставног суда, као негатив-
ног 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 оспо-
рених одредаба закона, садрже и услов под којим оне опстају у правном 
поретку. Тај услов најчешће је садржан у образложењу одлуке и, практич-

                                                 
24  Најважније одлуке Уставног суда у којима је вршена оцена закона значајних за реша-

вање у управним стварима у односу на члан 4.став 1. Устава су: IУз-52/2013 од 
22.09.2014. године – Закон о порезу на додату вредност; IУз-17/2011 од 23.05.2013. 
године – Закон о експропријацији; IУз-231/2009 од 22.07.2010. године –Закон о изме-
нама и допунама Закона о јавном информисању; IУз-53/2006 од 09.06.2012. године – 
Закон о сахрањивању и гробљима; IУз-295/2009 од 06.12.2012. године – Закон о пла-
нирању и изградњи; IУз-225/2005 од 09.04.2012. године – Закон о порезима на имови-
ну; IУз-921/2012 од 14.11.2013. године – Закон о допунама Закона о Влади; IУз-
312/2013 од 18.12.2014. године – Закон о изменама и допунама Закона о државном 
премеру и катастру. 
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но, представља (обавезујуће) упутство у погледу начина тумачења садр-
жине спорних одредби закона које их чини сагласним уставу. 25  

Наш Уставни суд доноси интерпретативне одлуке од 2009. године, 
следећи праксу угледних европских уставних судова (Немачке, Русије и 
Италије) и Уставног Савета Француске. Позитивно право ни једне од на-
ведених земаља, као ни наше земље, не познаје интерпретативне одлуке 
као вид уставносудског одлучивања, тако да су оне производ развоја 
уставносудске праксе. Стога су ове одлуке биле подвргнуте критици. По 
налажењу Наташе Рајић, оваква пракса је, без обзира на мотиве и прак-
тичне последице, са уставноправног аспекта очигледно упитна и нимало 
безопасна, јер се њоме ремети успостављени систем у погледу стварања, 
контроле и примене права.26 Пишући о правном дејству интерпретативних 
одлука, Танасије Маринковић износи следећи став: "Да незгода буде већа, 
преторским увођењем тих одлука, уставни судија не само да узурпира 
право законодавца да прецизира форму уставносудског пресуђивања, већ 
и ремети уставом успостављени систем извора права. 27 

С обзиром на то да је овај текст посвећен уставносудској заштити 
људских права и слобода, а да су интерпретативне одлуке поменуте само 
као иновативни начин одлучивања Уставног суда, овом приликом нећу 
износити своје ставове о спорним питањима које се постављају поводом 
ових одлука. Међутим, желим да истакнем да интерпретативне одлуке 
Уставног суда Србије у пракси нису схваћене као вид узурпације законо-
давне власти и да су њихови учинци били позитивни, јер су омогућиле 
остваривање и заштиту појединих људских права зајемчених Уставом, је-
динственим тумачењем закона (и других општих аката) успоставиле прав-
ну сигурност приликом одлучивања о правима и обавезама правних субје-
ката, онемогућиле настанак правних празнина услед правног дејства каса-
торних одлука итд. Интерпретативне одлуке су доношене у функцији за-
штите уставности и законитости која се, поред осталог, огледа и у очува-
њу и омогућавању функционисања јединства правног поретка у Републи-
ци Србији.  

                                                 
25  В. Н. Рајић, Интерпретативне одлуке у пракси Уставног суда Србије, Зборник радова 

Правног факултета у Новом Саду, 4/2014, 355-373 
26  Ibid. 371 
27  В. Т. Маринковић, Интерпретативне одлуке уставних судова, Уставни суд Србије – У 

сусрет новом Уставу Србије, Зборник радова, Београд, 2004, стр. 255 



Грађанска секција 
 

 137

У пракси Уставног суда присутна су три модалитета интерпрета-
тивних одлука. Највећи број чине одлуке којима се у образложењу даје 
обавезујуће тумачење оспорене одредбе закона, тако да се она доводи у 
склад са Уставом. 28 Другу врсту чине одлуке у чијем диспозитиву се на-
води да се оспорена одредба закона (или другог општег правног акта) има 
тумачити и примењивати под условима и ограничењима наведеним у од-
говарајућем делу образложења. 29 Трећи модалитет представља одлука 
IУз-40/2012 од 11.07.2014. године у чијем диспозитиву је дато и тумачење 
оспорене законске одредбе. 30 

Полазећи од ефеката тумачења, такође се може говорити о три вр-
сте интерпретативних одлука које је доносио Уставни суд. Прву врсту чи-
не конструктивне одлуке којима је проширено правно дејство оспорене 
одредбе закона у циљу попуњавања правне празнине. 31 Неутрализирају-
ћим одлукама можемо назвати оне које лишавају спорну законску одред-
бу оног правног дејства које би било супротно Уставу. 32 Трећу групу чи-
не упућујуће одлуке у којима је дата нека врста упутства надлежним орга-
нима и судовима како ће тумачити и примењивати оспорену законску 
норму да би била у складу са Уставом. 33 

                                                 
28  То су, поред осталих, следеће одлуке: IУз-231/2009 од 22.07.2010. године – Закон о изме-

нама и допунама Закона о јавном информисању, IУ-82/2007 од 10.09.2009. године – члан 
64.став 3. Закона о пољопривредном земљишту, IУз-98/2009 од 23.06.2011. године – члан 
20ж Закона о приватизацији, I Уз-107/2011 од 24.11.2011. године – члан 19. ЗУС. 

29  На овај начин су обликоване три најзначајније интерпретативне одлуке: IУз-353/2009 од 
10.07.2012. године – Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, I 
Уо-360/2009 од 05.12.2013. године – Статут Аутономне покрајине Војводине и I Уз-
882/2010 од 16.01.2014. године – Закон о националним саветима националних мањина. 

30  Диспозитив ове одлуке гласи: "Одбијају се предлози за утврђивање неуставности од-
редаба члана 14. ст.1., 4. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом 
("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05, 107/09), под условом да се одредба члана 
14.став 7. Закона тумачи и примењује на начин да право на родитељски додатак, ако 
испуњава услове из ст.1.-5.овог члана, може остварити и отац детета уколико мајка 
није држављанин Републике Србије". 

31  Нпр. правно дејство члана 19. Закона о управним споровима у предмету IУз-107/2011. 
32  Оцењујући уставност члана 20ж Закона о приватизацији, Уставни суд је у предмету 

IУз-98/2009 дао тумачење крајњег рока у коме се морају окончати поступци реструк-
турирања предузећа са друштвеним капиталом. 

33  Пример за то је оцена уставности члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљи-
шту у предмету IУ-82/2007, у којој је наведено да ће обавезно јавно објављивање 
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3.2. Одлуке по уставним жалбама 

Проширивање надлежности Уставног суда на непосредну заштиту 
људских и мањинских права и слобода, донело је и нов начин одлучивања 
у конкретним уставним споровима по уставним жалбама. Широки кон-
цепт уставне жалбе, заснован на члану 170. Устава из 2006. године поме-
рио је тежиште одлучивања Уставног суда са терена апстрактне контроле 
уставности на терен индивидуалне заштите људских права. О томе до-
вољно говоре подаци о раду Уставног суда, према којима је у периоду од 
2008. до 2016. године укупно решен 62.971 предмет, од чега 53.595 пред-
мета по уставним жалбама и 9.376 предмета из свих осталих бројних над-
лежности овог суда.  

Уставни суд одлучује о уставним жалбама у форми решења и одлука.  
Решењем се уставна жалба одбацује због непостојања процесних 

или материјалних претпоставки за њено подношење прописаних чланом 
36. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 
99/11, 18/13 – Одлука УС, 103/15 и 40/15 – др. закон). Процесне претпо-
ставке се односе на надлежност за одлучивање, уредност, благовременост, 
допуштеност предмета оспоравања и исцрпљивање правних средстава. 
Уставна жалба може бити допуштена са процесног становишта, а да ипак 
не буде прихватљива у материјалном смислу јер не постоје претпоставке 
за одлучивање о бити ствари. На темељу садржине уставне жалбе доведе-
не у везу са садржином оспореног појединачног акта или радње, Уставни 
суд у поступку претходне контроле цени активну легитимацију подносио-
ца и врши селекцију уставних жалби на оне које садрже уставноправно 
релевантне разлоге и пружају ваљану основу за одлучивање у меритому и 
на оне које такве разлоге не садрже или су очигледно неосноване. 34 

Уставни суд је у периоду од 2008. до 2012. године усвојио бројне 
ставове о поступку испитивања и одлучивања по уставној жалби, који су 
били чврст ослонац за вршење ове нове надлежности Суда и важна гаран-
ција за пружање једнаке заштите подносиоцима уставних жалби. Већина 
                                                                                                                       

образложене одлуке о давању у закуп одређеног пољопривредног земљишта у држав-
ној својини обезбедити сагласност оспорене одредбе закона са Уставом.  

34  В. детаљније о претпоставкама за изјављивање уставне жалбе К. Манојловић Андрић, 
Поступак и обим испитивања уставне жалбе, Улога и значај Уставног суда у очувању 
владавине права, Зборник Уставног суда Србије, Београд, 2013, 166-169 
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ових ставова заснована је на пракси ЕСЉП, која је била поуздан водич 
кроз густу шуму стотина, а убрзо и хиљада најразличитијих уставних 
жалби. Ивана Крстић и Танасије Маринковић примећују да Уставни суд 
доследно следи јуриспруденцију ЕСЉП сматрајући је обавезујућом (при-
хвата је као res iudicata) у погледу услова које уставна жалба треба да за-
довољи да би задржала својство делотворног правног средства, a на њу се 
позива и у другим врстама поступака, да би попунио правне празнине и 
боље развио своју аргументацију, не само у питањима мериторног, већ и 
процесног значаја (примењује је као res interpretata). 35  

У пресуди Винчић и др. против Србије од 01. децембра 2009. го-
дине, ЕСЉП је заузео став да с обзиром на овлашћења Уставног суда и 
његову праксу, као и с обзиром на надлежност Комисије за накнаду ште-
те, уставну жалбу, у начелу, треба сматрати делотворним домаћим сред-
ством у вези са свим представкама поднетим почев од 07. августа 2008. 
године. То значи да се ово правно средство мора исцрпсти пре него што 
се поднесе представка ЕСЉП. Међутим, надзор над радом Уставног суда 
није се завршио овом пресудом, већ траје и даље.  

Одлучивању о основаности уставне жалбе (у меритуму) Уставни 
суд приступа када је у поступку претходне контроле утврђено да уставна 
жалба у погледу форме и садржине испуњава све претпоставке утврђене 
Уставом и Законом о Уставном суду. О основаности уставне жалбе доно-
си се одлука којом се уставна жалба усваја или одбија као неоснована. Ка-
да Уставни суд утврди да је оспореним појединачним актом или радњом 
повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемче-
на Уставом, може поништити појединачни акт, забранити даље вршење 
радње или одредити предузимање друге мере или радње којом се откла-
њају штетне последице утврђене повреде или ускраћивања зајемчених 
права и слобода и одредити начин правичног задовољења подносиоца. 
Одлуком којом се усваја уставна жалба Уставни суд одлучује и о захтеву 
подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне, односно нематеријал-
не штете, када је такав захтев постављен.  

У поступку по уставној жалби, Уставни суд не може вршити оп-
шту правну контролу појединачних аката и радњи органа јавне власти. 

                                                 
35  В. И. Крстић и Т. Маринковић, Европско право људских права, Савет Европе – Кан-

целарија у Београду, Београд, 2016, 266.  
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Неспорно је да уставни суд није орган судске власти, па не може бити 
суперревизиона инстанца у односу на редовне судове. Уставни суд је сто-
га у својим одлукама наглашавао да не може преиспитивати судске одлу-
ке као инстанциони суд и да се уставна жалба не може сматрати правним 
средством којим се испитује законитост одлука редовних судова. Уставни 
суд се не може упуштати у испитивање свих правних недостатака судских 
одлука, већ се ограничава само на утврђивање постојања повреде устав-
ног права или слободе на које је у уставној жалби указано. Свака повреда 
закона која је извршена судском одлуком не представља истовремено и 
повреду неког уставног права или слободе. 

Иако је Уставни суд покушавао да се у својим одлукама изричито 
огради од улоге инстанционог суда, то му није увек полазило за руком. 
Наиме, врло је тешко одредити границе до којих Уставни суд може ући у 
садржај материјалноправне сфере оспореног појединачног акта, а да, при 
томе, не преузме улогу инстанционог суда. Постоји, дакле, латентна опа-
сност да Уставни суд оде предалеко у свом испитивању, да "дублира", за-
мени и преузме послове највише судске инстанце у обезбеђивању једин-
ствене примене не само Устава, него и закона, али је једнако опасна прак-
са у супротном смеру, када Уставни суд сужава поље властитог деловања, 
како би се одбранио од приговора да се претерано "меша" у Уставом за-
штићено подручје судске власти. 36 

Испитивање повреде права на правично суђење, по налажењу Вла-
дана Петрова и Маје Прелић37, делимично јесте инстанциона контрола без 
обзира на то колико се и како Уставни суд од тога у својим одлукама 
ограђивао, али се поставља питање да ли примена истих метода тумачења 
права и анализе оспорене судске одлуке, а све у циљу да се испита посто-
јање повреде уставног права, угрожава независност судске власти. По њи-
ховом мишљењу, одговор би био потврдан ако би усвајање уставне жалбе 
пратило и овлашћење Уставног суда да мериторно реши спор или да одре-
ди надлежном суду како ће га решити у поновљеном поступку. Пошто 
према важећим уставним и законским решењима Уставни суд та овлашће-

                                                 
36  В. Д. Стојановић, оп. цит. 101 
37  В. В. Петров и М. Прелић, Уставноправна анализа односа Уставног суда и редовних 

судова у Републици Србији – посебно: уставни надзор над судским одлукама, Орга-
низација за Европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији, Београд, 2017.  
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ња нема, његова постојећа овлашћења у поступку по уставној жалби те-
шко би се могла довести у везу са угрожавањем независности судства.  

У Одлуци IУз-97/2012 од 20.12.2012. године, којом је утврдио да 
није у сагласности са Уставом део одредбе члана 89. став 2. Закона о 
Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07 и 99/11) који се одно-
сио на изузимање судских одлука од поништавања у поступку по уставној 
жалби, Уставни суд је констатовао следеће: "Полазећи од значења, систе-
матске и смислено-логичне повезаности одговарајућих норми Устава које 
се односе на улогу и место Уставног суда у систему јавне власти, а посеб-
но његову улогу у непосредној заштити Уставом гарантованих права при-
ликом одлучивања о уставним жалбама грађана, следи да дејство уставног 
начела о независности судске власти (члан 4. став 4. Устава) и принципа 
"недодирљивости" судских одлука за вансудске власти (члан 145. ст. 3. и 
4. Устава) треба разумети тако да судске одлуке остају апсолутно "недо-
дирљиве" за законодавну и извршну власт, чиме је одржано стандардно 
значење и дејство принципа независности судске власти. Судске одлуке, 
међутим, нису "недодирљиве" за оцену да ли су повредиле основна људ-
ска права гарантована Уставом. Као што у поступку нормативне контроле 
Уставни суд цени уставност закона и законитост прописа извршне власти, 
тако у поступку по уставној жалби Уставни суд оцењује сагласност суд-
ских одлука са Уставом гарантованим људским правима и слободама. У 
основу обе врсте поступка јесте намера уставотворца да сви акти јавне 
власти буду подређени Уставу, односно, Уставом гарантованим правима. 
Из оба поступка проистиче одлука Уставног суда којом се не врши "пози-
тивна корекција" ни закона нити судске одлуке. Као што је "природно" да 
из констатације Уставног суда да законска норма није сагласна са Уста-
вом следи разумљива и једино могућа последица да општа норма губи 
својство важећег права, тако и констатацију да је судска одлука повредила 
"специфично уставно право" неизбежно мора да прати неважност (ништа-
вост) појединачног акта судске власти који је у сукобу са Уставом. Право 
законодавног органа да исправи "своју" законску норму, како би је довео 
у склад са Уставом, као и право судске власти да преиспита и коригује 
властиту одлуку, остају недодирнути. Нити Уставни суд може уместо за-
конодавца дописивати закон, нити уставно правосуђе може, уместо суда, 
да коначно решава конкретне спорове и преузима његову надлежност." 
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4. Пракса Уставног суда у заштити људских права  
у управном поступку и управном спору. 

У овом делу текста биће представљене неке од одлука које је у 
претходном деветогодишњем периоду донео Уставни суд у поступку по 
уставним жалбама, а којима је пружена заштита Уставом зајемченим људ-
ским правима повређеним или ускраћеним у управном поступку и управ-
ном спору. Биће наведене и одлуке из области нормативне контроле оп-
штих аката значајне за остваривање или заштиту процесних и материјал-
них права странака у овим поступцима.  

 

4.1. Право на правично суђење 

Право на правично суђење у себи садржи низ елемената који треба 
да обезбеде правично вршење правде. Ово право зајемчено је чланом 32. 
Устава, али су чланом 33. Устава окривљенима за кривично или неко дру-
го кажњиво дело гарантована додатна права која такође улазе у корпус 
правичног суђења.  

Уставни суд је у својој пракси право на правично суђење у управ-
ним стварима тумачио на следећи начин:  

Прво, ово право је гарантовано сваком физичком и правном лицу 
(домаћем или страном) у поступку у коме се одлучује о његовим правима 
и обавезама, из чега произлази његова легитимација за изјављивање 
уставне жалбе због повреде права на правично суђење.  

Друго, за разлику од члана 6. став 1. Европске конвенције, члан 
32. Устава је ratione materiae примењив на сва права и обавезе које су 
предмет управног решавања. С обзиром на то да је чланом 6. став 1. 
Европске конвенције право на правично суђење зајемчено сваком током 
одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама, а да је појам 
"грађанска права и обавезе" аутономни појам чије тумачење даје ЕСЉП, 
према пракси тог суда, члан 6. став 1. Конвенције није примењив на све 
поступке из области јавног права. Право на правично суђење се првен-
ствено везује за оне управне поступке који утичу на постојање, опсег и 
начин вршења или ограничења имовинских права, као што су: издавање 
грађевинске дозволе, забрана градње, издавање дозволе за обављене де-
латности или забрана обављања делатности, право на риболов, додела 
тендера и сл. Упркос неспорном и очитом имовинском интересу, пореске 
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ствари и обавезе плаћања других јавних прихода, као што су таксе и до-
приноси, према пракси ЕСЉП, не спадају у домен грађанских права и оба-
веза и искључују примену члана 6. став 1. Европске конвенције. ЕСЉП је 
протумачио да се гаранције права на правично суђење примењују и у по-
ступцима који се односе на остваривање права из пензијског и социјалног 
осигурања, а случај Eskelinen против Финске из 2007. године је био пре-
кретница за примену члана 6. став 1. Европске конвенције и на тзв. слу-
жбеничке спорове. Ипак, заштита права на правично суђење пред ЕСЉП 
је у управним стварима и даље неупоредиво ужа од заштите коју пружа 
Уставни суд.  

Треће, право на правично суђење мора бити обезбеђено и у управ-
ном поступку, а не само у управном спору пред надлежним судом. Крше-
ње овог права у управном поступку, првенствено је дужан да отклони суд 
у управном спору.  

Четврто, право на правично суђење не обухвата само гаранције ко-
је су изричито наведене у члану 32. Устава, већ и друге елементе правич-
ности који морају постојати како би поступак био правичан у целини, а то 
су: право на приступ суду, равноправност странака у двостраначком или 
вишестраначком поступку (принцип "једнакости оружја"), право на обра-
зложену одлуку, право на правну сигурност, bona fide поштовање правила 
поступка (избегавање: претераног формализма у примени правила по-
ступка, одбацивања правног лека који је неблаговремено поднет или не-
допуштен због погрешне поуке о правном леку, доношења других одлука 
на штету странака због грешака органа или суда који воде поступак и сл.).  

 

4.1.1. Право на приступ суду 

Иако право на приступ суду није експлицитно назначено приликом 
нормирања уставног права на правично суђење, оно чини његов иманентни и 
неодвојиви део, као нужни услов да би се право на правично суђење уопште 
могло остварити. Ако се странци онемогући расправљање и одлучивање 
пред судом или другим државним органом, односно организацијом која вр-
ши јавна овлашћења, сви остали елементи структурално сложеног и више-
слојног права на правично суђење постају илузорни и беспредметни.  

Ево примера неколико одлука Уставног суда којима је утврђена 
повреда права на правично суђење због повреде права на приступ суду. 

 



Билтен Врховног касационог суда 

 144

Одлука Уж-11610/2013 од 23.10.2014. године  

Подносилац уставне жалбе Р. М. је рехабилитовано лице које је 
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање поднело захтев 
за признавање посебног пензијског стажа и месечне новчане накнаде на 
основу Закона о рехабилитацији. Фонд је закључком одбацио захтев због 
стварне ненадлежности, наводећи да Законом о рехабилитацији и Законом 
о пензијском и инвалидском осигурању није прописана надлежност Фон-
да да одлучује о оваквом захтеву. Дирекција Фонда је одбила жалбу под-
носиоца, а Управни суд одбио његову тужбу. Подносилац је Уставном су-
ду поднео уставну жалбу против пресуде Управног суда због повреде пра-
ва на правично суђење, истичући да се за остваривање својих права обра-
ћао Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Министарству правде и 
Министарству рада и социјалне политике, који су "пребацивали проблем 
један на другог".  

Уставни суд је констатовао да је чланом 22. Закона о рехабилита-
цији установљено право на посебан пензијски стаж и да су утврђени усло-
ви под којима се ово право стиче, али да није прописано пред којим орга-
ном и у ком поступку рехабилитовано лице остварује наведено право. 
Уставни суд је истакао да је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
предвиђен као једина организација која обезбеђује и спроводи обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање за целу територију Републике и да не 
постоји друга организација у којој се остварују права из пензијског и ин-
валидског осигурања, али да Управни суд и другостепени орган нису, у 
складу са чланом 17. Закона о општем управном поступку, испитали да ли 
се стварна надлежност Фонда за решавање о захтеву подносиоца могла 
извести из законског прописа којим је Фонд основан и којим је утврђена 
његова надлежност.  

Уставни суд је оценио да је оспорена пресуда донета произвољ-
ном применом меродавног права која је онемогућила подносиоцу распра-
вљање и одлучивање пред судом, односно другим надлежним органом о 
постављеном захтеву. 

 

Одлука Уж-5479/2010 од 13.06.2013. године  

Д. М. је Општинском суду у Н. К. поднео тужбу против Републике 
Србије – Фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, ради 
накнаде штете, тражећи да се обавеже тужени да му на име накнаде због 
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мање зараде на другом одговарајућем послу исплати износ од 26.584,20 
динара са припадајућом каматом. Општински суд се огласио стварно не-
надлежним за поступање и, по правноснажности решења, предмет доста-
вио на одлучивање у управном спору Окружном суду у З. Тужба је у 
управном спору одбачена, с образложењем да се ради "о управном по-
ступку против правноснажног решења тужене" о коме је већ решено у 
управном спору. Пресудом Управног суда је одбијен захтев за ванредно 
преиспитивање правноснажног решења Окружног суда, након чега је Д. 
М. изјавио уставну жалбу.  

Уставни суд је оценио да је подносиоцу повређено право на при-
ступ суду из члана 32. став 1. Устава, јер Општински суд није прихватио 
да одлучује о тужби за накнаду штете о којој се одлучује у парничном по-
ступку, док је Окружни суд одбацио тужбу у управном спору, иако се није 
радило о пресуђеној ствари, уместо да изазове негативни сукоб надлежно-
сти у коме би се одредио суд надлежан за одлучивање по поднетој тужби. 
Уставни суд је стога поништио пресуду Управног суда и одредио да се 
донесе нова одлука о захтеву подносиоца за ванредно преиспитивање ре-
шења Окружног суда.  

 

Одлука Уж-2461/2011 од 17.07.2014. године 

Подносилац Д. М. је поднео уставну жалбу против решења Управ-
ног суда којим је одбачена као неуредна његова тужба изјављена против 
решења Жалбене комисије владе и дописа Министарства рударства и 
енергетике, јер у остављеном року није поступио по налогу суда да тужбу 
уреди у погледу оспореног дописа Министарства и да достави доказ о ак-
тивној легитимацији Н. М. која је такође потписала тужбу.  

Уставни суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе имао при-
ступ Управном суду, али само до степена утврђења да је његова тужба не-
уредна, па је размотрио да ли је степен тог приступа био довољан да 
странци осигура "право на суд" са становишта начела владавине права у 
демократском друштву. По схватању Уставног суда, у ситуацији када је 
предмет тужбе у управном спору коначни управни акт (решење Жалбене 
комисије Владе), када је тужбу поднело лице о чијем је праву одлучено 
тим актом и када је то лице потписало тужбу, не постоје законске сметње 
да суд одлучује о тужби поднетој против тог акта, без обзира на то што је 
истом тужбом оспорен и акт (допис Министарства) који не може бити 
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предмет одлучивања у управном спору и што је тужбу потписало и лице о 
чијим правима није одлучивано побијаним актима. Налазећи да у кон-
кретном случају нису били испуњени услови за одбацивање тужбе на 
основу одредбе члана 27. став 2. раније важећег Закона о управним споро-
вима, Уставни суд је утврдио да је оспореним решењем Управног суда по-
вређено право подносиоца уставне жалбе на приступ суду.  

 

Одлука Уж-3713/2011 од 25.03.2014. године 

Подносилац уставне жалбе је привредно друштво "V-m", коме је 
Управни суд одбацио као неуредну тужбу, јер заступник привредног дру-
штва наводно није доставио доказе о свом својству законског заступника 
по налогу суда.  

Уставни суд је најпре констатовао да Законом о управним спорови-
ма из 1996. године нису била уређена питања заступања странке у управ-
ном спору, те су сходно примењиване одредбе о заступању садржане у За-
кону о парничном поступку из 2004. године. По оцени Уставног суда, из 
одредаба тог закона произлази да је правно лице као странку у поступку 
могло да заступа лице уписано у одговарајући регистар као овлашћено лице 
(статутарни заступник) и да је заступник правног лица могао у име странке 
предузимати све радње у поступку, а да му је било потребно посебно овла-
шћење за подношење тужбе, само у случају ако је посебним прописом то 
било предвиђено. Имајући у виду да је заступник подносиоца уставне жал-
бе благовремено поступио по налогу суда и доставио акт Агенције за при-
вредне регистре из кога произлази његово својство заступника подносиоца, 
Уставни суд је оценио да нису били испуњени услови за одбацивање тужбе 
на основу одредбе члана 27. став 2. раније важећег Закона о управним спо-
ровима и да оцена Управног суда о томе да недостављање "посебне пуно-
моћи за заступање пред судом у управном спору" онемогућава да суд по-
ступа по поднетој тужби, указује на арбитрарност поступања. Полазећи од 
изложеног, Уставни суд је утврдио да је оспореним решењем Управног су-
да повређено право подносиоца уставне жалбе на приступ суду.  

 

4.1.2. Право на образложену одлуку 

Полазећи од јуриспруденције ЕСЉП, Уставни суд је у својој прак-
си прихватио да право на образложену судску одлуку представља елемент 
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права на правично суђење. Постојање повреде права на образложену од-
луку, Уставни суд је оцењивао имајући у виду неке од ставова ЕСЉП.  

У Одлуци Уж-3554/10 од 03.10.2010. године, којом је усвојио 
уставну жалбу М.Ж. због повреде права на правично суђење и поништио 
оспорену пресуду Управног суда, Уставни суд је указао да обавеза судова и 
других државних органа и организација којима су поверена јавна овлашће-
ња да образложе своје одлуке не може бити схваћена као обавеза да се у од-
луци изнесу сви детаљи и дају одговори на сва постављена питања и изне-
сене аргументе. С обзиром на то да се у управном спору проверава закони-
тост коначног управног акта на подлози чињеница утврђених у управном 
поступку, то не постоји обавеза суда да образлаже све наводе тужбе уколи-
ко су они већ истицани у управном поступку који је претходио управном 
спору и у том поступку били оцењени. Такав случај најчешће постоји када 
су наводи тужбе у управном спору идентични жалбеним наводима, које је 
другостепени суд већ размотрио и о истим одлучио. У прилог овом стано-
вишту, Уставни суд се позвао на пресуду ЕСЉП Garcia Ruiz против Шпа-
није од 21. јануара 1999. године, а затим је истакао да је ЕСЉП у предмету 
Hirvisaari против Финске (пресуда од 27. септембра 2001. године) приметио 
да кратко образложење не мора нужно имати за последицу повреду права 
на правично суђење, али да може створити одређени осећај конфузије код 
жалиоца, посебно уколико су разлози управног органа на први поглед кон-
традикторни, а потом прихваћени од стране суда. Имајући у виду да Управ-
ни суд у оспореној пресуди није отклонио нејасноће и недостатке из реше-
ња Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, већ је само 
прихватио оцену тог органа, Уставни суд је нашао да образложење оспоре-
не пресуде не задовољава стандарде правичног суђења и да се становиште 
Управног суда може оценити произвољним.  

Уставни суд је и у Одлуци Уж-4930/2010 од 18.12.2013. године 
истакао да обавеза образложења судске одлуке не значи да се у одлуци 
морају дати детаљни одговори на све аргументе, позивајући се на став 
ЕСЉП у предмету Van de Hurk против Холандије.  

У Одлуци Уж 2740/2010 од 11.04.2013. године, Уставни суд је на-
вео следеће: "Приликом давања одговора на питање да ли образложење 
судске одлуке задовољава стандарде права на правично суђење, неопходно 
је сагледати да ли је суд правног лека испитао одлучна питања која су пред 
њега изнета или се задовољио пуким потврђивањем одлуке нижег суда или 



Билтен Врховног касационог суда 

 148

управног органа. Овај захтев је утолико значајнији, уколико странка није 
била у могућности да усмено изнесе своју ствар у току поступка (видети 
Одлуку ЕСЉП Helle против Финске од 19. децембра 1997. године, став 60.). 

Уставне судије нису у свим предметима биле сагласне о томе да 
ли образложење судске одлуке задовољава стандарде права на правично 
суђење. Одлуком Уж-819/2008 од 04.11.2010. године усвојена је уставна 
жалба предузећа "МФ" и утврђено да је пресудом Врховног суда Србије 
повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемче-
но одредбом члана 32. став 1. Устава, те је оспорена пресуда поништена. 
Предмет се односио на накнадну контролу царинске декларације у којој је 
извршено претарифирање тако што је промењен назив увезених машина и 
подносилац уставне жалбе, као увозник, обавезан да уместо царине од 1% 
плати царину од 7%. Већина судија (осам) је сматрала да Врховни суд Ср-
бије није ценио наводе подносиоца уставне жалбе из поднете тужбе про-
тив коначног управног акта у односу на одлучне чињенице које су од зна-
чаја за доношење правилне и законите одлуке у управно-судском поступ-
ку, те да је тиме подносиоцу уставне жалбе повређено право на образло-
жену судску одлуку. У издвојеном мишљењу на ову одлуку изнето је су-
протно становиште, према коме образложење оспорене пресуде у овом 
случају задовољава захтеве правичног суђења из два разлога: прво, због 
тога што су у току двостепеног управног поступка надлежни царински ор-
гани у својим одлукама већ детаљно навели утврђено чињенично стање, 
разлоге који су били опредељујући при оцени доказа, материјaлноправне 
прописе на основу којих су донели одлуке, уз објашњење зашто је приме-
ном тих прописа на утврђено чињенично стање разрезана већа царинска 
обавеза увознику, те оценили битне наводе странке и, друго, зато што су у 
тужби поновљени наводи жалбе који су већ оцењени у другостепеном ре-
шењу, па није постојала потреба да се ти наводи поново цене, посебно ако 
нису од утицаја на решење ствари.38 

 

4.1.3. Право на правичну одлуку 

Уставни суд је у многим одлукама изнео став да се уставна гаран-
ција права на правично суђење, поред осталог, састоји у томе да одлука 
суда о нечијем праву или обавези мора бити донета у поступку који је 
                                                 
38  В. Издвојено мишљење судија Б. Ненадић и К. Манојловић Андрић ("Службени гла-

сник РС", број 10/2011) 
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спроведен у складу са важећим процесних законом, применом релевант-
ног материјалног права и образложена на уставноправно прихватљив на-
чин, јер би се у противном могло сматрати да је производ произвољног и 
правно неутемељеног становишта поступајућег органа, односно суда.  

Уставни суд трпи критике да сувише често и сувише дубоко зади-
ре у одлуке редовних судова. Ове критике нису увек без основа. Питање 
прихватљиве мере уставносудске контроле судских одлука које Уставни 
суд не би смео да прекорачи је у претходном деветогодишњем периоду 
непрекидно било актуелно, а на њега је било тешко начелно одговорити 
заузимањем одређеног правног става. Објективни критеријум којим се 
Уставни суд руководио да би омеђио границе свог деловања јесте произ-
вољна или арбитрарна примена права. Међутим, одговор на питање када 
она постоји мора се дати у сваком конкретном случају, што не искључује 
дилеме о допустивом, односно недопустивом уставносудском деловању.  

Сматрам да ипак постоје случајеви у којима деловање Уставног 
суда не би требало да буде спорно. Први случај постоји онда када је о 
праву или обавези подносиоца уставне жалбе одлучивано, а да уопште ни-
је примењен материјални закон. Одлука која се оспорава уставном жал-
бом може бити уклоњена из правног поретка и онда када је заснована на 
закону који више не важи, закону који је ретроактивно примењен или за-
кону за чију примену нису дати било какви разлози који би је могли ра-
зумно оправдати. Интервенција Уставног суда је могућа и онда када ре-
довни суд у својој одлуци без икаквог образложења одступи од дотада-
шње праксе у примени неке материјалноправне норме. Интервенција би 
била оправдана и у случају када је у одлуци која се оспорава уставном 
жалбом погрешно интерпретирано уставно право, односно када је закон 
протумачен на начин противан Уставу, или када је право подносиоца 
ограничено противно ограничењима која предвиђа Устав. Уставни суд је 
усвајао уставне жалбе и онда када је у поступку пред судом или другим 
надлежним органом дошло до очигледне повреде правила поступка која је 
била од утицаја на одлучивање о праву или обавези подносиоца, односно 
која је онемогућила подносиоцу да оствари неко право које му по закону 
припада. Уставни суд се приликом оцене основаност уставне жалбе са 
становишта одредаба члана 32. Устава увек руководио тиме да ли је по-
ступак који је претходио подношењу уставне жалбе био правичан у цели-
ни, имајући у виду његов ток и његов исход.  
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Овом приликом биће наведене две типичне одлуке којима је утвр-
ђена повреда права на правично суђење због произвољне, односно арби-
трарне примене материјалног права.  

 

Одлука Уж 9870/2012 од 18.06.2015. године 

Привредно друштво "Л-И" је поднело уставну жалбу против пре-
суде Управног суда којом је одбијена тужба подносиоца изјављена против 
коначног управног акта о утврђивању непријављене обавезе пореза на 
приходе од капитала.  

Уставни суд је утврдио да је одредба члана 61. став 1. тачка 4) Зако-
на о порезу на доходак грађана, којом је било утврђено да се приходом од 
капитала сматра и узимање из имовине и коришћење услуга привредног 
друштва од стране власника привредног друштва за њихове приватне по-
требе, извршене у складу са законом, ступила на снагу тек 01. јануара 2005. 
године на основу одредбе члана 73. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", број 135/04). С обзи-
ром на изнето, као и да обавеза обрачуна и уплате пореза настаје у моменту 
исплате сваког појединачног прихода, ова одредба се није могла применити 
на исплате које је подносилац извршио у 2004. години. Полазећи од утврђе-
них чињеница и околности, односно да је у оспореном управном поступку 
ретроактивно примењено право, а која повреда није отклоњена ни у управ-
ном спору који се водио пред Управним судом, Уставни суд је оценио да је 
подносиоцу уставне жалбе оспореном пресудом тог суда повређено право 
на правично суђење из члана 32. став 1. Устава.  

 

Одлука Уж 3354/2013 од 14.10.2015. године 

Подносилац уставне жалбе М.А. је поднео захтев за признавање 
права на старосну пензију, у коме је навео да има 65 година, да је до 06. 
јуна 1999. године радио као наставник у основној школи у Призрену и да 
закључно са тим датумом има 26 година, 4 месеца и 26 дана радног стажа. 
Његов захтев је правноснажно одбијен због неиспуњавања законских 
услова. У образложењу првостепеног решења је наведено да је подносио-
цу у стаж осигурања утврђено време од 28. марта до 30. јуна 1973. године 
и од 01. септембра до 12. новембра исте године, а да према испису од 19. 
априла 2012. године у бази података матичне евиденције за подносиоца 
нису регистровани подаци о оствареном пензијском стажу и заради за 
остале периоде осигурања. Управни суд је оценио да се стаж подносиоца 
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није могао утврдити на основу података уписаних у радну књижицу и 
других приложених доказа, јер је одредбом члана 85. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању изричито прописано да се пензијски стаж при-
знаје само на основу података уписаних у матичној евиденцији.  

Уставни суд је најпре указао да се у поступку по захтеву за утвр-
ђивање права на пензију може истовремено одлучивати и о захтеву за 
утврђивање стажа осигурања који није евидентиран у матичној евиденци-
ји, односно поучити странка да о томе води посебан управни поступак. 
Такође је указао да захтев за признавање права из пензијског и инвалид-
ског осигурања може бити одбијен због тога што подносилац захтева не 
испуњава услове прописане законом, али је пре доношења такве одлуке 
надлежни орган дужан да утврди чињенице од којих зависи испуњеност 
тих услова. По оцени Уставног суда, из садржине првостепеног решења, 
произлази да чињенице од значаја за оцену испуњености услова за при-
знавање права на старосну пензију нису утврђене ни прибављањем пода-
така од Службе дирекције Фонда у Приштини – иако је подносилац осигу-
раник са територије АП Косово и Метохија, нити оценом доказа које је 
подносилац доставио у току поступка. Будући да је Управни суд одлуку о 
законитости решења другостепеног органа засновао на чињеничном ста-
њу утврђеном у првостепеном управном поступку, не отклањајући наве-
дене повреде процесног права, а истовремено оцењујући неоснованим на-
воде подносиоца да је пензијски стаж могао бити признат на основу дока-
за које је приложио у току поступка, Уставни суд је нашао да је у оспоре-
ној пресуди произвољно примењено материјално право на штету подно-
сиоца уставне жалбе. Стога је утврдио повреду права на правично суђење 
и поништио оспорену пресуду Управног суда.  

 

4.1.4. Право на суђење у разумном року 

Далеко највећи број предмета по уставним жалбама које је разма-
трао Уставни суд односи се на повреду права на суђење у разумном року. 
До почетка примене члана 2. Закона о изменама и допунама Закона о уре-
ђењу судова ("Службени гласник РС", број 101/13), утврђење повреде 
права на суђење у разумном року је било у искључивој надлежности 
Уставног суда. Од јуна 2014. године, примарна заштита права странака на 
суђење у разумном року у судским поступцима који су у току је у надле-
жности судова, а супсидијарна у надлежности Уставног суда. Дана 01. ја-
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нуара 2016. године, ступио је на снагу Закон о заштити права на суђење у 
разумном року ("Службени гласник РС", број 40/15) који је детаљно уре-
дио ово питање.  

Имајући у виду бројност стручних радова који су до сада написа-
ни о праву на суђење у разумном року, у овом тексту биће указано само 
на најбитније карактеристике начина одлучивања Уставног суда по устав-
ним жалбама поднетим због повреде овог права, а посебно на оне које се 
односе на управни поступак и управни спор.  

У пружању уставносудске заштите због повреде права на суђење у 
разумном року, Уставни суд је прихватио критеријуме и стандарде који су 
већ изграђени у пракси ЕСЉП. Заштита овог права у управном поступку и 
управном спору је након 2014. године највећим делом остала у надлежно-
сти Уставног суда, јер се она ретко тражи само због повреде права у 
управно – судском спору, а много чешће након правноснажног окончања 
поступка решавања о управној ствари или због непримерено дугог траја-
ња управног поступка.  

Уставни суд је приликом оцене разумног рока узимао у обзир це-
локупни период у коме је решавано о управној ствари, односно управни 
поступак и управни спор је сматрао јединственом целином. С обзиром на 
то да у управном поступку постоје законом прописани рокови у којима се 
мора окончати првостепени и другостепени поступак, а који не могу бити 
дужи од два месеца, Уставни суд је, у начелу, био ригорознији приликом 
утврђивања повреде права на суђење у разумном року, што не значи да је 
прекорачење законских рокова за решавање, само по себи, било довољан 
разлог за утврђивање повреде права. Оцена евентуалног доприноса под-
носиоца уставне жалбе дугом трајању поступка увек се односила и на то 
да ли је подносилац користио законом предвиђено право да поднесе жал-
бу и тужбу због ћутања управе и да на тај начин омогући убрзање поступ-
ка. Неразумно дуго трајање поступка административног извршења у више 
случајева је имало као последицу не само утврђење повреде права на су-
ђење у разумном року, већ и повреде права на имовину.  

Овом приликом биће приказана само два случаја повреде права на 
суђење у разумном року за чији настанак не сноси одговорност само ор-
ган управног решавања, него и Врховни суд Србије, као и два случаја у 
којима је због неразумно дугог трајања поступка административног извр-
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шења утврђено да је подносиоцима уставних жалби повређено право на 
имовину.  

 

Одлука Уж-148/2008 од 18.02.2010. године  

М. Д. је 29. јануара 2008. године поднео Уставном суду уставну 
жалбу у којој је навео да Окружни суд у Ужицу одбија да, сагласно члану 
63. Закона о управним споровима, својом одлуком замени решење Фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, који шест година и девет месеци 
није поступио по пресуди Окружног суда у Ужицу У-60/00 од 20. априла 
2001. године. Подносилац је истакао да Окружни суд у Ужицу одбацује 
његов предлог за извршење пресуде, због чега трпи како материјалну, та-
ко и нематеријалну штету, а да је Врховни суд Србије два пута укидао та-
кве одлуке Окружног суда, указујући да се ради о захтеву који треба ре-
шавати по члану 63. Закона о управним споровима.  

По оцени Уставног суда, оспорени поступак је требало да се окон-
ча 24. јануара 2007. године, те за даље продужавање трајања поступка од-
говорност сноси Врховни суд Србије. Наиме, предмет захтева подносиоца 
уставне жалбе у оспореном управном поступку односио се на признање 
права на инвалидску пензију. Привременим решењем Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање запослених утврђен је губитак радне 
способности подносиоца као последица болести, право на инвалидску 
пензију од 1. децембра 1997. године, као и месечни износ инвалидске пен-
зије, али није одређен датум од када ће се вршити исплата пензије, већ је 
наведено да ће се исплата пензије вршити првог дана после дана када пре-
стане исплата зараде, односно накнаде зараде. Коначним решењем Фонда 
од 16. августа 2004. године, које је потврђено пресудом Окружног суда у 
Ужицу о одбијању тужбе и пресудом Врховног суда Србије о одбијању 
захтева за преиспитивање правноснажне судске одлуке, утврђен је нови 
износ инвалидске пензије подносиоца уставне жалбе, као и то да подноси-
оцу припада право на исплату пензије почев од 9. новембра 2000. године. 
С обзиром на то да је правноснажном пресудом суда у управном спору, 
управна ствар подносиоца мериторно пресуђена, она више није могла би-
ти предмет преиспитивања пред судом. Поступак по захтеву подносиоца 
је ипак настављен, а Врховни суд Србије је пресудом од 24. јануара 2007. 
године укинуо пресуду Окружног суда у Ужицу од 23. новембра 2004. го-
дине и предмет вратио истом суду на поновно одлучивање с налогом да 
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тужилац уреди поднету тужбу, коју је Врховни суд раније већ правилно 
окарактерисао као захтев из члана 63. Закона о управним споровима.  

Уставни суд је оценио да одређена чињенична и правна сложеност 
предмета поступка не може представљати прихватљиво оправдање за спо-
ро и неделотворно поступање управних органа, као и за погрешно посту-
пање Окружног суда у Ужицу и Врховног суда Србије, због којих посту-
пак траје 11 година и 9 месеци.  

 

Одлука Уж-138/2009 од 20.04.2011. године 

Л.М. је 29. јануара 2009. године Уставном суду изјавила уставну 
жалбу због повреде права на суђење у разумном року, јер до тада није 
правноснажно окончан управни поступак који је водила против решења 
Скупштине општине З. од 26. децембра 2001. године, којим је разрешена 
дужности секретара Општине З. До подношења уставне жалбе, решење о 
разрешењу подноситељке је више пута поништавано, а одмах након тога 
доношено ново, иако би њен мандат секретара истекао још 2004. године.  

Уставни суд је оценио да је непримерено дуго трајање овог по-
ступка последица погрешног и неделотворног поступања Окружног суда 
у З. и противречних налога Врховног суда Србије, који је најпре налагао 
доношење новог решења, да би тек у пресуди од 04. јуна 2009. године 
оценио да се у поновном поступку мора водити рачуна о оправданости та-
квог налога. Уставни суд је нашао да одлука у предметном поступку за 
подноситељку има велики значај, тим пре што од исхода тог поступка за-
виси одлука у парничном поступку по тужби подноситељке за накнаду 
штете због незаконитог разрешења, те је утврдио повреду права подноси-
тељке на суђење у разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава.  

У Одлуци Уж-4708/2013 од 03.03.2016. године, Уставни суд је 
оценио да је пропустом надлежних органа да делотворно спроведу посту-
пак административног извршења решења о уклањању бесправно изграђе-
ног објекта на парцели на којој је подноситељка уставне жалбе уписана 
као корисник, повређено право подноситељке на суђење у разумном року 
из члана 32. став 1. Устава и на имовину из члана 58. став 1. Устава. Ова 
одлука је донета с позивом на пресуду ЕСЉП у предмету Костић против 
Србије и на Одлуку Уставног суда Уж-192/2007 од 12. маја 2011. године.  

Уставни суд је Одлуком Уж-4956/2010 од 28.11.2013. године, та-
кође, утврдио да је подносиоцу уставне жалбе, поред права на правично 
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суђење, повређено и право на имовину, због тога што надлежни органи од 
2004. до 2013. године нису спровели извршење решења о исељењу из ста-
на лица које га користи без правног основа, а који је 30. априла 2004. го-
дине био додељен у закуп на период од пет година подносиоцу уставне 
жалбе. Оцењујући да ли је дошло до мешања у право подносиоца на мир-
но уживање имовине, Уставни суд је применио методологију ЕСЉП и по-
звао се на више ставова из праксе тог суда који се односе на аутономни 
појам "имовина" у смислу члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију.  

 

4.2. Право на правно средство 

Одредбом члана 36. став 2. Устава сваком се јемчи право на жалбу 
или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом пра-
ву, обавези или на закону заснованом интересу. Да би сврха овог уставног 
јемства била остварена, правно средство мора бити доступно и делотворно. 
Док процесна права зајемчена чланом 32. Устава представљају претпостав-
ку за остваривање свих других права, право на правни лек је претпоставка 
за заштиту свих осталих права. При томе, одредбом члана 198. став 2. Уста-
ва је посебно гарантовано право на преиспитивање законитости коначних 
појединачних аката у управном спору, ако законом није предвиђена друга-
чија судска заштита. Уставни суд је стога поклањао посебну пажњу испи-
тивању да ли је неким општим или појединачним актом повређено право на 
правно средство (правни лек). Као потврда таквог поступања, биће наведе-
но неколико примера из судске праксе Уставног суда.  

Одлуком Уставног суда IУ-68/2006 од 09.07.2009. године утвр-
ђено је да одредбе члана 128. Закона о полицији ("Службени гласник РС", 
број 101/05) нису у сагласности с Уставом. Одредбом члана 128. став 1. 
оспореног закона било је прописано да се против акта о распоређивању и 
стицању звања, ванредном унапређењу, превременом и ванредном стица-
њу вишег звања може поднети захтев за преиспитивање одлуке доносиоцу 
акта у року од 15 дана од дана доношења, а ставом 2. истог члана, поред 
осталог, било је прописано да се против акта донетог по захтеву за преи-
спитивање не може водити управни спор.  

Уставни суд је оценио да оспорена одредба члана 128. став 2. За-
кона о полицији није сагласна са одредбом члана 198. став 2. Устава, пре-
ма којој законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о 
праву, обавези или на закону заснованом интересу подлеже преиспитива-
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њу пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није 
предвиђена другачија судска заштита. Анализом одредаба Закона о поли-
цији у целини, Уставни суд је утврдио да против коначних појединачних 
аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом инте-
ресу, у смислу одредаба овог закона, није предвиђена другачија судска за-
штита. Приликом оцене уставности оспорене одредбе, Уставни суд је 
имао у виду и чињеницу да запослени у Министарству унутрашњих по-
слова имају статус државних службеника. Одредбом члана 143. став 2. За-
кона о државним службеницима прописано је да се против одлуке жалбе-
не комисије, која у складу са овим законом одлучује о жалбама државних 
службеника на решења којима се у управном поступку одлучује о њихо-
вима правима и дужностима, може покренути управни спор. Како је Зако-
ном о полицији, као посебним законом, искључено право на вођење 
управног спора против акта донетог по захтеву за преиспитивање одлуке 
којим се одлучује о одређеним правима полицијских службеника из рад-
ног односа, а Законом није обезбеђена друга судска заштита, то је Устав-
ни суд оценио да је оспорена одредба Закона о полицији несагласна и са 
уставним принципом једнаке заштите без дискриминације из члана 21. 
Устава, јер су на овај начин полицијски службеници, као једна категорија 
државних службеника, доведени у неједнак положај у односу на остале 
државне службенике који се нађу у истој правној ситуацији.  

Уставни суд је Одлуком IУз-799/2012 од 09.04.2015. године утвр-
дио да одредба члана 31. став 7. Закона о хипотеци ("Службени гласник 
РС", број 115/05), у делу који гласи: "и против њега није дозвољена тужба 
или правни лек", није у сагласности с Уставом. Одредбама члана 31. оспо-
реног Закона о хипотеци била је уређена забележба хипотекарне продаје у 
регистру непокретности.  

За Уставни суд није било спорно да је, према одредбама члана 31. 
Закона о хипотеци, решење о забележби хипотекарне продаје управни акт 
који, у управном поступку, доноси орган државне управе надлежан за во-
ђење регистра непокретности (катастра) и да је, стога, другостепено реше-
ње донето у том поступку, сагласно одредбама Закона о општем управном 
поступку, коначно и извршно. Али, Суд је нашао да, са становишта устав-
ног начела којим се утврђује јединство правног поретка у Републици Ср-
бији и уставног принципа судске контроле законитости управе, нема 
уставноправног утемељења да се против таквог решења искључи судска 
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заштита у управном спору. Ово тим пре што је вођење парнице, као могу-
ћи вид судске заштите, изричито искључено одредбом члана 15. став 3. 
тачка 2) Закона, кроз прописивање једног од обавезних елемената уговора 
о хипотеци, односно извршне заложне изјаве.  

Одлуком Уставног суда IУо-384/2014 од 26.03.2015. године 
утврђено је да одредбе чл. 5. до 8. Уредбе о енергетски заштићеном куп-
цу, односно угроженом купцу топлотне енергије ("Службени гласник РС", 
број 90/13) нису у сагласности с Уставом и законом. Оспореном Уредбом 
ближе су прописани критеријуми, услови, рокови и поступак за утврђива-
ње статуса енергетски заштићеног купца, извор и начин обезбеђивања 
средстава за испоруку одређених количина електричне енергије и природ-
ног гаса под посебним условима и начин вођења евиденције енергетски 
заштићених купаца. Купци на које се односи наведена уредба су социјал-
но угрожена лица којима се издаје уверење о стицању статуса енергетски 
заштићеног купца са роком важења до краја календарске године, како би 
могли да остваре право на мању цену електричне енергије и природног га-
са у одређеној количини.  

Уставни суд је утврдио да оспореном Уредбом није предвиђена 
никаква правна заштита подносиоцима захтева за стицање својства енер-
гетски заштићеног купца уколико надлежни орган локалне самоуправе не 
изда уверење о стицању тог својства или одбије захтев за његово издава-
ње након оцене поднетих доказа. При томе, Уставни суд је истакао да је 
Законом о општем управном поступку предвиђена правна заштита лица 
која поднесу захтев за издавање уверења, односно друге исправе о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, а орган одбије захтев за из-
давање таквог уверења, односно исправе. У таквој ситуацији, орган је ду-
жан да о томе донесе посебно решење, на које странка у поступку има 
право жалбе. Ако, пак, орган у року од 15 дана од дана подношења захте-
ва не изда уверење, односно другу исправу о чињеницама о којима води 
службену евиденцију, нити донесе и достави странци решење о одбијању 
захтева, странка може изјавити жалбу као да је захтев одбијен. Из наведе-
ног следи да и у случају одбијања захтева за издавање уверења, односно 
"ћутања управе", подносилац захтева на основу закона има одговарајућу 
правну заштиту. Међутим, имајући у виду да уверење о статусу енергет-
ски заштићеног купца по својој правној природи не представља уверење 
из чл. 161. и 162. Закона о општем управном поступку, то се ни правна за-
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штита прописана наведеним одредбама Закона не може непосредно при-
менити у поступку издавања уверења о статусу енергетски заштићеног 
купца. Уставни суд је затим указао да је право на правно средство зајем-
чено Уставом (члан 36. став 2. Устава) и као такво не може бити искључе-
но подзаконским актом. Из наведеног следи да правна заштита странака у 
управном поступку приликом одлучивања органа државне управе, али и 
органа јединице локалне самоуправе кад решавају о правима, обавезама и 
интересима грађана, мора бити обезбеђена. Како оспореном Уредбом није 
предвиђена правна заштита странака у поступку у коме надлежни орган 
локалне самоуправе одлучује о статусу енергетски заштићеног купца, 
Уставни суд је оценио да оспорене одредбе ове уредбе нису у сагласности 
са одредбом члана 36. став 2. Устава.  

У предмету Уж-193/2001 уставну жалбу је поднело Привредно 
друштво "Т-п" због повреде права на правно средство из члана 36. Устава, 
као и због повреде члана 198. став 2. Устава. Повреду права подносилац 
образлаже тиме да је оспорено другостепено решење Министарства за ин-
фраструктуру садржало поуку о правном леку да се против тог решења 
може покренути управни спор, а да је Управни суд оспореним решењем 
одбацио тужбу подносиоца, јер се, по налажењу тог суда, решење Мини-
старства не може сматрати управним актом у смислу члана 6. Закона о 
управним споровима.  

У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореним 
решењем Министарства одбијена жалба подносиоца изјављена против пр-
востепеног решења којим је у поновном поступку одлучено о његовом 
приговору изјављеном против акта о урбанистичким условима. С обзиром 
на то да је првостепено решење донето на основу одредбе Закона о оп-
штем управном поступку којом се одлучује о управној ствари и, према на-
водима самог доносиоца, у решавању управне ствари, њиме се одлучујуће 
и непосредно утиче на права подносиоца у поступку издавања акта о ур-
банистичким условима, из чега следи да наведено решење првостепеног 
органа представља управни акт. Како је оспореним решењем Министар-
ства одбијена жалба изјављена против тог решења, Уставни суд је оценио 
да наведено другостепено решење, такође, представља управни акт про-
тив кога се може водити управни спор. У ситуацији када је тужба у управ-
ном спору одбачена, иако је о њој требало мериторно одлучивати, Устав-
ни суд је утврдио да је суштински повређено право подносиоца уставне 
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жалбе на правно средство, зајемчено чланом 36. став 2. Устава. Уставни 
суд је изразио став да се право на жалбу, односно друго правно средство 
не исцрпљује у строго формалноправном смислу кроз могућност њиховог 
изјављивања, већ подразумева делотворну правну заштиту, односно да 
надлежни суд оцени све релевантне наводе тужбе и правично расправи и 
одлучи о правима и обавезама подносиоца уставне жалбе.  

Уставни суд је Одлукама Уж-6960/2012 од 07.03.2013. године и 
Уж-2201/2011 од 29.05.2014. године утврдио да је подносиоцима устав-
них жалби повређено право на правно средство решењима Врховног каса-
ционог суда којима су одбачени као недозвољени захтеви за преиспитива-
ње пресуда Управног суда.   

 

4.3. Право на достојанство и слободан  
развој личности 

 

Одлука Уставног суда Уж-3238/2011 од 08.03.2012. године 

Једна од одлука која у највећој мери одсликава утицај јуриспру-
денције ЕСЉП на праксу Уставног суда односи се на заштиту права на 
усклађивање пола са родним идентитетом, као саставног дела права на по-
штовање приватног живота. Будући да ово право није изричито гаранто-
вано Уставом, Уставни суд га је извео из права на достојанство и слобо-
дан развој личности зајемченог чланом 23. Устава.  

Подносилац уставне жалбе је рођен као особа са псеудохермафро-
дитизмом и над њим је извршена операција прилагођавања пола. Након 
операције, због правне нерегулисаности, није могао да обезбеди правно 
признање пола, односно промену података о полу у матичној књизи рође-
них, како би добио нова лична документа. Законом о матичним књигама 
није предвиђена накнадна могућност промене података о полу, па је Оп-
штинска управа општине Ш. закључком одбацила захтев подносиоца за 
промену података о полу, због стварне ненадлежности. Подносилац је на-
вео да због правне несигурности која постоји у правном поретку Републи-
ке Србије, односно пропуштања Народне скупштине да "јасно нормира 
када и под којим условима наступа правно признање прилагођавања по-
ла", "трпи неизбежно понижавање сваки пут када доказује свој иденти-
тет", те да су "поред његовог личног статуса и психичког здравља, угро-
жени и његови породичноправни односи", што, по мишљењу подносиоца, 
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представља директно мешање државе у његово право на достојанство и 
слободан развој личности и право на поштовање приватног и породичног 
живота. Предложио је да Уставни суд усвоји уставну жалбу, утврди по-
вреду означених права и наложи Народној скупштини доношење закона 
којим би се уредила област правног признања прилагођавања пола.  

Уставни суд је најпре испитивао постојање две претпоставке за 
одлучивање по овој уставној жалби, и то: прво, да ли предмет уставне 
жалбе може бити радња нечињења Народне скупштине, односно пропу-
штање Народне скупштине да донесе одређени закон; и друго, да ли је у 
конкретном случају подносилац уставне жалбе искористио редован прав-
ни пут, односно да ли су била предвиђена друга правна средства која је 
подносилац могао користити пре изјављивања уставне жалбе. Уставни 
суд није нашао уставни основ за поступање у погледу пропуста које је 
учинила Народна скупштина у доношењу закона којим ће се обезбедити 
поштовање наведених Уставом и Европском конвенцијом гарантованих 
права, али је ценио да ли је подносилац уставне жалбе од носилаца јавне 
власти могао захтевати предузимање конкретних радњи којима би се 
обезбедила заштита његових гарантованих права. По оцени Уставног су-
да, та појединачна радња, у извршењу позитивних обавеза државе, пред-
стављала је у конкретном случају подношење захтева општинској управи 
да одлучи о промени података везаних за пол подносиоца уставне жалбе у 
матичној књизи рођених. Општинска управа општине Ш. је захтев подно-
сиоца за промену података о полу одбацила због стварне ненадлежности и 
тако пропустила да изврши своју "позитивну обавезу". Уставни суд је 
оценио да у конкретном случају није постојао било какав редовни правни 
пут који би подносиоцу уставне жалбе омогућио разуман изглед на успех 
у решавању његовог захтева и отклањању наведених повреда права. При-
ликом заузимања оваквог става, Уставни суд се руководио праксом 
ЕСЉП – нарочито ставовима заузетим у предметима Vernillo против 
Француске, Лепојић против Србије, Chahal против Уједињеног Краљев-
ства, Airey против Ирске и Akdivar против Турске. 

Уставни суд је утврдио да се подносилац уставне жалбе, који је у 
матичне књиге по рођењу уписан као жена, подвргао операцији прилаго-
ђавања пола, те да данас у друштву живи као мушкарац, али се у правном 
смислу и даље третира као жена. Несумњиво је да постојећи несклад из-
међу фактичког и правног стања ствари утиче на живот подносиоца 
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уставне жалбе, нарочито на његово људско достојанство и слободан раз-
вој личности, али и на ситуације када је у правном смислу пол битан, од-
носно када се у погледу остваривања неких права прави разлика између 
мушкарца и жене (као што су склапање брака и сви породично-правни од-
носи, област здравственог и пензијског осигурања, затворска правила за 
смештај затвореника итд.). Будући да је Општинска управа општине Ш. 
пропустила да изврши своју "позитивну обавезу" којом би ускладила 
правно са фактичким стањем и тако обезбедила подносиоцу уставне жал-
бе да након хируршке промене пола оствари права која му јемче и Устав и 
Европска конвенција, Уставни суд је утврдио да је повређено право под-
носиоца уставне жалбе на достојанство и слободан развој личности зајем-
чено чланом 23. Устава, као и право на поштовање приватног живота за-
јемчено чланом 8. Европске конвенције.  

 

4.4. Право на неповредивост физичког  
и психичког интегритета 

 

Одлука Уж-4100/2011 од 10.07.2013. године 

Одредбом члана 25. став 1. Устава је зајемчена неповредивост фи-
зичког и психичког интегритета. Ставом 2. истог члана је утврђено да ни-
ко не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем посту-
пању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледи-
ма без свог слободно датог пристанка. Ова права не могу бити дерогирана 
или ограничена законом. Чланом 28. Устава је утврђено да се према лицу 
лишеном слободе мора поступати човечно и с уважавањем достојанства 
његове личности, те да је забрањено свако насиље према лицу лишеном 
слободе.  

Подносилац уставне жалбе М.Ј. је 18.07.2005. године лишен сло-
боде, након чега је против њега вођен кривични поступак у ком је правно-
снажно оглашен кривим за кривично дело тешко убиство и осуђен на ка-
зну затвора у трајању од 40 година. Уставна жалба је изјављена против 
радњи Министарства унутрашњих послова, Министарства правде и др-
жавне управе – Управе за извршење кривичних санкција, Основног суда у 
П. и Основног јавног тужилаштва у П, и то због повреде забране мучења и 
нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања из чл. 25. и 28. 
Устава и члана 3. Европске конвенције, као и права на судску заштиту из 
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члана 22. Устава, и права на делотворно правно средство из члана 36. став 
2. Устава и члана 13. Европске конвенције.  

Приликом испитивања постојања процесних претпоставки за од-
лучивање о уставној жалби, Уставни суд је размотрио допуштеност устав-
не жалбе ratione temporis, као и у погледу правила о исцрпљености редов-
ног правног пута пре обраћања Уставном суду. Оцену постојања проце-
сних претпоставки за одлучивање, као и основаности навода о повреди 
означених права, Суд је вршио у односу на три временска периода, и то: 
а) период који је подносилац провео у тзв. полицијском притвору, б) пе-
риод који је подносилац провео у притвору и в) период издржавања казне 
затвора. Након што је, у складу са праксом ЕСЉП, утврдио да је уставна 
жалба допуштена, Уставни суд је размотрио материјални и процесни 
аспект забране мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или 
кажњавања.  

Уставни суд је приликом оцене основаности навода о повреди ма-
теријалног аспекта забране мучења и нечовечног или понижавајућег по-
ступања или кажњавања имао у виду ставове и праксу Европског суда, и 
то посебно у погледу: дозвољене али прекомерне употребе средстава при-
нуде (пресуде у предметима Gömi and Others против Турске, представка 
број 35962/97, од 21. децембра 2006, став 77 Berliński против Пољске, 
представка број 27715/95 и 30209/96, од 20. јуна 2002, ст. од 57. до 65, 
Gladović против Хрватске, представка број 28847/08, од 10. маја 2011, ст. 
34. и 37, Ivan Vasilev против Бугарске, представка број 48130/99, од 12. 
априла 2007, став 63.), минималног степена тежине злостављања (пресуде 
у предметима Labita против Италије, став 120 и Mađer против Хрватске, 
став 106.), тврдњи о злостављању које морају бити доказане "ван разумне 
сумње (пресуде у предметима Irelanc против Уједињеног Краљевства, 
представка број 5310/71, од 18. јануара 1978, став 161, Salman против 
Турске, представка број 21986/93, од 27. јуна 2000, став 100. и Labita про-
тив Италије, став 121.) и правила о терету доказивања навода о злоста-
вљању (пресуде у предметима: Salman против Турске, став 100. и Sunal 
против Турске, представка број 43918/98, од 25. јануара 2005, став 41.). 
Такође, Уставни суд је и приликом одређивања облика злостављања по-
себно имао у виду праксу Европског суда (пресуде у предметима Irelanc 
против Уједињеног Краљевства, ст. 167. и 168. и Aksoy против Турске, 
представка број 21987/93, од 18. децембра 1996, ст. 63. и 64, Ilhan против 
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Турске, представка број 22277/93, од 27. јуна 2000, став 85, Gäfgen против 
Немачке, представка број 22978/05, од 1. јуна 2010, ст. 88. и 89, Jaloh про-
тив Немачке, представка број 54810/00, од 11. јула 2006, став 68, Labita 
против Италије, став 120. и Најпа1 против Србије, став 79.). 

Уставни суд је и приликом оцене основаности навода о повреди 
процесног аспекта забране мучења и нечовечног или понижавајућег по-
ступања или кажњавања имао у виду ставове и праксу Европског суда, и 
то посебно у погледу обавеза надлежних државних органа да спроведу де-
лотворну званичну истрагу у случају када лице које се налази у притвору 
или на издржавању казне затвора износи уверљиве наводе (пресуде у 
предметима Stanimirović против Србије, представка број 26088/06 од 18. 
октобар 2011, ст. 39. и 40, Labita против Италије (GC), представка број 
26772/95, од 6. априла 2000, став 131, V.D. против Хрватске, представка 
број 15526/10, од 8. фебруара 2012, ст. 63. и 64. и Mađer против Хрватске, 
представка број 56185/07, од 21. септембар 2011, ст. 111. и 112.), да истра-
га мора бити темељна, спроведена хитно и то од стране независних надле-
жних органа који нису били укључени у наводно злостављање, као и да 
мора да омогући довољан елемент увида јавности да би обезбедила одго-
ворност (пресуде Европског суда у предметима Otašević против Србије, 
став 31, и Bati and Others против Турске, став 137.). 

Имајући у виду одредбе Устава и Европске конвенције, као и ставо-
ве и праксу Европског суда, Уставни суд је утврдио да је током трајања 
притвора и током издржавања казне затвора подносиоцу уставне жалбе по-
вређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета зајем-
чено чланом 25. Устава, и то и материјални и процесни аспект овог права. 

 

4.5. Слобода окупљања 

Према члану 54. став 1. Устава, мирно окупљање грађана је сло-
бодно. Међутим, слобода окупљања не представља апсолутно право, већ 
трпи одређена ограничења у случајевима који су утврђени истим чланом 
Устава. Прво ограничење односи се на захтев да окупљање буде мирно, 
што подразумева начин на који се организује јавни скуп и на коме се из-
ражавају одређена мишљења, идеје и ставови. Под мирним окупљањем не 
подразумева се садржина изнетог мишљења. Уколико се на неком скупу 
изражава мишљење које представља говор мржње или којим се позива на 
рат или дискриминацију, онда се мора поставити јасна линија разграниче-
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ња између права на слободу окупљања и права на слободу изражавања. 
Остала ограничења слободе окупљања наведена су у ставу 4. члана 54. 
Устава и односе се на потребу заштите јавног здравља, морала, права дру-
гих или безбедности Републике Србије.  

У периоду од децембра 2011. до децембра 2013. године Уставни 
суд је донео четити одлуке којима је утврдио да је подносиоцима устав-
них жалби, поред других уставних права, повређено и право на слободу 
окупљања зајемчено чланом 54. Устава. Одлуком Уж-1918/2009 од 
22.12.2011. године усвојена је уставна жалба више лица, која су 2009. го-
дине била сазивачи и организатори скупа "Поворка поноса", поднета про-
тив решења Министарства унутрашњих послова – Дирекција полиције, 
којим је промењена локација пријављеног скупа. Одлуком Уж-4078/2010 
од 29.02.2012. године усвојена је уставна жалба Удружења "Жене у цр-
ном" поднета поводом забране скупа "Сто година 8. марта". Уставни суд 
је утврдио да је овом удружењу пресудом Управног суда повређено право 
на правично суђење, на правно средство и на слободу окупљања. Одлу-
ком Уж-5284/2011 од 18.04.2013. године усвојена је уставна жалба Удру-
жења "Парада поноса Београд" и утврђено да је решењем Министарства 
унутрашњих послова, којим је забрањено одржавање јавног скупа и јавног 
скупа у покрету, пријављених за 02.10.2011. године, повређено право на 
судску заштиту, право на правно средство и слобода окупљања. Одлуком 
Уж-5436/2010 од 11.12.2013. године усвојена је уставна жалба троје фи-
зичких лица која су кажњена због прекршаја из члана 6. став 1. Закона о 
јавном реду и миру, јер су на протесном скупу који је одржаван испред 
зграде Извршног већа АП Војводине "викали повишеним гласовима дози-
вајући и прозивајући" једног покрајинског функционера. По оцени Устав-
ног суда, слобода окупљања и право да се тиме искаже протест и неслага-
ње, у конкретном случају, били су примарнији и значајнији од интереса 
запослених у згради Извршног већа "на спокојство" и "нормалан рад", па 
је мешање државе прекршајним кажњавањем подносилаца, у суштини, 
довело до повреде права подносилаца на јавно окупљање.  

У поступку одлучивања по претходно наведеним уставним жалба-
ма, Уставни суд је утврдио да је Министарство унутрашњих послова, као 
надлежан орган државне управе коме се пријављује одржавање јавног 
скупа, о испуњености услова да се ограничи зајемчена слобода окупљања 
одлучује применом одредаба Закона о окупљању грађана ("Службени гла-
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сник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99 и 33/99, "Службени лист СРЈ", број 
21/01 и "Службени гласник РС", бр. 29/01 и 101/05), дакле на основу зако-
на који је донет у време важења Устава Републике Србије од 1990. године 
и који није усклађиван са важећим Уставом Републике Србије од 2006. го-
дине. Разматрајући основаност поднетих уставних жалби, Уставни суд је 
нашао да је један од битних узрока повреде слободе окупљања управо у 
томе што се као системски проблем поставља питање сагласности наведе-
ног закона са важећим Уставом. Стога је Уставни суд Решењем IУз-
204/2013 од 30.05.2013. године, сагласно одредби члана 168. став 1. Уста-
ва, по сопственој иницијативи, покренуо поступак за оцену уставности За-
кона о окупљању грађана, а 09.04.2015. године донео је Одлуку којом је 
утврдио да овај закон није у сагласности с Уставом.  

Делотворност претходно описаног поступања Уставног суда у за-
штити слободе окупљања, добила је своју потврду пред ЕСЉП, који је 
17.01.2017. године донео Одлуку у предмету Ђорђевић и др. против Срби-
је, по представкама бр. 5591/10, 17802/12, 23138/13 и 25474/14, а којом је 
одлучено да се наведене представке избришу са листе предмета, на осно-
ву члана 37.1 (б) Европске конвенције. Представке се односе на покушаје 
одржавања "Параде поноса" 2009, 2011, 2012. и 2013. године, а подносио-
ци представки су Удружење "Парада поноса Београд" и 18 српских држа-
вљана. ЕСЉП је навео да је, поред одлука по уставним жалбама, Уставни 
суд у поступку покренутом по сопственој иницијативи утврдио постојање 
структуралног проблема који потиче из примене Закона о јавном окупља-
њу из 1992. године и утврдио да овај закон није у сагласности са Уставом. 
ЕСЉП је констатовао да је структурални проблем који је Уставни суд ре-
шио био у сржи притужби подносилаца представки, да околности на које 
су се подносиоци представки директно жалили више не постоје и да је до 
овога дошло проактивним приступом Уставног суда.  

 

4.6. Изборно право 

Уставносудски надзор који је Уставни суд извршио над уживањем 
одборничких мандата можда на најбољи начин одсликава све облике по-
ступања Уставног суда у заштити једног уставног права – у овом случају 
пасивног бирачког права, зајемченог чланом 52. став 1. Устава. Одбор-
ничким мандатима Уставни суд је најпре пружио заштиту у поступку нор-
мативне контроле уставности, затим у поступку по уставним жалбама и 
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најзад у поступку отклањања последица које су настале услед примене 
општег акта који није у сагласности са Уставом.  

Одлуком IУз-52/2008 од 21.04.2010. године Уставни суд је утвр-
дио да нису у сагласности са Уставом одредбе чл. 43. и 47. Закона о ло-
калним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07).  

По налажењу Уставног суда, из садржине одредбе члана 43. став 1. 
Закона о локалним изборима произлази да подносилац изборне листе, на-
кон утврђивања резултата избора, добијене мандате додељује кандидатима 
са изборне листе по сопственом избору, а не по редоследу који је кандидат 
заузимао на изборној листи. На основу таквог законског решења, грађани 
се чином гласања једино опредељују за изборну листу, односно за све кан-
дидате са те листе, а предлагачи листа су ти који врше коначан избор пред-
ставника за локалну скупштину, међу предложеним кандидатима на листи. 
Уставни суд је оценио да се на тај начин, супротно Уставу, уводи својевр-
стан облик посредних избора на локалном нивоу, у коме се подносиоци из-
борних листа, након гласања, јављају као посредници између бирача и њи-
хових представника. Уставом је изричито утврђено да су грађани носиоци 
суверенитета, да се не може присвојити сувереност од грађана, да грађани 
располажу правом да бирају и да то чине на непосредним изборима, те се, 
према схватању Уставног суда, својство одборника сагласно Уставу може 
стећи једино непосредним избором од стране грађана. Из тих разлога, 
Уставни суд је утврдио да се оспореном одредбом члана 43. став 1. Закона 
крши уставно начело народном (грађанском) представништву, као и устав-
ни принципи о томе да су избори слободни и непосредни.  

У погледу оспорених одредаба члана 47. Закона о локалним избо-
рима, Уставни суд је констатовао да је овим чланом уређен институт уго-
вора између кандидата за одборника, односно одборника и подносиоца 
изборне листе, којим се може предвидети право подносиоца изборне ли-
сте да у име одборника поднесе оставку на функцију одборника у скуп-
штини јединице локалне самоуправе и на основу кога подносилац изборне 
листе стиче право да слободно располаже мандатом одборника, а уређен 
је и институту бланко оставке. Уставни суд је истакао да се својство од-
борника према Уставу стиче непосредним избором од стране грађана, да 
је одборник слободан у вршењу своје функције и представљању грађана у 
скупштини јединице локалне самоуправе. Слободан мандат одборника 
као представника грађана не значи да је одборник слободан да располаже 



Грађанска секција 
 

 167

мандатом на начин предвиђен оспореном одредбом члана 47. Закона, већ 
независност одборника од спољних утицаја, приликом гласања и одлучи-
вања у локалном представничком телу. Из наведених разлога, Уставни 
суд је утврдио да одредбе члана 47. Закона о локалним изборима нису у 
сагласности са одредбама члана 2, члана 3. став 2, члана 176. став 1. и чла-
на 180. став 3. Устава. Према оцени Уставног суда, ове одредбе нису у са-
гласности ни са уставном забраном да политичке странке не могу непо-
средно вршити власт, нити је потчинити себи, која је утврђена одредбом 
члана 5. став 4. Устава. Оспореним одредбама члана 47. Закона, огранича-
ва се и остварено право грађанина да буде биран зајемчено одредбама 
члана 52. Устава, члана 25 тачка б) Међународног пакта о грађанским и 
политичким правима и члана 3. Протокола 1 уз Европску конвенцију. С 
обзиром на садржину оспорених одредаба члана 47. Закона, тј. на могућ-
ност престанка одборничког мандата због непоштовања налога подносио-
ца изборне листе, односно политичких партија, Уставни суд сматра да се 
оспореним одредбама ограничава и право одборника на слободу мишље-
ња и изражавања, зајемчено одредбама члана 46. Устава.  

Након доношења наведене одлуке Уставног суда, велики број ли-
ца се обратио скупштинама јединица локалне самоуправе, на основу чла-
на 61. Закона о Уставном суду, ради измене појединачних аката којима им 
је на основу "бланко оставке" одузет одборнички мандат. Већина таквих 
захтева је одбијена или о њима уопште није донета одлука, због чега су се 
подносиоци обратили Управном суду за заштиту свог изборног права 
иницијалним актима које су, по правилу, означили као жалбу. Управни 
суд је поднете жалбе одбацио као недозвољене, са образложењем да се за-
штита права може остварити једино пред Уставним судом, у складу са од-
редбама чл. 61. и 62. Закона о Уставном суду. Већина таквих решења 
Управног суда је била оспорена уставним жалбама пред Уставним судом.  

Одлуком Уж-688/2011 од 24.10.2011. године Уставни суд је усво-
јио уставну жалбу Д.Ђ. и утврдио да је подносиоцу оспореним решењем 
Управног суда повређено изборно право зајемчено одредбом члана 52. 
Устава. С обзиром на то да је престанак мандата подносиоцу, као одбор-
нику у Скупштини општине, утврђен одлуком Скупштине општине доне-
том на основу одредаба члана 47. Закона о локалним изборима, као и да је 
решењем Скупштине општине потврђен мандат новом одборнику, Устав-
ни суд је нашао да је подносилац, сагласно члану 61. Закона о Уставном 
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суду, поднео захтев за измену тих појединачних аката Скупштини општи-
не као надлежном органу. С тим у вези, Уставни суд је оценио да је у си-
туацији када је доносилац тих појединачних аката пропустио да одлучи о 
поднетом захтеву за њихову измену, подносилац имао право да покрене 
управни спор пред Управним судом. Ово право подносиоца произлази из 
одредбе члана 198. став 2. Устава, којом је утврђено да законитост конач-
них појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону 
заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном 
спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска 
заштита. Такође, одредбом члана 3. став 2. ЗУС, предвиђено је да предмет 
управног спора могу бити и коначни појединачни акти којима се решава о 
праву, обавези и на закону заснованом интересу, у погледу којих у одре-
ђеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Како 
против одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о захтеву за изме-
ну појединачног акта у смислу члана 61. Закона о Уставном суду, као и 
пропуштања скупштине да о том захтеву одлучи, није предвиђена друга-
чија судска заштита, Уставни суд је оценио да се у том случају правна за-
штита остварује у управном спору. У конкретном случају, то је спор због 
ћутања управе, који се може покренути под условима предвиђеним чла-
ном 15. ЗУС, а по истеку рокова прописаних чланом 19. тог закона.  

У случајевима када су некадашњи одборници исцрпели сва правна 
средства за враћање одборничког мандата који им је одузет на основу 
"бланко оставке", али се Уставном суду нису обратили уставном жалбом 
којом би оспоравали одлуку Управног суда, већ су се обратили захтевом 
за отклањање последица које су настале услед примене општег акта који 
није у сагласности са Уставом или законом, Уставни суд је поступао на 
два начина. Када је оценио да се последице неуставних одредаба члана 47. 
Закона о локалним изборима могу отклонити изменом појединачног акта 
о одузимању одборничког мандата, Уставни суд је поништавао решење 
Управног суда и одређивао да Управни суд поново одлучи о жалбама под-
носилаца против решења скупштина јединица локалне самоуправе или 
због недоношења решења о поднетим захтевима за враћање мандата.39 
Међутим, када се последице престанка одборничког мандата више нису 
могле отклонити изменом појединачног акта јер су у међувремену спрове-

                                                 
39  В. Нпр. Решења Х У-1570/2010 од 02.06.2011. године, Х У-1588/2010 од 02.06.2011. 

године и Х У-1658/2010 од 02.06.2011. године 
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дени нови локални избори, Уставни суд је одређивао да се последице пре-
станка одборничког мандата отклоне накнадом штете у висини примања 
које би одборник остварио за период од дана доношења решења о пре-
станку мандата одборника до дана престанка права по основу функције 
одборника. 40  

 

5. Уместо закључка 

Богатство судске праксе Уставног суда, са једне стране, и потреба 
самоограничења у коришћењу простора за овај текст, са друге стране, 
онемогућили су аутора да стручну јавност упозна и са другим случајевима 
уставносудске заштите људских права – посебно права на имовину, права 
из области социјалног осигурања и породичних односа, па ће то учинити 
неком другом приликом.  

                                                 
40  В. Нпр. Решења Х У-561/2011 од 04.07.2012. године и Х У-504/2011 од 04.07.2012. 

године 
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Драган Скоко 
судија Врховног касационог суда  
 
 

УПРАВНО – ПРАВНА ЗАШТИТА ОД НАСИЉА  
У ПОРОДИЦИ 

 

Управно-правна заштита од насиља у породици до доношења но-
вог Закона о спречавању насиља у породици1 (у даљем тексту: Закон) који 
је ступио на снагу 2.12.20106. године а примењује се од 1.6.2017. године, 
била је регулисана Породичним законом2 и Законом о социјалној заштити 
и обезбеђењу социјалне сигурности грађана3 (у даљем тексту: Закон о со-
цијалној заштити) уз супсидијерну примену важећег ЗПП и ЗУП. Постоје-
ћа легислатива није била довољна за тражену делотворну и ажурну за-
штиту у судском и управном поступку. У судском поступку је провођена 
кроз парнични поступак а у управном кроз управни поступак, путем цен-
тра за социјални рад, као органа социјалне заштите, надлежног за пружа-
ње помоћи грађанима и њиховим породицама када дођу у стање социјалне 
потребе и предузимање мера ради спречавања настојања и отклањања по-
следица таквог стања. Зато је донет нови Закон, чији је основни циљ да 
успостави ефикасну правну заштиту од насиља у породици и тиме омогу-
ћи несметано функционисање породице и њених чланова, којима се мора 
обезбедити остварење и заштита Уставом и законима загарантованих гра-
ђанских права и слобода. 

Опште је правило да су грађанска субјективна права призната по-
јединцима да би их вршили, чиме се успоставља принцип по коме вршење 
субјективних грађанских права зависи од самог субјекта, па он може да 
врши то право али и не мора и за то не сноси правне последице. По томе 
се грађанска права разликују од јавних, иза којих увек стоји држава, као 
гарант вршења права. Начелно вршење грађанских права која припадају 
појединцу је дозвољена ако начин тог вршења не угрожава или не вређа 
                                                 
1  "Службени гласник Републике Србије" број 94/2016 
2  "Службени гласник Републике Србије" број 18/2005, 72/2011 и 6/2015 
3  "Службени гласник Републике Србије" број 36/91 ... 115/2015 



Грађанска секција 
 

 171

права других субјеката, што се сматра злоупотребом права, која није до-
звољена. Невршење тих права, по правилу, не сматра се повредом права. 
То није случај са грађанским правима која проистичу из породичних од-
носа, код којих постоје одређена ограничења везана за њихово невршење 
и она су у непосредној вези са сврхом самог права. На пример: права ро-
дитеља према деци која збирно називамо родитељским правом, испуњава-
ју своју сврху само ако се врше. Ако се родитељско право неврши долази 
до угрожавања или престанка нормалног функционисања породице, као 
основне друштвене ћелије, која оправдава државну интервенцију, да пу-
тем дозвољених инструмената деловања доведе породичне односе у нор-
малну, законом гарантовану, ситуацију, у којој породица осим своје најва-
жније репродуктивне функције остварује и остале задатке који се односе 
на васпитање и образовање својих чланова у духу прихваћених друштве-
них вредности државе у којој живе. 

 

Управно-правна заштита пре доношења новог Закона 

Право на заштиту права која проистичу из породичних односа По-
родични закон осим деци признаје и другим субјектима породичних одно-
са. Веза са породицом, као социјалном институцијом, остварује се кроз 
индивидуална права чланова породице, чиме се концепт заштите људских 
права користи као метод регулисања унутарпородичних односа. У том 
смислу Породични закон забрањује насиље у породици и предвиђа да сва-
ко има, у складу са законом, право на заштиту од насиља у породици. 
Према Породичном закону право на заштиту од породичног насиља чла-
нови породице остварују у судском парничном поступку. Изузетак су ма-
лолетна лица и особе чија је пословна способност ограничена, према који-
ма се у законом предвиђеним околностима дозвољава и предузимање од-
ређених хитних мера управно-правне заштите од породичног насиља.  

Судска заштита од насиља у породици прописана Породичним за-
коном није предмет овог реферата, али се њена садржина може упознати 
из одредаба члана 197. до 200. и 283. до 289. наведеног закона.  

 

Управно-правна заштита 

Управно-правна заштита у породичним односима, због специфич-
ности и значаја породице у нашем друштву није поверена класичним 
управним органима (општинским, односно градским управама) већ јавној, 
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стручној служби - центру за социјални рад, који у свом саставу осим прав-
ника који у правилу воде управни поступак има и стручњака из области 
друштвено хуманитарних дисциплина (психолози, педагози, социјални рад-
ници) који својим стручним знањем и мишљењем помажу у поступку да се 
утврде релевантне чињенице и донесе законита и целисходна одлука. 

Центар за социјални рад, сагласно Породичном закону обавља по-
слове заштите породице, послове помоћи породици и старатељства, као 
јавна овлашћења која се остварују кроз улогу органа старатељства. Кад 
центар за социјални рад у обављању посла органа старатељства утврђених 
законом решава у управним стварима, он те послове обавља као поверене. 

Породични закон у погледу насиља у породици, путем управно-
правне заштите, регулише само делимично заштиту од породичног наси-
ља и то према малолетној деци. У тим поступцима се као супсидијарне 
примењују опште норме закона којим се уређује општи управни поступак. 

Уколико подаци у поступку указују да је дете претрпело или је у ри-
зику да претрпи неки од облика насиља у породици, центар за социјални рад, 
зависно од околности, може донети једну од следећих управних одлука: 

1. Решење о упозорењу родитеља на недостатке у вршењу роди-
тељског права (члан 80. став 2. тачка 1. Породичног закона) 

Ова одлука се доноси када постоји угроженост детета у породици 
због тешкоћа у родитељском функционисању (неадекватно или неуспе-
шно родитељство). Тада се родитељи упозоравају на недостатке у подиза-
њу и васпитању деце, а мера упозорења се изриче решењем и заснива се 
на одредби члана 341. став 2. Породичног закона. Ово решење је деклара-
торног карактера па није подложно принудном извршењу, а у случају не-
поступања по њему, санкција за родитеље може бити само предузимање 
строжије мере. 

2. Решење о упућивању родитеља на разговор у породично савето-
валиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним 
односима (члан 80. став 2. тачка 2. Породичног закона) 

Уколико родитељи нису способни да своје родитељске функција 
самостално обављају и коригују у мери у којој је то нужно и потребно, 
процена стручне службе центра може бити да се донесе решење којим се 
родитељи упућују на одговарајуће саветовање у породично саветовали-
ште или другу установу специјализовану за посредовање у породичним 
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односима. И ово решење не би могло бити принудно извршено, јер је са-
ветодавни рад добровољан. 

3. Одлука о пружању материјалне помоћи породици односно дете-
ту и ненасилном родитељу, ради привременог обезбеђења егзистенцијал-
них услова за живот (храна, одећа, обућа, становање) 

Ова одлука се доноси када је потребно неодложно интервенисати 
новчаним или другим давањем, при чему су одлуком јединице локалне са-
моуправе прописани услови, врста и висина давања. 

4. Решење о постављењу детету привременог старатеља ради при-
времене заштите личности, права и интереса детета (члан 132. став 1. По-
родичног закона) 

Ако разлози безбедности детета захтевају да се родитељима без 
одлагања ускрати право на непосредно чување и подизање детета, центар 
за социјални рад може предузети мере хитног издвајања детета из угрожа-
вајуће породице. 

Одвајање детета од родитеља путем управне одлуке центра за со-
цијални рад представља изузетак од правила о искључивој судској надле-
жности одређеној чланом 65. став 2. Устава Републике Србије, којом је 
прописано да сва или поједина права могу родитељима бити одузета или 
ограничена само одлуком суда, ако је то у најбољем интересу детета, у 
складу са законом. Зато се ова одлука доноси само у ситуацији када се де-
те налази у озбиљној и непосредној опасности а постоји разуман повод да 
се верује да би непредузимањем ове мере дете било изложено даљем 
озбиљном угрожавању живота и здравља од стране насилног родитеља. 
Одлуком којом се одређује привремена старатељска заштита истовремено 
се одлучује и о томе где ће дете бити привремено смештено, ако је такав 
смештај неопходан. Ово проистиче како из одредби породичног законо-
давства тако и из одредбе члана 67. Закона о социјалној заштити, којима 
је предвиђено да право на смештај у установу социјалне заштите, између 
осталих, има и дете чији је развој ометен породичним приликама, то јест 
дете чији родитељи, због несређених породичних односа или из других 
разлога, нису у могућности да му обезбеде одговарајуће услове за развој, 
васпитање и образовање. Уколико се дете, применом мера привремене 
старатељске заштите, принудно одвоји од родитеља, који није лишен ро-
дитељског права, та ситуација захтева хитно покретање судског поступка, 
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ради доношења одлуке о лишењу или вршењу родитељског права или за-
штите права детета, односно мера заштите од породичног насиља. Ако је 
против родитеља покренут судски поступак ради лишења родитељског 
права а покаже се потреба за неодложно збрињавање детета ван родитељ-
ског дома, одлуку о томе, путем привремене мере, могао би донети само 
суд. Уколико не би било могуће благовремено издејствовати судску при-
времену меру, не би било забрањено да старатељски орган донесе одлуку 
о привременом збрињавању детета ван родитељске породице до правно-
снажног окончања судског поступка.  

Управна одлука о издвајању детета из примарне породице због 
угрожавајућег породичног насиља и његов привремени смештај у другу 
породицу или установу социјалне заштите или на друго безбедно место 
(сигурна кућа), доноси се искључиво као хитна интервентна мера. Поро-
дични закон и Закон о општем управном поступку дају надлежном органу 
могућност коришћења више процесних одлука којима се обезбеђује хит-
ност у поступању.  

1. Привремени закључак по обезбеђењу смештаја, у поступку за 
одређивање привременог стараоца, пре покретања тог поступка или у то-
ку покренутог поступка, а пре наступања извршности решења о предаји 
детета привременом стараоцу, центар за социјални рад доноси на основу 
одредбе члана 332. став 2. Породичног закона и члана 282. ЗУП, у року од 
24 сата од тренутка пријема обавештења о потреби неодложне старатељ-
ске заштите. Овај привремени закључак се може донети само ако су испу-
њени општи услови за издавање привремене мере, то јест ако постоји или 
је бар учињена вероватном обавезна странке одређена захтевом и ако по-
стоји опасност да ће се та обавеза осујетити или знатно отежати њено из-
вршење. Ако постоји могућност да се извршење ове мере спроведе на ви-
ше начина и применом различитих средстава, орган је дужан да примени 
начело избора оног средства које доводи до циља а које је најблаже за из-
вршеника. Против закључка је дозвољена жалба, која не задржава изврше-
ње закључка, а против одлуке о жалби је дозвољен управни спор. Принуд-
но извршење овог акта, ако је потребно, спровешће се по службеној ду-
жности – административним путем. Могу се изрећи само мере одређене 
Породичним законом, што значи да то могу бити само мере ради обезбе-
ђења смештаја детета. У пракси најчешћа мера је предаја детета будућем 
старатељу или службеном лицу центра за социјални рад. 
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2. Усмено решење, у смислу одредбе члана 204. ЗУП, може се доне-
ти кад се ради о предузимању хитних мера ради обезбеђења јавног реда и 
безбедности или ради отклањања непосредне опасности за живот и здравље 
људи или имовине. Усменим решењем ради отклањања опасности за живот 
и здравље детета може се наредити његово извршење без одлагања. Израда 
и издавање писаног отправка донетог усменог решења везује се за захтев 
странке. Ако странка захтева орган који је донео усмено решење дужан је 
да га изда странци, у писаном облику, у року од осам дана од подношења 
захтева, који се може поднети у року од два месеца од доношења усменог 
решења. Међутим, када је реч о усменом решењу којим се детету под роди-
тељским старањем поставља привремени старатељ и наређује предаја дете-
та том старатељу са циљем да се дете ургентно заштити од породичног на-
сиља, такво решење ће се увек израдити и издати странкама у писаном об-
лику. Ово због тога што се тим решењем ограничава вршење родитељског 
права и уноси промена у постојећи правни однос детета и родитеља. Тиме 
се родитељу даје могућност коришћења редовног правног средства против 
решења као и каснији приступ надлежном суду, све са циљем заштите ње-
гових права проистеклих из родитељства. 

Треба напоменути да пре доношења ма које одлуке која се тиче 
детета, детету се мора омогућити да изрази своје мишљење, жеље и пред-
логе, у мери у којој је то могуће и на начин који је примерен узрасту и 
развојним способностима детета (члан 65. Породичног закона).  

Делатност органа старатељства, која је законом поверена центру 
за социјални рад, омогућава му да као представник државе у изузетним 
ситуацијама, доношењем управне одлуке, привремено суспендује роди-
тељско право и пре доношења мериторне судске одлуке о томе. Разлог за 
то може бити свако насиље у породици независно од тога да ли је непо-
средно усмерено према детету или је дете само секундарна жртва насиља 
међу осталим одраслим члановима породице. Постављањем старатеља и 
одвајањем детета од родитеља не дира се у право детета на очување поро-
дичног живота, с чим у вези центар за социјални рад је дужан да омогући 
детету да са родитељима одржава личне односе али ће свакако водити ра-
чуна о месту, времену и начину одржавања тих односа, ценећи релевантне 
околности а у првом реду најбољи интерес детета.  

Управна одлука којом је одређена старатељска мера неодложне за-
штите детета је привременог карактера и може трајати само док се неот-
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клоне разлози који су је условили односно док суд не одлучи: о примени 
једне или више мера заштите од насиља у породици из члана 198. став 2. 
Породичног закона или потпуном или делимичном лишењу родитеља ро-
дитељског права.  

У судском поступку се осигурава трајна заштита права детета а 
управна одлука о одвајању детета од родитеља је подложна контроли како 
у другостепеном управном поступку тако и у судском управном поступку. 

 

Управно-правна заштита по новом Закону 

Нови Закон о спречавању насиља у породици уређује спречавање 
насиља у породици кроз поступање надлежних државних органа и устано-
ва и пружање заштите и подршке жртвама насиља а циљ му је да на оп-
шти и јединствен начин уреди организацију и поступање надлежних орга-
на и тиме омогући делотворно спречавање насиља у породици и хитну, 
благовремену заштиту и подршку жртвама насиља.  

Закон дефинише насиље у породици као скуп мера којима се от-
крива да ли прети непосредна опасност од насиља у породици и скуп мера 
које се примењују када је непосредна опасност откривена. Непосредна 
опасност од насиља постоји када из понашања могућег учиниоца и других 
околности произлази да је он спреман да у периоду који непосредно пред-
стоји по први пут учини насиље или понови већ извршено насиље у поро-
дици. У смислу Закона, насиље у породици јесте акт физичког, сексуал-
ног, психичког или економског насиља учиниоца према члану породице. 
Породицу чине садашњи и бивши брачни или ванбрачни друг или парт-
нер, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена 
или тазбински сродник до другог степена, усвојеник, усвојитељ, храње-
ник или хранитељ, или неко друго лице које живи или је живело у зајед-
ничком домаћинству. 

У поступку за спречавање насиља у породици супсидијерно се 
примењује Кривични законик, Законик о кривичном поступку, Закон о 
парничном поступку, Породични закон и Закон о прекршајима. 

За спречавање насиља у породици и пружање заштите и подршке 
жртвама насиља надлежни суд: полиција, јавна тужилаштва, судови оп-
ште надлежности и прекршајни судови, као надлежни државни органи и 
центри за социјални рад, као установе. У том поступку могу учествовати 



Грађанска секција 
 

 177

и друге установе и то из области дечије и социјалне заштите, образовања, 
васпитања и здравства, као и тела за родну равноправност на нивоу локал-
не самоуправе. 

Руководилац подручне полицијске управе одређује надлежне поли-
цијске службенике, који су завршили специјализовану обуку, да учествују у 
поступку спречавања насиља у породици и пружању заштите жртвама на-
сиља. Јавни тужилац сваког јавног тужилаштва, осим оних посебне надле-
жности, одређује заменике јавног тужиоца, који су завршили специјализо-
вану обуку, да учествују у том поступку а председници судова опште над-
лежности и прекршајних судова одређују судије, које су завршиле специја-
лизовану обуку да суде у предметима спречавања насиља у породици. 

Грађани, државни и други органи, организације и установе обаве-
зни су да неодложно пријаве полицији или јавном тужилаштву свако са-
знање о насиљу у породици или непосредној опасности од насиља, а јавни 
тужилац којем је достављена пријава дужан је да одмах пријаву проследи 
полицијским службеницима, да би они о томе обавестили надлежног по-
лицијског службеника. Полицијски службеници су дужни да могућег учи-
ниоца насиља у породици или непосредне опасности од насиља доведу у 
надлежну организациону јединицу полиције, ради вођења поступка. Задр-
жавање у надлежној организационој јединици полиције може трајати нај-
дуже 8 часова. У поступку се мора омогућити могућем учиниоцу насиља 
да се изјасни о свим битним чињеницама након чега је, после прибављања 
потребних обавештења, надлежни полицијски службеник дужан да одмах 
процени ризик непосредне опасности од насиља у породици (у даљем тек-
сту: процена ризика) и да под одређеним законским условима изрекне 
хитну меру за спречавање насиља у породици (у даљем тексту: хитна ме-
ра). Пре извршене процене ризика надлежни полицијски службеник може 
затражити мишљење центра за социјални рад. При процени ризика наро-
чито се води рачуна о томе да ли је могући учинилац раније или непо-
средно пре процене ризика учинио насиље у породици и да ли је спреман 
да га понови, да ли је претио убиством или самоубиством, поседује ли 
оружје, да ли је ментално болестан или злоупотребљава психоактивне 
супстанце, да ли постоји сукоб око старатељства над дететом или око на-
чина одржавања личних односа детета и родитеља који је могући учини-
лац, да ли је могућем учиниоцу изречена хитна мера или друга одређена 
мера заштите од насиља у породици, да ли жртва доживљава страх и како 
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она процењује ризик од насиља. Ако после процене ризика утврди непо-
средну опасност од насиља у породици, надлежни полицијски службеник 
доноси одлуку у форми наређења, којим изриче једну хитну меру учинио-
цу и то меру хитног удаљења учиниоца из стана или меру привремене за-
бране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој, или му изриче 
обе хитне мере. Прописано је да наређење садржи: назив органа који га је 
донео, податке о лицу коме се изриче хитна мера, врсту хитне мере која се 
изриче и њено трајање, дан и час изрицања хитне мере и обавезу лица ко-
ме је изречена хитна мера да се по њеном истеку јави полицијском слу-
жбенику који је изрекао. Наређење којим је изречена хитна мера је конач-
но и извршно достављањем лицу према коме је донето, што значи да про-
изводи правно дејство у погледу изречене хитне мере.  

Одмах после достављања наређења лицу према коме је донето, 
надлежни полицијски службеник наређење доставља основном јавном ту-
жиоцу на чијем подручју се налази пребивалиште, односно боравиште 
жртве насиља, центру за социјални рад и групи за координацију и сарад-
њу а жртва насиља се писмено обавештава о врсти хитне мере која је из-
речена. Претходно је надлежни полицијски службеник, одмах по пријему, 
доставио сва доступна обавештења о насиљу у породици и своју преоцену 
ризика ако указује на непосредну опасност од насиља, основном јавном 
тужиоцу, центру за социјални рад и групи за координацију и сарадњу.  

После пријема обавештења, процене ризика надлежног полициј-
ског службеника и наређења, основни јавни тужилац проучава добијена 
обавештења и вреднује процену ризика и ако после тога установи непо-
средну опасност од насиља у породици дужан је да надлежном основном 
суду поднесе предлог да се хитна мера продужи, а овај предлог је дужан 
да поднесе у року од 24 часа од часа уручења наређења лицу према коме 
је изречена хитна мера. Предлог подноси са потребном релевантном доку-
ментацијом која обухвата и његово вредновање процене ризика надле-
жног полицијског службеника.  

О предлогу за продужење хитне мере одлучује судија појединац 
основног суда на чијем се подручју налази пребивалиште односно борави-
ште жртве насиља у породици. Решење о предлогу се доноси у року од 24 
часа од пријема предлог, без одржавања рочишта. Суд продужава хитну 
меру ако после оцене процене ризика надлежног полицијског службеника 
и вредновања процене ризика које је учинио основни јавни тужилац, оце-
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не приложених доказа и тврдњи из предлог и оцене изјашњења лица коме 
је хитна мера изречена, установи непосредно опасност од насиља. Иначе, 
одбија предлог као неоснован. Против решења суда о продужењу хитне 
мере дозвољена је жалба вишем суду, у року од три дана од пријема реше-
ња. Основни суд је дужан да изјављену жалбу са списима достави вишем 
суду у року од 12 часова од пријема жалбе а о жалби је дужан да одлучи 
другостепени суд у року од три дана од пријема жалбе. Он може потврди-
ти или преиначити првостепено решење али не може првостепено решење 
укинути и предмет вратити првостепеном суду на понован поступак.  

Хитна мера коју изриче надлежни полицијски службеник траје 48 
сати од уручења наређења лицу према коме је донето, а суд може хитну 
меру продужити за још 30 дана. 

Анализирајући законом прописани поступак за спречавање наси-
ља у породици и пружање заштите и подршке жртвама насиља, може се 
закључити да у том поступку учествују полиција, јавна тужилаштва, судо-
ви опште надлежности и прекршајни судови, као надлежни државни орга-
ни и центри за социјални рад као установе. Преко давања помоћи и обаве-
штавања о насиљу као и пружању подршке жртвама насиља могу учество-
вати и друге установе из области дечије и социјалне заштите, образовања, 
васпитања и здравства. Одлуку у том поступку доноси, у првом реду над-
лежни полицијски службеник, у форми наређења, којим изриче хитну ме-
ру, након што претходно омогући могућем учиниоцу да се изјасни о реле-
вантним чињеницама, те прикупи потребна обавештења од других поли-
цијских службеника и изврши процену ризика непосредне опасности од 
насиља и нађе да та опасност постоји. У даљем поступку, по предлогу 
основног јавног тужиоца првостепену одлуку, у форми решења, о проду-
жењу тражене хитне мере, доноси основни суд а по жалби против тог ре-
шења одлучује виши суд, који може само потврдити или преиначити пр-
востепено решење али га не може укинути и предмет вратити првостепе-
ном суду на поновно поступање.  

Јасно је да се одлуке поводом предлога основног јавног тужиоца 
за продужење изречене хитне мере доносе у судском поступку од стране 
надлежног основног, као првостепеног суда, и вишег суда као другостепе-
ног, у форми решења. Нема сумње да се у том поступку испитује закони-
тост и целисходност донетог првостепеног наређења надлежног полициј-
ског службеника. Судским решењем се може продужити хитна мера ако је 
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донета законито и целисходно. То значи да је донета на основу правилне 
процене ризика непосредне опасности од насиља у породици учињене од 
стране надлежног полицијског службеника и вредновања те процене од 
стране основног јавног тужиоца и на основу осталог релевантног доказног 
материјала.  

Уколико првостепено наређење није било сагласно материјалном 
праву и правилима поступка, што значи да није било законито и целис-
ходно, првостепени суд ће одбити као неоснован, предлог за продужење 
изречене хитне мере, у ком случају се правна ситуација враћа у стање које 
је постојало пре изрицања хитне мере. 

Питање је каква је правна природа одлучивања и одлуке, односно 
наређења, које је спровео и донео надлежни полицијски службеник. Ми-
шљења сам да се ради о управном одлучивању у коме је донета одлука у 
форми наређења, која представља управни акт. Следом тога, сматрам да 
се у погледу одлучивања ради о управном одлучивању, јер наведено по-
ступање испуњава све законске услове који одређују да се ради о управ-
ном одлучивању. 

Одређење управног акта је извршено у члану 4. ЗУС којим се де-
финише: "Управни акт, у смислу овог закона, јесте правни акт којим над-
лежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном праву 
или обавези физичког или правног лица односно друге странке у управној 
ствари". Овом дефиницијом се одређују основна обележја управног акта 
која, поред формалног елемента да га доноси надлежни орган или органи-
зација јавне управе садржи и следећа својства: 1. да се ради о акту правно 
– решавајућег карактера, 2. да је то ауторитативан акт повезан са једно-
страношћу, 3. да има појединачни карактер, 4. да је заснован на закону, 5. 
да је непосредно извршив и 6. да уређује управну ствар. 

Наређење, као прва одлука у поступку сузбијања насиља у поро-
дици а које доноси надлежни полицијски службеник има сва напред наве-
дена обележја управног акта.  

- То је правни акт решавајућег карактера, јер се његовим доноше-
њем ствара нова правна ситуација у породичним односима између лица за 
кога постоји процена ризика која указује на непосредну опасност од наси-
ља и члана породице, која је жртва насиља. Донетим наређењем насилни-
ку се ускраћују одређена грађанска права и слободе, изрицањем хитне ме-
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ре. На пример: право на слободно и несметано уживање имовине изрица-
њем хитне мере привременог удаљења учиниоца из стана и слобода кре-
тања при изрицању мере привремене забране учиниоцу да контактира жр-
тву насиља и прилази јој. Дакле, овим наређењем се ствара обавеза за на-
силника, у наведеном смислу и право жртве да заштити своје уставом и 
законом загарантована права и слободе. 

- Наређење надлежног полицијског службеника је ауторитативан и 
једнострани акт јер га доноси представник надлежног државног органа – 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова. Ауторитативност 
се огледа у томе што је донети акт израз неравноправности у насталом 
правном односу између доносиоца акта и странке према којој је акт доне-
сен, јер доносилац акта доноси са позиција власти која му је дата законом, 
без било кавке воље и питања странке према којој је донесен. Ауторита-
тивност овог акта је и у томе што неизвршење овог акта подлеже прекр-
шајној одговорности и кажњавању казном затвора, што осигурава принуд-
но извршење наведеног наређења.  

- Посматрани акт је појединачни акт јер представља појединачан 
конкретан чин а не општи, апстрактан. Усмерен је на обавезу тачно одре-
ђеног лица за његово захтевано понашање у датој управној ствари. Донет 
је за одређену чињеницу ситуацију, која представља један животни дога-
ђај, уз примену релевантног материјалног прописа и уз поштовање проце-
дуре. Догађај се тиче постојања процене непосредне опасности од насиља 
у породици странке према којој је акт донесен, уз примену наведеног За-
кона, који у члану 15. предвиђа изрицање хитне мере у законом предвиђе-
ним ситуацијама, у које спада и конкретни животни догађај који је пред-
мет поступка.  

- Испитивано наређење је управни акт заснован на закону, што 
значи да је донет у законом прописаном поступку, уз примену меродавног 
материјалног права на утврђено чињенично стање. Сви елементи и фор-
малне и материјалне законитости као и потреба утврђивања одређених ре-
левантних чињеница је уређена наведеним Законом. 

- Оцењивано наређење надлежног полицијског службеника је 
управни акт који је непосредно извршив. Ради се о теретном акту којим се 
одређује неновчана обавеза лицу према коме је донет а чија садржина је 
одређена изреченом једном или обе хитне мере, одређене законом, због 
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сузбијања насиља у породици. Последица неизвршења овог управног акта 
је одређена у члану 36. Закона и представља прекршај због кога је предви-
ђено кажњавање казном затвора до 60 дана. Ова последица несумњиво 
представља ефикасан начин да се наређење принудно изврши уколико до-
ђе до непоштовања обавезе одређене његовим диспозитивом. 

- И на крају, наређење је управни акт којим се уређује управна 
ствар, као појединачна непосредна ситуација од јавног интереса у којој 
непосредно из правних прописа произлази потреба да се будуће понаша-
ње странке ауторитативно правно одреди.  

Кроз појам управног акта одређена су садржинска обележја управ-
не ствари. У питању је решавање о обавезама насилника, као странке у 
поступку и то непосредном применом прописа материјалне и процесне 
природе на непосредну животну ситуацију од јавног интереса, за коју по-
стоји потреба да се њено будуће понашање ауторитативно правно одреди. 
Остао је необјашњен само појам јавног интереса, који се теоретски дефи-
нише као таква друштвена вредност коју држава сматра особито важном, 
па настоји да је на сваки начин, често и под претњом силе, оствари и за-
штити. Јавни интерес је потреба државе да га због своје опште важности 
надреди појединачним интересима грађана и других правних субјеката. 
Он је од значаја за незаобилазну претпоставку редовног одвијања дру-
штвеног живота и услов несметаног рада државних органа и других 
управних субјеката, при чему остваривање појединачних интереса не сме 
да буде у супротности са њим – јавним интересом. 

Наређење надлежног полицијског службеника је управни акт по-
зитивног карактера, јер се њиме ствара промена о правном поретку, која 
се тиче садржине породичних односа насилника и жртве; конститутиван 
је, јер ствара нову правну ситуацију у наведеном смислу; то је једностав-
ни акт јер га је донео један овлашћени управни орган; формалан је, јер За-
кон одређује да се доноси у писаној форми са тачно назначеним садржа-
јем; с обзиром на временско трајање правних последица које ствара, то је 
акт са ограниченим трајањем од 48 часова од уручења акта насилнику и 
то је акт који се доноси по службеној дужности а не по захтеву странке. 
Даље, у питању је слободан управни акт са становишта иницијативе за до-
ношење и слободе у одређивању његове садржине. Ово са разлога што је 
законом одређено да надлежни полицијски службеник, као доносилац на-
ређења, може тај акт донети, уколико су испуњени законом прописани 
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услови, а у противном га неће донети и што је садржина наведеног акта 
законом одређена тако да орган који га доноси има могућност да бира са-
држину између две или више правно једнаких алтернатива, што у кон-
кретном случају значи да доносилац диспозицијом тог акта може изрећи 
једну од две законом предвиђене хитне мера или обе мере одједном.  

Инстанциона заштита донетог наређења се остварује у поступку 
пред првостепеним и другостепеним судом опште надлежности, по пред-
логу надлежног основног јавног тужиоца и по жалби странака у поступку. 
Ради се о ретком, специфичном поступку инстанционе контроле, који се 
слободно може уврстити у посебне поступке. Надлежни основни суд, по-
водом предлога основног јавног тужиоца за продужење хитне мере, на-
паднуто решење испитује у погледу његове законитости и целисходности, 
пошто се ради, како се напред наводи, о слободном правном акту. 

Испитујући законитост и целисходност нападнутог наређења пр-
востепени суд може продужити хитну меру у случају да је наређење било 
законито и целисходно. То значи да је донето на основу правилног вред-
новања процене ризика надлежног полицијског службеника и основног 
јавног тужиоца и правилне оцене приложених доказа и тврдњи уз предлог 
основног јавног тужиоца и оцене изјашњења лица коме је хитна мера из-
речена те након свега установи постојање непосредне опасности од наси-
ља у породици, која ће се успешно спречити изреченом мером. У против-
ном, првостепени суд ће одбити предлог као неоснован. У закону је недо-
речена правна ситуација по којој је наведено наређење законито али није 
целисходно, јер се циљ због кога је овлашћење дато (изрицање једне или 
обе прописане хитне мере) најцелисходније не може остварити изреченом 
хитном мером, која мора бити најповољнија за лице према коме је изрече-
на. Мислим да би у овој ситуацији основни суд, као другостепени орган у 
одлучивању о наведеној заштити могао да преиначи нападнуто наређење 
у смислу продужења важности али друге оправдане хитне мере уместо из-
речене мере, уколико се на тај начин може ефикасно остварити циљ због 
кога је дискреционо овлашћење дато. Овако резоновање има правну под-
логу и у супсидијарној примени одредаба ЗПП о одлучивању другостепе-
ног суда по жалби, прописаној одредбом члана 5. Закона.  

У овом реферату на општи начин је приказана управно-правна за-
штита од насиља у породици према правним прописима који су постојали 
до доношења новог Закона, чијим одредбама нису суспендовани ранији 
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прописи, што даље значи да је сада на снази могућност паралелне приме-
не заштите насиља у породици како по наведеним ранијим прописима та-
ко и по садашњем Закону. Нови закон ипак предвиђа, у члану 2., да је циљ 
тог закона да на општи и јединствен начин уреди организацију и поступа-
ње државних органа и установа и тиме омогући делотворно спречавање 
насиља у породици и хитну, благовремену и делотворну заштиту и подр-
шку жртвама насиља у породици. На овај начин Закон ургира на заштити 
од насиља у породици првенствено применом одредби тог закона, који је 
ступио на снагу 2.12.2016. године а примењује се од 1.6.2017. године. Не 
може а да не буде примећено да се заштита од насиља у породици није на-
рочито прославила у првих два месеца примене новог Закона. У том пери-
оду су од стране мужева или бивших супружника убијене четири жене, а 
посебну пажњу јавности су попримила два трагична догађаја у центрима 
за социјални рад на Новом Београду и у Раковици, у којима су, у поступку 
реализације одлука о виђању малолетне деце од стране насилних очева 
убијене две жене од стране својих мужева и то једна у присуству своје 
троје малолетне деце док је друга убијена заједно са заједничким малолет-
ним дететом. Недавно је основан Законом предвиђени Савет за сузбијање 
насиља у породици, од стране Владе Републике Србије, ради брижног 
праћења примене закона и побољшања координације и делотворности у 
спречавању насиља у породици. 

Ово је лични став аутора о наведеној теми. Пожељно би било да се 
о томе изјасне и друге заинтересоване колеге, како би се дошло до најбо-
љих дефиниција појмова које се тичу ове актуелне правне заштите и тиме 
учини ефикаснија и делотворнија правна заштита од насиља у породици и 
пружања заштите и подршке жртвама насиља. 
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Јасминка Обућина 
в.ф. председника Привредног апелационог суда 
 
 

ОДНОС СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА 
И ПОСТУПКА ИЗВРШЕЊА РАДИ НАМИРЕЊА  

НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА  
НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

 

I Увод 

Стечај је један од начина престанка привредног друштва, које оба-
вљањем своје регистроване привредне делатности није у могућности да 
измири обавезе према повериоцима. Услови и начин покретања и спрово-
ђења стечаја над привредним друштвима уређен је Законом о стечају1. 
Стечај се спроводи или банкротством или реорганизацијом2. Без обзира да 
ли се спроводи банкротством или реорганизацијом, циљ стечаја јесте нај-
повољније колективно намирење стечајних поверилаца остваривањем нај-
веће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине3. Уко-
лико се стечај спроводи банкротством, исти се окончава закључењем сте-
чајног поступка, што је разлог за брисање стечајног дужника, односно 
привредног друштва из Регистра привредних субјеката, што доводи до 
престанка привредног друштва4. Насупрот банкротству, уколико се стечај 
спроводи реорганизацијом, стварају се услови за наставак пословања при-
вредног друштва, а самим тим и за опстанак друштва на тржишту5. Без 
                                                 
1  Закон о стечају ("Службени гласник РС" 104 од 16.12.2009. године, 99 од 27.12.2011. 

године-др. закон, 71 од 25.7.2012. године-УС, 83 од 5.8.2014. године) 
2  Члан 1. став 2. Закона о стечају 
3  Члан 2. Закона о стечају 
4  Члан 468. Закона о привредним друштвима: Друштво престаје да постоји брисањем 

из регистра привредних субјеката, по основу: 1) спроведеног поступка ликвидације 
или принудне ликвидације у складу са овим законом; 2) спроведеног поступка стеча-
ја у складу са законом којим се уређује стечај; 3) статусне промене која има за после-
дицу престанак друштва 

5  Члан 155. став 1. Закона о стечају: Реорганизација се спроводи ако се тиме обезбеђује 
повољније намирење поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје еко-
номско оправдани услови за наставак дужниковог пословања 
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обзира да ли се спроводи банкротством или реорганизацијом, циљ стечај-
ног поступка јесте колективно намирење стечајних поверилаца. 

Стечајни повериоци намирују се редоследом намирења који је про-
писан чланом 54. Закона о стечају, а према исплатним редовима дефиниса-
ним овом одредбом6. У случају усвајања плана реорганизације повериоци се 
намирују према класама у које су сврстана потраживања поверилаца, а које 
се формирају по основу разлучних права и права приоритета њихових потра-
живања према исплатним редовима7. Стога, стечајни поступак представља 

                                                 
6  Члан 54. Закона о стечају: Из стечајне масе приоритетно се намирују трошкови сте-

чајног поступка, а по њиховом пуном намирењу обавезе стечајне масе. Стечајни по-
вериоци се, у зависности од њихових потраживања, сврставају у исплатне редове. 
Стечајни повериоци нижег исплатног реда могу се намирити тек пошто се намире 
стечајни повериоци вишег исплатног реда. Стечајни повериоци истог исплатног реда 
намирују се сразмерно висини њихових потраживања. Утврђују се следећи исплатни 
редови: 1) у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде запослених и бив-
ших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отвара-
ња стечајног поступка са каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног по-
ступка и неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање запослених за 
последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун 
чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о доприносима за 
обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка, као и потражива-
ња по основу закључених уговора са привредним друштвима чији су предмет неис-
плаћене обавезе на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених 
за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун 
чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о доприносима за 
обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка; 2) у други ис-
платни ред спадају потраживања по основу свих јавних прихода доспелих у послед-
ња три месеца пре отварања стечајног поступка, осим доприноса за пензијско и инва-
лидско осигурање запослених; 3) у трећи исплатни ред спадају потраживања осталих 
стечајних поверилаца; 4) у четврти исплатни ред спадају потраживања настала две 
године пре дана отварања стечајног поступка по основу зајмова, као и других прав-
них радњи које у економском погледу одговарају одобравању зајмова, у делу у којем 
ти зајмови нису обезбеђени, а који су стечајном дужнику одобрени од стране лица 
повезаних са стечајним дужником, у смислу овог закона, осим лица која се у оквиру 
своје редовне делатности баве давањем кредита и зајмова. Потраживања стечајних 
поверилаца који су се пре отварања стечајног поступка сагласили да буду намирени 
након пуног намирења потраживања једног или више стечајних поверилаца, биће на-
мирени тек након пуног намирења трећег исплатног реда са припадајућим каматама 

7  Члан 165. став 3. Закона о стечају: Гласање се врши у оквиру класа поверилаца. По-
траживања поверилаца деле се најмање на класе по основу њихових разлучних права 
и права приоритета њихових потраживања према исплатним редовима 
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колективно намирење потраживања поверилаца једног привредног друштва 
у једном судском поступку, што стечајни поступак чини сложеним. 

За разлику од стечајног поступка, извршни поступак представља 
поступак индивидуалног намирења потраживања једног повериоца. Извр-
шни поступак је завршница парничног поступка у коме је поверилац из-
дејствовао извршну исправу. Извршним поступком окончава се принудна 
наплата потраживања, које је извршном исправом утврђено као законито. 

Поступак извршења регулисан је Законом о извршењу и обезбеђе-
њу8. Наведеним законом уређен је поступак у коме судови и јавни извр-
шитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснова-
на на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), посту-
пак обезбеђења потраживања и положај јавних извршитеља9. 

Из претходно наведеног се може закључити да и Закон о стечају и 
Закон о извршењу и обезбеђењу, регулишу поступак наплате потражива-
ња поверилаца од стране дужника. У извршном поступку од извршног ду-
жника, а у стечајном поступку од стечајног дужника, који је фактички 
исто привредно друштво. 

 

II Претходни стечајни поступак и мере обезбеђења 

Стечајни поступак се покреће предлогом овлашћеног предлагача10. 
Стечајни судија у року од три дана од достављања предлога за покретање 
стечајног поступка доноси решење о покретању претходног стечајног по-
ступка. Претходни стечајни поступак покреће се ради утврђивања разлога за 
покретање стечајног поступка, а како је то прописано чланом 60. став 1. За-
кона о стечају11. Доношењем решења о покретању претходног стечајног по-
ступка не наступају правне последице отварања стечајног поступка, нити би-
ло какве правне последице у односу на стечајног дужника, а ни у односу на 

                                                 
8  "Службени гласник РС" 106/15 и 106/16-аутентично тумачење 
9  Члан 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 
10  Члан 55. став 1. Закона о стечају: Стечајни поступак се покреће предлогом поверио-

ца, дужника или ликвидационог управника 
11  Члан 60. став 3. Закона о стечају: Стечајни судија отвара стечајни поступак без вођења 

претходног стечајног поступка: 1) ако стечајни дужник поднесе предлог за покретање сте-
чајног поступка са потребним исправама и прилозима; 2) ако поверилац поднесе предлог 
за покретање стечајног поступка, а стечајни дужник призна постојање стечајног разлога; 
3) у случају претпоставке трајније неспособности плаћања из члана 12. овог закона 
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повериоце стечајног дужника. Међутим, стечајни судија по службеној ду-
жности или на захтев подносиоца предлога за покретање стечајног поступка, 
под условима који су прописани одредбом члана 62. став 1. Закона о стеча-
ју12, може одредити једну или више мера обезбеђења: 1) именовати привре-
меног стечајног управника који ће преузети сва или део овлашћења органа 
стечајног дужника; 2) забранити исплате са рачуна стечајног дужника без са-
гласности стечајног судије или привременог стечајног управника; 3) забрани-
ти располагање имовином стечајног дужника или одредити да стечајни ду-
жник може располагати својом имовином само уз претходно прибављену са-
гласност стечајног судије или привременог стечајног управника и 4) забрани-
ти или привремено одложити спровођење извршења према стечајном дужни-
ку, укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на оства-
ривање права разлучних или заложних поверилаца. Мере обезбеђења од тач-
ке 1) до тачке 3) немају никакво правно дејство на извршне поступке. Међу-
тим, мера обезбеђења из тачке 4) утиче на извршни поступак и то управо на 
остваривање права разлучних и заложних поверилаца, али и на купца ствари 
у извршном поступку. 

У пракси се, као најспорније, појавило питање дејства мере обез-
беђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају (забрана или привре-
мено одлагање спровођења извршења према стечајном дужнику, укључу-
јући забрану или привремено одлагање које се односи на остваривање 
права разлучних и заложних поверилаца), у односу на извршни поступак, 
када се спроводи извршење ради намирења новчаног потраживања на не-
покретности13. Стога је предмет разматрања овог рада, однос мере обезбе-
ђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају на поступак извршења 
ради намирења новчаног потраживања на непокретности дужника. 

Мере обезбеђења из члана 62. став 2. тач. 1-4. Закона о стечају могу 
се одредити само у претходном стечајном поступку и не могу бити одређене 
након отварања стечајног поступка над дужником. Мере обезбеђења у прет-
ходном стечајном поступку одређују се истовремено са доношењем решења 
                                                 
12  Члан 62. став 1. Закона о стечају: Стечајни судија ће, по службеној дужности или на 

захтев подносиоца предлога за покретање стечајног поступка, решењем о покретању 
претходног стечајног поступка, одредити мере обезбеђења ради спречавања промене 
имовинског положаја стечајног дужника, односно уништавања пословне документа-
ције, ако постоји опасност да ће стечајни дужник отуђити имовину односно уништи-
ти документацију до отварања стечајног поступка 

13  Чл. 150-210. Закона о извршењу и обезбеђењу 
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о покретању претходног стечајног поступка, премда није сметња да се мере 
одреде и посебним решењем након покретања претходног стечајног поступ-
ка, уколико за то постоје услови који су прописани чланом 62. став 1. Закона 
о стечају. Мере обезбеђења одређује или стечајни судија по службеној ду-
жности или се пак одређују на захтев подносиоца предлога за покретање сте-
чајног поступка. Мере обезбеђења у претходном стечајном поступку одређу-
ју се ради спречавања промене имовинског положаја стечајног дужника, од-
носно уништавања пословне документације, уколико постоји опасност да ће 
стечајни дужник отуђити имовину, односно уништити документацију до 
отварања стечајног поступка.  

Мере обезбеђења из члана 62. став 2. тач. 1-4. Закона о стечају, 
могу трајати најдуже до окончања претходног стечајног поступка. Међу-
тим, стечајни судија их може у било које доба условити или укинути. У 
сваком случају, мере обезбеђења престају по сили закона доношењем ре-
шења о отварању стечајног поступка. 

Стечајни судија, на писани захтев разлучног повериоца, може да 
донесе одлуку о укидању или условљавању мере обезбеђења из члана 62. 
став 2. тачка 4. Закона о стечају, под условима који су прописани одред-
бом члана 93. став 4. Закона о стечају, односно под истим условима под 
којим се укида мораторијум, односно забрана извршења и намирења из 
члана 93. став 1. Закона о стечају. Такође, мера обезбеђења из члана 62. 
став 2. тачка 4. Закона о стечају, укида се увек када су испуњени услови 
из члана 93. став 5. Закона о стечају, односно укида се под истим услови-
ма под којима се укида и забрана извршења и намирења из члана 93. став 
1. Закона о стечају. То практично значи да се мера обезбеђења која је од-
ређена у претходном стечајном поступку из члана 62. став 2. тачка 4. За-
кона о стечају, у претходном стечајном поступку укида из истих разлога 
из којих се, након отварања стечајног поступка, укида забрана извршења 
и намирења из члана 93. став 1. Закона о стечају. 

Решење којим се одређују мере обезбеђења из члана 62. став 2. Зако-
на о стечају, објављује се на огласној и електронској огласној табли суда и 
доставља Регистру привредних субјеката, односно другом одговарајућем ре-
гистру који је дужан да без одлагања упише изречене мере. Садржина уписа-
них и изречених мера објављује се и на интернет страни тог регистра14. 

                                                 
14  Члан 63. став 1. Закона о стечају 
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Како претходни стечајни поступак не утиче на ток извршног по-
ступка (као ни на ток било ког другог судског поступка), то паралелно са 
претходним стечајним поступком може да се одвија и извршни поступак. 
Међутим, то важи све док се у претходном стечајном поступку не одреди 
мера обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају – забрана 
или привремено одлагање спровођења извршења према стечајном дужни-
ку, укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на 
остваривање права разлучних и заложних поверилаца. 

 

III Спровођење извршења на непокретности 

Извршни поступак ради намирења новчаног потраживања на непо-
кретностима покреће се предлогом за извршење, о коме одлучује суд на чи-
јем се подручју налази непокретност, а који суд је искључиво месно надле-
жан за одлучивање о овом предлогу15. За спровођење извршења ради нами-
рења новчаног потраживања на непокретностима искључиво су надлежни 
јавни извршитељи16. Извршење новчаног потраживања на непокретности 
спроводи се уписом забележбе решења о извршењу у катастар непокретно-
сти, проценом вредности непокретности, продајом непокретности и нами-
рењем извршног повериоца из продајне цене17. Непокретност се по правилу 
продаје на усменом јавном надметању или непосредном погодбом, при че-
му јавни извршитељ може одредити само продају на јавном надметању, док 
се странке могу споразумети о продаји непосредном погодбом18. Након 
процене вредности, непокретности јавни извршитељ доноси закључак ко-
јим утврђује вредност непокретности19. Након успешно спроведеног јавног 
надметања, јавни извршитељ доноси закључак о додељивању непокретно-
сти20. Закључак о предаји непокретности купцу доноси се одмах после ис-
плате продајне цене21. Према одредби члана 193. став 2. Закона о извршењу 
и обезбеђењу, закључак о предаји непокретности садржи налог непосред-
ном држаоцу непокретности да, у одређеном року, преда купцу у државину 
непокретности, време када купац стиче државину на непокретности, утвр-
                                                 
15  Члан 150. став 1. Закона о стечају 
16  Члан 4. ст. 1. и 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 
17  Члан 151. Закона о извршењу и обезбеђењу 
18  Члан 171. Закона о извршењу и обезбеђењу 
19  Чл. 166. и 167. Закона о извршењу и обезбеђењу 
20  Чл. 180. и 181. Закона о извршењу и обезбеђењу 
21  Члан 193. Закона о извршењу и обезбеђењу 
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ђење да су се угасила заложна права, стварне службености и стварни терети 
који се гасе продајом непокретности, налог да се стицање својине купца на 
непокретности упише у катастар непокретности, као и налог да се из ката-
стра непокретности бришу права и терети који су се угасили куповином 
или које купац није преузео. 

Међутим, непокретност у извршном поступку може бити продата 
и непосредном погодбом, уколико су се странке тако споразумеле или 
уколико је после неуспеха другог јавног надметања то изабрао извршни 
поверилац22. Да би се реализовала продаја непокретности непосредном 
погодбом потребно је, пре свега, да странке сачине споразум о продаји не-
покретности непосредном погодбом23, а затим јавни извршитељ на основу 
споразума доноси закључак о продаји непокретности непосредном погод-
бом24. Следећа радња је да јавни извршитељ, у име и за рачун извршног 
дужника (или лице које обавља комисионе послове продаје, у своје име, а 
за рачун извршног дужника), закључује уговор о продаји непокретности 
непосредном погодбом у писменом облику са купцем25. Након тога, јавни 
извршитељ доноси закључак о додељивању непокретности26. По исплати 
купопродајне цене јавни извршитељ доноси закључак о предаји непокрет-
ности купцу из члана 193. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

У случају продаје непокретности непосредном погодбом по избору 
извршног повериоца након доношења закључка о продаји, следи закључи-
вање уговора о продаји, а након тога и доношење закључка о додељивању 
непокретности, а по уплати купопродајне цене и закључка о предаји непо-
кретности из члана 193. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

Из претходно наведених одредби недвосмислено произилази да ку-
пац непокретности у извршном поступку, својину на непокретности стиче 
доношењем закључка о предаји непокретности. Упис у катастар непокретно-
сти стицања својине купца на непокретности има деклараторан карактер. 

                                                 
22  Члан 184. став 1. и члан 185. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 
23  Члан 186. Закона о извршењу и обезбеђењу 
24  Члан 187. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 
25  Члан 185. став 2. и члан 187. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 
26  Члан 187. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу 
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Одмах након доношења закључка о предаји непокретности купцу, 
јавни извршитељ започиње намирење поверилаца, о чему доноси закључак27. 

 

IV Дејство мере обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона  
о стечају на извршење ради намирења новчаног потраживања  

на непокретности 

Имајући у виду све што је већ речено о мери обезбеђења из члана 62. 
став 2. тачка 4. Закона о стечају и све што је наведено о извршењу ради нами-
рења новчаног потраживања на непокретностима, произилази да наведена 
мера, уколико буде одређена у претходном стечајном поступку који се води 
истовремено са извршним поступком у коме је предмет продаје непокрет-
ност дужника, има дејство и у односу на извршног повериоца и у односу на 
купца, као учесника извршног поступка, а не само на извршног дужника, ко-
ји је истовремено и стечајни дужник у претходном стечајном поступку. 

Наиме, садржина наведене мере обезбеђења је: забрана спровођења 
извршења према стечајном дужнику (укључујући и забрану остваривања 
права разлучних и заложних поверилаца) или пак, привремено одлагање 
спровођења извршења према стечајном дужнику, укључујући и привремено 
одлагање које се односи на остваривање права разлучних и заложних пове-
рилаца. То значи да доношењем решења којим се одређује наведена мера 
обезбеђења у претходном стечајном поступку, настаје забрана спровођења 
извршења према стечајном дужнику, што практично значи да јавни извр-
шитељ више не сме да предузима ниједну извршну радњу у циљу спровође-
ња извршења ради намирења поверилаца на непокретности извршног ду-
жника, односно стечајног дужника. Та забрана може наступити у било којој 
фази поступка спровођења извршења на непокретности. То практично зна-
чи да, уколико је наведена мера обезбеђења одређена током процене вред-
ности непокретности, јавни извршитељ не може донети закључак о утврђи-
вању вредности непокретности. Уколико је мера обезбеђења одређена на-
кон успешно спроведеног јавног надметања, јавни извршитељ не може до-
нети закључак о додељивању непокретности. Уколико је мера обезбеђења 
одређена након доношења закључка о додељивању непокретности, јавни 
извршитељ не може донети закључак о предаји непокретности. Такође, 
уколико је мера обезбеђења одређена након доношења закључка о предаји 

                                                 
27  Чл. 196. и 197. Закона о извршењу и обезбеђењу 
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непокретности, јавни извршитељ не може приступити намирењу поверила-
ца. Исто се односи и на случај продаје непокретности непосредном погод-
бом, било по споразуму странака, било по избору извршног повериоца или 
пак, намирења повериоца преносом права својине не непокретности. 

Међутим, уколико је јавни извршитељ донео закључак о предаји 
непокретности купцу, мера обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона 
о стечају, не може спречити купца да своје право својине упише у ката-
стар непокретности. Ово управо из разлога што је купац, који је претход-
но положио цену, постао власник ствари доношењем закључка о предаји 
непокретности, па упис у катастар непокретности, како је већ речено, има 
само деклараторан карактер. То практично значи да у случају отварања 
стечајног поступка над извршним дужником, купац који је као такав одре-
ђен закључком о предаји непокретности, са успехом може остварити своје 
излучно право у односу на непокретност која је била предмет предаје, 
уколико је стечајни управник исту унео у стечајну масу. 

Уколико је мера обезбеђења одређена пре доношења закључка о 
предаји непокретности купцу, купац који је делимично или у целости 
уплатио купопродајну цену непокретности, у случају отварања стечајног 
поступка над извршним дужником, може остварити повраћај уплаћене ку-
попродајне цене (делимичне или у целости) у стечајном поступку, као по-
верилац стечајне масе. Стечајни управник стечајног дужника има обавезу 
да уплаћену купопродајну цену, коју је јавни извршитељ дужан да прене-
се са свог текућег рачуна на текући рачун стечајног дужника28, исплати 
купцу као обавезу стечајне масе применом члана 104. Закона о стечају29. 
                                                 
28  Напомена аутора: Насупрот овом становишту, у делу стручне јавности изражено је и 

мишљење да, у конкретној ситуацији, повраћај уплаћене купопродајне цене купцу, тре-
ба да изврши јавни извршитељ. Мишљење се заснива на становишту да повраћај купо-
продајне цене није радња спровођења извршења, услед чега се забрана извршења и на-
мирења из члана 93. став 1. Закона о стечају не односи на обавезу јавног извршитеља да 
купцу, који није постао власник непокретности, изврши повраћај уплаћене цене 

29  Члан 104. Закона о стечају: Обавезе стечајне масе су обавезе: 1) које су проузрокова-
не радњама стечајног управника или на други начин управљањем, уновчењем и поде-
лом стечајне масе, а које не спадају у трошкове стечајног поступка; 2) из двострано-
теретног уговора, ако се његово испуњење тражи за стечајну масу или мора уследити 
након отварања стечајног поступка; 3) које су настале неоснованим обогаћењем сте-
чајне масе; 4) према запосленима стечајног дужника, настале након отварања стечај-
ног поступка. Обавезе стечајне масе су и обавезе из става 1. овог члана које су наста-
ле током претходног стечајног поступка ако се стечајни поступак отвори 
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Из наведеног јасно произилази и обавеза јавног извршитеља да 
сва новчана средства која је примио након продаје имовине дужника, пре-
несе на текући рачун стечајног дужника30.  

У сваком случају, у односу на извршног повериоца, одређивањем 
мере обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају, спречава се 
намирење извршног повериоца. У случају отварања стечајног поступка, 
извршни поверилац ће своја права остварити у стечајном поступку, као 
стечајни или разлучни поверилац. 

Уколико наведена мера обезбеђења буде укинута током претход-
ног стечајног поступка, јавни извршитељ ће наставити да предузима даље 
радње у циљу наплате новчаног потраживања извршног повериоца на не-
покретности дужника.  

Наступањем правних последица отварања стечајног поступка, 
престају и мере обезбеђења одређене у претходном стечајном поступку31. 
                                                 
30  Члан 105. став 1. Закона о стечају: Отварањем стечајног поступка стечајни управник 

преузима у државину целокупну имовину која улази у стечајну масу и њоме управља  
 Члан 101. став 1. Закона о стечају: Стечајна маса је целокупна имовина стечајног ду-

жника у земљи и иностранству на дан отварања стечајног поступка, као и имовина 
коју стечајни дужник стекне током стечајног поступка 

 Члан 79. Закона о стечају: Организација која води поступак принудне наплате одмах 
после пријема решења из члана 71. став 1. овог закона то решење доставља свим бан-
кама, ради спречавања преноса средстава и других трансакција стечајног дужника ко-
је су у супротности са одредбама овог закона. Даном отварања стечајног поступка 
банка блокира рачуне стечајног дужника, чиме престају права лица која су била овла-
шћена да располажу средствима са тих рачуна. На захтев стечајног управника, банка 
отвара нови рачун преко којег ће се вршити пословање стечајног дужника. Новчана 
средства са блокираних рачуна, на захтев стечајног управника преносе се на нови ра-
чун, а рачуни стечајног дужника се гасе 

 Члан 44. став 1. ЗОПД: Имовину друштва у смислу овог закона чине ствари и права у 
власништву друштва, као и друга права друштва 

 Проф. др Мирко Васиљевић, Водич за примену Закона о привредним друштвима, Inter-
mex, Београд, 2011. стр. 85: Имовину привредног друштва чини укупност права која при-
падају привредном друштву, као правном лицу: права својине, удели у другом привред-
ном друштву, права индустријске својине, ауторска права, потраживања (укључујући и 
она из хартија од вредности) и сва друга права имовинског карактера. Предмет ових пра-
ва (а то су ствари и новац) чине имовинску масу, у обиму у којем се на њих односи право 
које је саставни део имовине. Наиме, имовина обухвата целокупност права која припадају 
једном правном лицу, а она могу бити и стварна (право својине, право залоге), али и обли-
гациона (право закупа, право послуге и слично) 

31  Чл. 73-100. Закона о стечају 
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Међутим, отварањем стечајног поступка наступа забрана извршења и на-
мирења из члана 93. став 1. Закона о стечају, због чега је јавни извршитељ 
дужан да, без одлагања, донесе одлуку о обустави извршног поступка32. 

 

V Забрана извршења и намирења из имовине стечајног дужника  
као последица отварања стечајног поступка 

Одредбом члана 93. став 1. Закона о стечају, прописано је да се да-
ном отварања стечајног поступка не може против стечајног дужника, одно-
сно над његовом имовином, одредити и спровести принудно извршење, ни-
ти било која мера поступка извршења, осим извршења која се односе на 
обавезе стечајне масе и трошкове стечајног поступка. Према ставу 2. наве-
дене одредбе поступци из става 1. овог члана који су у току обустављају се. 
Примена ове одредбе Закона о стечају искључује могућност да се паралел-
но са стечајним поступком води и извршни поступак над привредним дру-
штвом које је стечајни дужник (мораторијум). Међутим, мораторијум, од-
носно забрана извршења и намирења из члана 93. став 1. Закона о стечају, 
може бити укинута на писани захтев разлучног повериоца33, а у односу на 
имовину која је предмет разлучног права под следећим условима: 

1. ако стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан 
начин заштитили предметну имовину која је предмет разлучног права, та-
ко да је њена безбедност изложена ризику; 

2. ако се вредност предметне имовине смањује, а нема друге мо-
гућности да се обезбеди примерена и ефикасна заштита од смањења вред-
ности имовине34. 

Међутим, забрана извршења и намирења из члана 93. став 1. Закона 
о стечају укида се уколико разлучни поверилац поднесе писани захтев уз 
који је доставио и процену вредности имовине која је предмет разлучног 
права, а која мора бити сачињена од стране овлашћеног стручног лица нај-
                                                 
32  Члан 93. став 2. Закона о стечају: Поступци из става 1. овог члана који су у току обу-

стављају се 
33  Члан 49. став 1. Закона о стечају: Разлучни повериоци су повериоци који имају зало-

жно право, законско право задржавања или право намирења на стварима и правима о 
којима се воде јавне књиге или регистри и имају право на првенствено намирење из 
средстава остварених продајом имовине, односно наплате потраживања на којој су 
стекли то право 

34  Члан 93. став 4. Закона о стечају 
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касније годину дана пре отварања стечајног поступка, уколико је вредност 
предметне имовине мања од износа обезбеђеног потраживања тог поверио-
ца, а предметна имовина није од кључног значаја за реорганизацију. 

Уколико дође до укидања забране извршења и намирења из члана 93. 
став 1. Закона о стечају (мораторијума), разлучни поверилац стиче право да 
своје потраживање намири и у извршном поступку. У том случају се пара-
лелно са стечајним поступком одвија и извршни поступак, у коме је стечајни 
дужник извршни дужник, али и у том случају извршни поступак се води са-
мо ради намирења једног повериоца, који је у стечајном поступку над тим 
привредним друштвом стекао статус разлучног повериоца, а у односу на ког 
је укинута забрана извршења и намирења из члана 93. став 1. Закона о стеча-
ју. За износ за који се разлучни поверилац намири у извршном поступку, 
смањује се потраживање тог повериоца у стечајном поступку. У случају да се 
разлучни поверилац намири у целости, вишак средстава који се добије про-
дајом имовине у извршном поступку, мора се вратити у стечајну масу стечај-
ног дужника, а ради намирења стечајних поверилаца. 

 

VI Обустава и прекид извршног поступка  
због отварања стечаја 

У претходној глави разматрана је једна од последица отварања 
стечајног поступка на извршни поступак када је стечајни поступак отво-
рен над извршним дужником, као и услови под којима, током трајања сте-
чајног поступка, ова последица може бити укинута. Закон о извршењу и 
обезбеђењу који је у примени од 01.07.2016. године у одредби члана 129. 
став 1.35 прописује разлоге за обуставу извршног поступка. Oвом одред-
бом у ставу 2. је наведено да се решењем о обустави укидају и све спрове-
дене радње, ако се тиме не дира у стечена права других лица. Такође, у 

                                                 
35  Члан 120. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу: Јавни извршитељ по службеној 

дужности решењем обуставља извршни поступак: 1) ако је извршна исправа на осно-
ву које је донето решење о извршењу правноснажно или коначно укинута, преиначе-
на или стављена ван снаге; 2) ако је потврда о извршности одлуке правноснажно уки-
нута; 3) ако странка премине, а потраживање није наследиво; 4) ако странка која је 
правно лице престане да постоји, а нема правног следбеника; 5) ако потраживање 
престане да постоји; 6) ако је извршење постало немогуће или не може да се спроведе 
из других разлога (пропао је предмет извршења, извршни дужник нема имовину и 
сл.); 7) из других разлога одређених овим или другим законом 

 



Грађанска секција 
 

 199

ставу 3. наведене одредбе изричито је прописано да се радње којима је из-
вршни поверилац стекао заложно право у извршном поступку не укидају, 
ако је поступак обустављен због стечаја над извршним дужником. 

Из одредбе члана 129. Закона о извршењу и обезбеђењу, следи да 
се извршни поступак обуставља увек када су испуњени услови из става 1. 
ове одредбе и да се решењем којим се обуставља извршни поступак исто-
времено укидају све спроведене извршне радње. Међутим, закон је пред-
видео изузетке од овог правила, па се спроведене извршне радње неће 
укинути ако се тиме дира у стечена права других лица и уколико се ради о 
радњама којима је извршни поверилац стекао заложно право у извршном 
поступку, а извршни поступак се обуставља због отварања стечајног по-
ступка над стечајним дужником.  

Поступање супротно одредби члана 129. став 3. Закона о изврше-
њу и обезбеђењу, довело би до губитка заложног права извршног пове-
риоца, односно брисања заложног права, а тиме и немогућности да пове-
рилац извршног дужника у стечајном поступку над извршним дужником 
(стечајним дужником), стекне статус разлучног повериоца и оствари 
право првенства намирења из вредности ствари на којој постојало зало-
жно право36. 

Тумачењем одредбе члана 129. ст. 2. и 3. Закона о извршењу и 
обезбеђењу, могло би се закључити да се у свим другим случајевима (када 
се не дира у стечена права других лица и заложно право извршног повери-
оца) извршни поступак, по отварању стечајног поступка над извршним 
дужником, обуставља уз укидање и спроведених извршних радњи, што 
није тачно. То из разлога што Закон о стечају, што је већ и речено, пред-
виђа да се у случају отварања стечајног поступка над извршним дужни-
ком извршни поступци обустављају37. Закон о стечају је lex specialis у од-
носу на Закон о извршењу и обезбеђењу. Како Закон о стечају као правну 
последицу отварања стечајног поступка не предвиђа обуставу извршног 
поступка уз укидање спроведених извршних радњи (већ само обуставу из-
вршног поступка), то у случају отварања стечајног поступка над извр-
                                                 
36  Члан 49. Закона о стечају: Разлучни повериоци су повериоци који имају заложно право, 

законско право задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се воде 
јавне књиге или регистри и имају право на првенствено намирење из средстава остваре-
них продајом имовине, односно наплате потраживања на којој су стекли то право 

37  Члан 93. ст. 1. и 2. Закона о стечају 
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шним дужником, неопходно донети решење којим се извршни поступак 
обуставља, а без одлуке о укидању спроведених извршних радњи. 

Све наведено односи се на ситуацију када је стечајни поступак 
отворен над извршним дужником. Када је стечајни поступак отворен над 
извршним повериоцем, извршни поступак се прекида. Ово произлази из 
одредбе члана 88. Закона о стечају38. Наведена одредба у складу је са чла-
ном 222. Закона о парничном поступку39, којом је прописано да се прекид 
поступка утврђује када су наступиле правне последице отварања стечај-
ног поступка40. Одредба члана 222. Закона о парничном поступку сходно 
се примењује и на извршни поступак41. 

Закон о извршењу и обезбеђењу је прописао да се, у случају пре-
кида извршног поступка, на предлог странке или по службеној дужности 
може поставити привремени заступник, а ради наставка прекинутог по-
ступка, а што иначе не важи уколико је извршни поступак прекинут због 
наступања правних последица отварања стечајног поступка42. У случају 
прекида извршног поступка због отварања стечајног поступка над извр-
шним повериоцем не поставља се привремени заступник, из разлога што 
даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка 
права директора, заступника и пуномоћника, као и органа управљања и 

                                                 
38  Члан 88. Закона о стечају: У тренутку наступања правних последица отварања поступка 

стечаја прекидају се сви судски поступци у односу на стечајног дужника и на његову имо-
вину, сви управни поступци покренути на захтев стечајног дужника, као и управни и по-
рески поступци који за предмет имају утврђивање новчане обавезе стечајног дужника 

39  Члан 222. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" 72/11, 49/13-ОУС, 
74/13-ОУС и 55/14): Суд утврђује прекид поступка кад: 1) странка умре; 2) странка 
изгуби парничну способност; 3) законски заступник странке умре или престане њего-
во овлашћење за заступање; 4) странка која је правно лице престане да постоји, одно-
сно кад надлежни орган правноснажно одлучи о забрани рада; 5) наступе правне по-
следице отварања поступка стечаја; 6) услед ратног стања или ванредних догађаја 
престане рад у суду; 7) је то другим законом прописано 

40  Члан 73. став 1. Закона о стечају: Правне последице отварања стечајног поступка на-
ступају даном објављивања огласа о отварању поступка на огласној табли суда 

41  Члан 39. Закона о извршењу и обезбеђењу: У извршном поступку и поступку обезбе-
ђења сходно се примењује закон којим се уређује парнични поступак 

42  Члан 29. Закона о извршењу и обезбеђењу: Ако извршни поступак буде прекинут по 
сили закона, јавни извршитељ, на предлог странке или по службеној дужности поста-
вља привременог заступника странци, и наставља поступак и пре него што престане 
разлог због кога је прекинут. Ово не важи за прекид поступка који је настао наступа-
њем правних последица стечајног поступка 
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надзорних органа стечајног дужника и та права прелазе на стечајног 
управника43, а стечајни управник отварањем стечајног поступка, преузи-
ма у државину целокупну имовину која улази у стечајну масу и њоме 
управља44. 

Извршни поступак који је прекинут због отварања стечајног по-
ступка над извршним повериоцем наставиће се по предлогу стечајног 
управника45. 

 

VII Извршни поверилац као разлучни поверилац  
у стечајном поступку 

Разлучни повериоци су повериоци који имају заложно право, за-
конско право задржавања или право намирења на стварима и правима о 
којима се воде јавне књиге или регистри и имају право на првенствено на-
мирење из средстава остварених продајом имовине, односно наплате по-
траживања на којој су стекли то право46. Из наведене одредбе произлази 
да су разлучни повериоци, повериоци који имају новчано према стечајном 
дужнику и при том имају и:  

1. заложно право на имовини стечајног дужника којим је обезбе-
ђено њихово новчано потраживање; 

2. законско право задржавања, и  
3. право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне 

књиге или регистри и при том имају и право на првенствено намирење из 
средстава остварених продајом имовине. 

Заложно право је стварно право на туђој ствари на основу које по-
верилац може наплатити своје потраживање из вредности заложене ства-
ри пре осталих поверилаца, ако дужник не испуни своју доспелу обавезу. 

                                                 
43  Члан 74. став 1. Закона о стечају 
44  Члан 105. Закона о стечају 
45  Члан 225. Закона о парничном поступку: Поступак који је прекинут из разлога наведе-

них у члану 222. тач. 1-5. овог закона, наставиће се кад наследник или старалац заостав-
штине, нови законски заступник, стечајни управник или правни следбеници правног 
лица преузме поступак или кад их суд на предлог противне стране позове да то учине 

46  Члан 49. став 1. Закона о стечају 
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Право задржавања47 (ретенција) је право повериоца доспелог по-
траживања у чијим рукама се налази нека дужникова ствар, да ствар задр-
жи док дужник не исплати потраживање. Поверилац који држи ствар има 
право да се на плати из њене вредности исто као и заложни поверилац, уз 
претходно обавештавање дужника. 

Право намирења подразумева право повериоца да своје потражи-
вање намири из непокретности у случају да треће лице касније стекне на 
истој непокретности право својине. 

Право првенственог намирења подразумева право повериоца да своје 
потраживање намири из непокретности пре других поверилаца, који су доц-
није стекли право да своје потраживање намире из исте непокретности. 

Закон о извршном поступку ("Службени гласник РС" 125 од 
22.11.2004. године) у одредби члана 102. је прописивао да се у јавној књи-
зи врши забележба решења о извршењу, односно други одговарајући упис 
предвиђен прописима о упису права на непокретностима у јавне књиге. 
Тим уписом извршни поверилац је стицао право да своје потраживање на-
мири из непокретности и у случају да треће лице касније стекне на истој 
непокретности право својине. То значи да је према овој одредби извршни 
поверилац право на намирење стицао уписом забележбе решења о извр-
шењу у јавни регистар. Међутим, истом одредбом је било прописано да 
извршни поверилац који је предложио извршење, а раније није стекао за-
ложно право, стиче уписом решења о извршењу право да се из непокрет-
ности намири пре лица које је доцније стекло на тој непокретности зало-
жно право или право на намирење. То значи да је уписом забележбе реше-
ња о извршењу према Закону о извршном поступку, извршни поверилац 
стицао истовремено и право на намирење и право првенства намирења. 
Извршни поверилац из овог поступка је стога у случају отварања стечај-
ног поступка над извршним дужником стекао могућност да у том стечај-
ном поступку подношењем благовремене и уредне пријаве потраживања48 
стекне статус разлучног повериоца из члана 49. став 1. Закона о стечају. 

                                                 
47  Чл. 286-289. и члан 728. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" 

29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени лист СРЈ" 31/93) 
48  Члан 111. став 5. Закона о стечају: Пријаве се могу подносити по истеку рока одређе-

ног решењем стечајног судије, али најкасније у року од 120 дана од дана објављива-
ња огласа у "Службеном гласнику РС", а све пријаве поднете по истеку рока од 120 
дана биће одбачене као неблаговремене 
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Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 31 од 
9.5.2011. године) је одредбом члана 107. прописао да извршни поверилац 
стиче право уписа заложног права на основу решења, односно закључка из-
вршитеља о извршењу на непокретности извршног дужника. Према ставу 2. 
наведене одредбе упис заложног права на основу решења о извршењу, вршио 
се на захтев извршног повериоца у јавној књизи. По основу овако уписаног 
заложног права на основу одредбе члана 107. став 2. Закона о извршењу и 
обезбеђењу из 2011. године извршни поверилац који је стекао статус зало-
жног повериоца у извршном поступку, може своје потраживање остварити у 
стечајном поступку као разлучни поверилац. Међутим, уколико је у јавној 
књизи уписана само забележба решења о извршењу (без уписа заложног пра-
ва по захтеву извршног повериоца), извршни поверилац није стекао статус 
заложног повериоца у извршном поступку, због чега своје потраживање не 
може остварити ни као разлучни поверилац у стечајном поступку. 

Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 106 од 
21.12.2015. године) у члану 155. став 1. прописује обавезу јавног изврши-
теља да решење о извршењу достави органу који води катастар непокрет-
ности, ради уписа забележбе решења о извршењу на непокретности. Упи-
сом забележбе решења о извршењу извршни поверилац стиче право да се 
намири из непокретности (право на намирење) и ако друго лице касније 
стекне својину на њој. Извршни поверилац према ставу 3. наведене одред-
бе стиче од момента уписа забележбе решења о извршењу и право да се 
намири пре сваког ко после тога стекне заложно право или право на нами-
рење из непокретности. То значи да забележбом решења о извршењу на 
непокретности, извршни поверилац истовремено стиче и право на нами-
рење и право на првенствено намирења (уколико пре уписа забележбе ре-
шења о извршењу већ није стекао заложно право)49. Како је забележбом 

                                                 
49  Члан 155. Закона о извршењу и обезбеђењу: Јавни извршитељ одмах доставља реше-

ње о извршењу органу који води катастар непокретности, ради уписа забележбе ре-
шења о извршењу на непокретности. Орган који води катастар непокретности дужан 
је да упише забележбу решења о извршењу у року од 72 часа од пријема захтева за 
упис, иначе се сматра да је забележба уписана истеком 72 часа од пријема захтева за 
упис. Уписом забележбе решења о извршењу извршни поверилац стиче право да се 
намири на непокретности (право на намирење) и ако друго лице касније стекне своји-
ну на њој. Извршни поверилац који пре уписа забележбе решења о извршењу није 
стекао заложно право, стиче од уписа забележбе право да се намири пре сваког ко по-
сле тога стекне заложно право или право на намирење из непокретности 
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решења о извршењу извршни поверилац стекао и првенство намирења, то 
исти у стечајном поступку над извршним дужником има могућност да 
своје потраживање намири као разлучни поверилац.  

Извршни повериоци који су стекли право првенства намирења из 
члана 102. став 3. Закона о извршном поступку, заложно право из члана 
107. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године и право пр-
венства намирења из члана 155. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу 
из 2015. године, могу своја потраживања наплатити у стечајном поступку 
као разлучни повериоци, под условом да поднесу благовремену и уредну 
пријаву потраживања у својству разлучних поверилаца. То подразумева 
да пријава потраживања50 поред осталих података који су прописани чла-
ном 111. став 1. Закона о стечају мора да садржи и опис ствари на којој је 
поверилац стекао разлучно право. 

Међутим, остварење разлучних права у стечајном поступку огра-
ничено је одредбом члана 49. став 3. Закона о стечају. Овом одредбом је 
прописано да разлучна права стечена извршењем или обезбеђењем за по-
следњих 60 дана пре дана отварања стечајног поступка ради принудног 
намирења или обезбеђења, престају да важе и такви повериоци нису раз-
лучни повериоци. На основу решења стечајног судије, надлежни орган ко-
ји води одговарајуће јавне књиге, дужан је да изврши брисање овако сте-
чених разлучних права. Наведена одредба односи се само на извршне по-
вериоце (повериоце из извршних поступака – поступка принудног нами-
рења или обезбеђења) који су та права стекли 60 дана пре отварања сте-
чајног поступка над извршним дужником. Наведена одредба не односи се 
на разлучна права која су стечена у истом периоду ван извршног поступ-

                                                 
50  Члан 111. став 1. Закона о стечају: Повериоци пријаве потраживања подносе надле-

жном суду у писаном облику. У пријави се нарочито мора назначити: 1) назив, одно-
сно име и седиште односно пребивалиште повериоца са контакт адресом; 2) матични 
број правног лица, односно јединствени матични број грађана за физичка лица; 3) 
број пословног или текућег рачуна; 4) правни основ потраживања; 5) износ потражи-
вања и то посебно износ главног потраживања са обрачуном камате; 6) ствар на којој 
је поверилац стекао разлучно право уколико се ради о обезбеђеном потраживању и 
износ његовог потраживања који није обезбеђен, ако његово потраживање није у це-
лини обезбеђено; 7) одређени захтев повериоца, сходно одредбама о садржини тужбе 
закона којим се уређује парнични поступак 
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ка, односно поступка принудног намирења и обезбеђења, као ни на зало-
жне повериоце стечајног дужника из члана 49. став 5. Закона о стечају51. 

 

Закључак 

Покретањем претходног стечајног поступка над дужником, не на-
ступају било какве правне последице по повериоце и стечајног дужника, 
па претходни стечајни поступак тече паралелно са извршним поступком у 
коме је стечајни дужник странка. Изузетак је одређивање мере обезбеђе-
ња из члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају (забрана или привремено 
одлагање спровођења извршења према стечајном дужнику…). 

Мере обезбеђења из члана 62. Закона о стечају могу се одредити 
само у претходном стечајном поступку и трају најдуже до окончања прет-
ходног стечајног поступка. Ако се претходни стечајни поступак оконча 
обуставом, престају и мере обезбеђења. Уколико се над дужником отвори 
стечајни поступак, мере обезбеђења такође престају. Отварањем стечајног 
поступка наступа правна последица забране извршења и намирења према 
стечајном дужнику из члана 93. став 1. Закона о стечају (мораторијум). 

Мере обезбеђења из члана 62. Закона о стечају одређене у претход-
ном стечајном поступку могу бити укинуте у било које доба, одлуком стечај-
ног судије, све до окончања претходног стечајног поступка, када престају.  

Мере обезбеђења из претходног стечајног поступка укидају се под 
условима прописаним одредбом члана 93. ст. 4. и 5. Закона о стечају. 

Забрана извршења и намирења из члана 93. став 1. Закона о стечају 
укида се такође под условима из члана 93. ст. 4. и 5. Закона о стечају. Уки-
дањем ове забране разлучни поверилац стиче право да се намири у поступ-
ку ван стечаја из вредности ствари којом је обезбеђено потраживање. 

Отварањем стечајног поступка над дужником, обустављају се сви 
извршни поступци у којим је стечајни дужник извршни дужник. 

Извршни поступци у којима је стечајни дужник извршни повери-
лац се прекидају. 

                                                 
51  Члан 49. став 5. Закона о стечају: Заложни повериоци су повериоци који имају зало-

жно право на стварима или правима стечајног дужника о којима се воде јавне књиге 
или регистри, а немају новчано потраживање стечајном дужнику које је тим зало-
жним правом обезбеђено 
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Приликом обуставе или прекида поступка, не укидају се спроведе-
не извршне радње. 

Извршни повериоци који су стекли право првенства намирења по 
одредби члана 102. став 3. Закона о извршном поступку, заложно право по 
члану 107. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године и право 
одвојеног намирења по члану 155. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу 
из 2015. године, своја потраживања могу намирити у стечајном поступку 
над дужником као разлучни повериоци, уколико поднесу благовремену и 
уредну пријаву потраживања у својству разлучног повериоца. 

Разлучна права стечена 60 дана пре отварања стечајног поступка 
извршењем или обезбеђењем ради принудног намирења или обезбеђења, 
престају да важе отварањем стечаја, што се не односи на заложне повери-
оце стечајног дужника из члана 49. став 5. Закона о стечају, као ни на раз-
лучне повериоце који су то право стекли ван поступка принудног изврше-
ња или обезбеђења.  
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Татјана Матковић-Стефановић 
судија Привредног апелационог суда  
 
 

НАМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА  
НАСТАЛИХ ИЗ КОМУНАЛНИХ И СРОДНИХ  

ДЕЛАТНОСТИ 
 

Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 106/15) 
члановима од 392. до 413. регулише поступак намирења новчаних потражи-
вања насталих из комуналних и сродних делатности. Нови закон покушао 
је детаљније да регулише ову материју преузимајући нека решења из Зако-
на о извршењу и обезбеђењу из 2011. године и непотребно оптерећујући 
овај део идентичним одредбама које регулишу поступак по приговору извр-
шног дужника на решење о извршењу на основу веродостојне исправе. 

Закон о извршењу и обезбеђењу из 2011. године члановима од 
251. до 256. регулише посебан поступак за намирење потраживања по 
основу комуналних и сличних услуга у коме извршитељ закључком одлу-
чује о предлогу за извршење. Стари закон поред судског извршитеља као 
службеног лица запосленог у суду који по налогу суда или упутства суди-
је непосредно предузима поједине радње извршења предвиђа и извршите-
ља, физичко лице које именује министар надлежан за правосуђе да у ста-
тусу службеног лица спроводи извршење у границама решења о изврше-
њу и врши друга овлашћења која су му овом закону поверена, међу који-
ма и да поступа по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе 
ради остваривања новчаног потраживања по основу извршених комунал-
них и сличних услуга.  

 

Посебне карактеристике поступка 

Према новом Закону о извршењу и обезбеђењу суд одређује извр-
шење по предлогу за извршење на основу извршне или веродостојне ис-
праве и по предлогу за обезбеђење, а јавни извршитељ одређује извршење 
на основу веродостојне исправе ради намирења новчаних потраживања 
насталих из комуналних услуга и сродних делатности.  
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У погледу значења појма комуналне делатности, закон упућује на 
примену посебног закона којим је као таква та делатност одређена.  

Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" 
88/11 и 104716) прописана је комунална делатност као делатност пружања 
комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба свих физич-
ких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да 
створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 
континуитета, као и надзора над њиховим вршењем. Као комуналне делат-
ности наведене су следеће делатности: 1. снабдевање водом за пиће, 2. пре-
чишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, 3. производња, ди-
стрибуција и снабдевање топлотном енергијом, 4. управљање комуналним 
отпадом, 5. градски и приградски превоз путника, 6. управљање гробљима 
и сахрањивањем, 6а погребна делатност, 7. управљање јавним паркирали-
штима, 8. обезбеђивање јавног осветљења, 9. управљање пијацама, 10. од-
ражавање улица и путева, 11. одржавање чистоће на површинама јавне на-
мене, 12. одржавање јавних зелених површина, 13. димничарске услуге, 14. 
делатност зоохигијене, с тим што скупштина јединице локалне самоуправе 
може да одреди и друге делатности од локалног интереса и да пропише 
услове и начин њиховог обављања у складу са ставом 1. члана.  

Према члану 392. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу сродна 
делатност комуналним делатностима јесте делатност од општег интереса 
којом се континуирано пружају услуге већем броју лица на одређеном 
подручју и периодично наплаћују. Из наведеног члана произлази који 
услови кумулативно треба да буду испуњени да би се једна делатност тре-
тирала као сродна делатност комуналним делатностима.  

На седници Одељења судија Привредног апелационог суда дана 
23.10.2012. године усвојен је одговор да су сличне услуге комуналним 
услугама оне које се у складу са Законом о комуналним делатностима вр-
ше у општем интересу тј. у интересу шире друштвене заједнице а која се 
најчешће поклапа са територијом локалне самоуправе (град, општина). У 
том смислу, услуге испоруке електричне енергије, јавног превоза, теле-
фонске услуге, спадају у комуналне услуге, односно услуге сличне кому-
налним услугама. Наведени одговор је актуелан и у контексту новог зако-
на, јер је од практичног значаја за разрешење дилеме да ли ће о предлогу 
за наплату новчаног потраживања из ових услуга поступати суд или јавни 
извршитељ. 
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Извршни повериоци, вршиоци услуга, јавна предузећа, привредна 
друштва, предузетници и други привредни субјекат, подносе предлог за 
извршење ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних 
и сродних делатности искључиво месно надлежном јавном извршитељу 
према пребивалишту, односно боравишту извршног дужника као физич-
ког лица или према седишту извршног дужника као правног лица. 

Према Закону о извршењу и обезбеђењу из 2011. године предлог 
за дозволу извршења подносио се извршитељу на чијем подручју се нала-
зи седиште извршног повериоца.  

У делу материјалноправних норми које регулишу положај јавних 
извршитеља предвиђено је да јавни извршитељ врши јавна овлашћења ко-
ја су му поверена овим или другим законом, међу којим и доношење ре-
шења о извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења новча-
ног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и 
предузимање радњи којим се непосредно спроводи извршење. За разлику 
од Закона из 2011. године по коме је извршитељ закључком одлучивао о 
предлогу за извршење у комуналним и сличним услугама, по Закону из 
2015. године јавни извршитељ мериторно одлучује решењем о предлогу 
за извршење, као што и суд одлучује по предлогу за извршење на основу 
извршне или веродостојне исправе, а које се извршава по правноснажно-
сти, с тим што може да се изјави само приговор као правни лек.  

Предлог за извршење подноси се на основу прописаних веродо-
стојних исправа - рачуна и извода из пословних књига о извршеним кому-
налним и сродним услугама, тако да је сужен круг веродостојних исправа 
предвиђен чланом 52. Закона о извршењу и обезбеђењу. Рачун је сам по 
себи довољна веродостојна исправа, без достављања доказа да је извршни 
дужник обавештен о његовој обавези и подобна веродостојна исправа ако 
садржи податке о извршном повериоцу, извршном дужнику, предмету, 
врсти, обиму и доспелости обавезе извршног дужника, а што се односи и 
на извод из пословних књига о извршеним услугама. 

Чланом 394. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено 
је да веродостојна исправа мора да буде подобна за доношење решења о 
извршењу на основу веродостојне исправе (члан 53).  

Ставом 2. члана 53. Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено је 
да ако доспелост обавезе не може да се утврди из веродостојне исправе, из-



Билтен Врховног касационог суда 

 210

вршни поверилац дужан је да уз веродостојну исправу приложи писмени 
доказ да је извршном дужнику оставио накнадни рок да испуни обавезу.  

У пракси се поставља питање да ли се на основу извода из послов-
них књига који не прати доказ да је извршни дужник претходно обаве-
штен о насталој обавези може донети решење о извршењу. Из горе наве-
деног члана не произилази обавеза да се уз извод из пословних књига до-
ставља и писмени доказ да је извршни дужник обавештен о његовој оба-
вези по основу наведене веродостојне исправе. Сходно томе извод из по-
словних књига који садржи елементе из члана 53. став 1. Закона о изврше-
њу и обезбеђењу је ваљана веродостојна исправа, па нема места одбацива-
ња предлога за извршење ако уз извод из пословних књига није доста-
вљен доказ да је извршни дужник обавештен о истом. 

У поступку намирења новчаног потраживања насталих из кому-
налних и сродних делатности дозвољено је одлагање извршења предвиђе-
но општим нормама и то на предлог извршног повериоца, по основу спо-
разума странака, на предлог извршног дужника и на предлог трећег лица 
али са одређеним одступањима у погледу времена трајања одлагања на 
предлог извршног повериоца и по споразуму странака. Чланом 126. Зако-
на о извршењу и обезбеђењу предвиђено је да одлагање на предлог извр-
шног повериоца траје колико је извршни поверилац предложио, односно 
на време из споразума странака (члан 121), а посебном нормом предвиђе-
но је да се спровођење извршења може одложи на предлог извршног пове-
риоца или по споразуму странака, али не дуже од три месеца, а што је нај-
вероватније последица природе извршених услуга по основу којих се на-
мирује ово новчано потраживање.  

 

Предлог за извршење и решење о извршењу 
Закон не прописује посебно садржину предлога за извршење на 

основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања на-
сталог из вршења комуналних и сродних делатности, па се примењује од-
редба члана 62. Закона о извршењу и обезбеђењу која регулише садржину 
предлога за извршење на основу веродостојне исправе, што значи да 
предлог мора да садржи идентификационе податке о извршном повериоцу 
и извршном дужнику (члан 30), веродостојну исправу, потраживање извр-
шног повериоца, једно средство или један предмет или више средстава и 
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предмета извршења, као и друге податке и исправе који су потребни за 
спровођење самог извршења. 

Додатна садржина предлога предвиђена је чланом 300. став 2. За-
кона о извршењу и обезбеђењу ако је у предлогу за извршење као извр-
шни дужник назначена Република Србија, аутономна покрајина или једи-
ница локалне самоуправе извршни поверилац је дужан да поред рачуна 
извршења буџета, назначи директног корисника буџетских средстава због 
чијег рада је настало потраживање које се намирује и јединствен број ко-
рисника јавних средстава који припада том директном кориснику буџет-
ских средстава.  

Ако је у предлогу за извршење као извршни дужник назначен ин-
директни корисник буџетских средстава, извршни поверилац дужан је да 
назначи рачун преко кога индиректни корисник буџетских средстава по-
слује, његов матични број и његов порески идентификациони број.  

Из члана 397. Закона о извршењу и обезбеђењу који регулише са-
држину решења донетог по предлогу за извршење може се закључити да 
предлог треба да садржи и захтев да јавни извршитељ обавеже извршног 
дужника да намири новчано потраживање извршног повериоца са одмере-
ним трошковима поступка, у року од осам дана од дана достављања реше-
ња, као и захтев да се одреди средство и предмет извршења ради намире-
ња новчаног потраживања повериоца и трошкова поступка. 

Извршни поверилац је дужан да уз предлог за извршење приложи 
веродостојну исправу, рачун или извод из пословних књига у оригиналу, 
овереној копији или препису на основу става 3. члана 62. Закона о извр-
шењу и обезбеђењу. 

Извршни поверилац је дужан да уз предлог достави и захтев који 
је упутио Комори јавних извршитеља да одреди јавног извршитеља коме 
ће поднети предлог за извршење са одговором Коморе из којег произила-
зи да је за јавног извршитеља одређен управо извршитељ коме се подноси 
предлог за извршење. Комора је дужна да у року од пет дана од дана при-
јема захтева достави одговор и одреди јавног извршитеља, водећи рачуна 
о равномерном одређивању јавних извршитеља, азбучном реду уписа у 
именик јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља и о искључивој 
месној надлежности јавног извршитеља на чијем подручју извршни ду-
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жник има пребивалиште, боравиште или седиште у зависности да ли је из-
вршни дужник физичко или правно лице. 

Извршни поверилац није овлашћен да самостално одређује јавног 
извршитеља, већ је то у надлежности Коморе извршитеља, али кад Комо-
ра не поступи по поднетом захтеву, извршни поверилац је овлашћен да 
самостално одреди јавног извршитеља на чијем подручју извршни ду-
жник има пребивалиште, боравиште или седиште.  

Закон обавезује извршног повериоца да и у овом случају достави 
доказ да Комора није одговорила на захтев извршног повериоца у року од 
5 дана, иако се негативне чињенице не могу доказивати, при чему извр-
шни поверилац може само да достави као доказ да је захтев прописане са-
држине упутио Комори извршитеља. Одговор Коморе, односно горе наве-
дени доказ, представља процесну претпоставку за поступање јавног извр-
шитеља, па у случају да наведени докази нису достављени уз предлог за 
извршење, јавни извршитељ је дужан да одбаци предлог као и у случају 
кад је предлог поднет месно ненадлежном јавном извршитељу.  

Јавни извршитељ испитује уредност и дозвољеност поднетог 
предлога за извршење и овлашћен је да решењем одбаци предлог као неу-
редан и недозвољен. 

Свакако да је предлог неуредан ако не садржи све што је потребно 
да би се по њему поступало, при чему члан 39. Закона о извршењу и обез-
беђењу упућује на сходну примену одредаба Закона о парничном поступ-
ку, па самим тим и на члан 101. Закона о парничном поступку.  

Став 5. члана 31. Закона о извршењу и обезбеђењу овлашћује из-
вршног повериоца који намерава да покрене извршни поступак на основу 
извршне исправе ради намирења новчаног потраживања да од државних 
органа, имаоца јавних овлашћења, других правних лица и предузетника 
захтева бесплатно доставу свих података који су дужни да доставе суду и 
јавном извршитељу из става 1. истог члана. Наведени подаци представља-
ју између осталог и битне елементе садржине предлога за извршење како 
на основу извршне тако и на основу веродостојне исправе. Из садржине 
наведене одредбе не произилази такво овлашћење за извршне повериоце 
који подносе предлог за извршење на основу веродостојне исправе као ни 
за повериоце који иницирају поступак извршења ради намирења новчаног 
потраживања из комуналних и сродних делатности.  
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Према наведеном члану да би добио податке јавни извршитељ мора 
да покаже решење о извршењу на основу извршне или веродостојне испра-
ве или решење о извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења 
потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности при че-
му добијене податке суд и јавни извршитељ могу да обрађују само ради 
утврђивања имовине извршног дужника и спровођење извршења. Сходно 
томе ако извршни поверилац поднесе предлог за извршење јавном изврши-
тељу које не садржи законом прописане податке за поступање по њему, јав-
ни извршитељ на основу истог не може да одреди извршење већ ће посту-
пити у складу са чланом 101. Закона о парничном поступку.  

Под уредним предлогом подразумева се да је као извршни повери-
лац или извршни дужник означено лице које може бити странка у поступ-
ку применом члана 74. Закона о парничном поступку, о чему јавни извр-
шитељ пази по службеној дужности, па зависно од тога да ли се ради о не-
достатку који се може отклонити позива странку-извршног повериоца да 
исти отклони у одређеном року или одбацује предлог, ако се ради о недо-
статку који се не може отклонити.  

Јавни извршитељ не може да поступа по предлогу за намирење 
новчаног потраживања које не проистиче из комуналних и сродних делат-
ности. Ако одлучивање о предлогу за извршење на основу веродостојне 
исправе спада у надлежност суда, јавни извршитељ ће решењем одбацити 
предлог због апсолутне ненадлежности применом члана 16. Закона о пар-
ничном поступку. Кад уз предлог за извршење није достављена прописана 
веродостојна исправа из члана 394. Закона о извршењу и обезбеђењу јав-
ни извршитељ одбацује предлог. 

Одлучујући о основаности предлога за извршење, јавни изврши-
тељ доноси решење којим одбија предлог као неоснован или решење о из-
вршењу при чему је везан приложеном веродостојном исправом, а што је 
последица примене начела формалног легалитета и овлашћен је само да 
испитује да ли су испуњени формални услови за доношење решења о из-
вршењу, односно да ли је предлог за извршење у складу са приложеном 
веродостојном исправом, која треба да садржи све прописане елементе из 
члана 53. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

Кад јавни извршитељ оцени да је предлог за извршење дозвољен, 
уредан и основан, доноси решење о извршењу на основу веродостојне ис-



Билтен Врховног касационог суда 

 214

праве којим се обавезује извршни дужник да намири потраживање извр-
шног повериоца са трошковима поступка у року од осам дана од дана до-
стављања решења и одређује средство и предмет извршења ради намире-
ња потраживања извршног повериоца, како је то прописано чланом 397. 
Закона о извршењу и обезбеђењу. Из наведене одредбе јасно произилази 
да у предлогу за извршење мора да буде назначено средство и предмет из-
вршења, а у противном јавни извршитељ решењем одбацује предлог без 
претходног враћања на допуну на основу члана 61. став 3. Закона о извр-
шењу и обезбеђењу. Међутим у пракси се поставља питање да ли и у по-
ступку који се води ради намирења новчаног потраживања насталог из ко-
муналних услуга и сродних делатности одлучујући о предлогу за изврше-
ње, јавни извршитељ може одредити извршење на целокупној имовини 
извршног дужника обзиром на садржину члана 60. Закона о извршењу и 
обезбеђењу. Наведеном одредбом која је предвиђена у материји извршења 
на основу извршне исправе прописано је да извршни поверилац који зах-
тева извршење ради намирења новчаног потраживања није дужан да у 
предлогу за извршење назначи средство и предмет извршења, (извршење 
на целокупној имовини извршног дужника) већ се извршење одређује на 
целокупној имовини извршног дужника. Применом исте произилази да 
извршни поверилац који захтева извршење ради намирења новчаног по-
траживања на основу извршне исправе није дужан да у предлогу назначи 
средство и предмет извршења већ се извршење одређује на целокупној 
имовини извршног дужника.  

Из члана 62. Закона о извршењу и обезбеђењу који регулише садр-
жину предлог за извршење на основу веродостојне исправе као и из члана 
397. Закона о извршењу и обезбеђењу не произилази таква могућност па 
се може закључити да у поступку који се иницира на основу веродостојне 
исправе јавни извршитељ не може одредити извршење на целокупној 
имовини извршног дужника, већ је извршни поверилац дужан да у пред-
логу за извршење наведе средство и предмет извршења.  

 

Приговор као правни лек 

Чланом 24. Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђени су при-
говор и жалба као правни лекови у извршном поступку тако да се жалбом 
побија решење првостепеног суда или јавног извршитеља ако законом ни-
је одређено да жалба није дозвољена или да се такво решење побија при-
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говором. У посебном поступку ради намирења новчаног потраживања на-
сталог из комуналних и сродних делатности закон предвиђа само приго-
вор као правни лек који се подноси против решења донетог од стране јав-
ног извршитеља.  

Извршни дужник може приговором да побија решење о извршењу 
или само део решења којим су одмерени трошкови поступка. Приговор 
извршног дужника има суспензивно дејство па се решење извршава после 
његове правноснажности, а ако извршни дужник не поднесе приговор, 
јавни извршитељ у року од три дана од истека рока за приговор почиње да 
спроводи извршење.  

Закон овлашћује и извршног повериоца да приговором побија ре-
шење јавног извршитеља о одбијању или одбацивању предлога за изврше-
ње или само део решења којим су одмерени трошкови поступка.  

Приговор се подноси суду, који би одлучивао о предлогу за извр-
шење да је за то надлежан суд, тј. стварно надлежном суду, основном или 
привредном суду у зависности да ли се ради о дужничко-поверилачком 
односу између привредних субјеката или не и месно надлежном суду, 
према пребивалишту, односно боравишту или седишту извршног дужни-
ка, зависно од тога да ли је извршни дужник физичко или правно лице а 
који суд и одлучује о приговору. 

Закон изричито предвиђа да решење донето по приговору не може 
да се побија жалбом. На приговор извршног повериоца и поступак приме-
њују се одредбе о приговору извршног дужника. Свакако да у поступку 
спровођења извршења и треће лице може изјавити приговор по прописа-
ним условима из члана 108. Закона о извршењу и обезбеђењу.  

Законом је регулисано поступање судије појединца и већа прво-
степеног суда по поднетом приговору, односно поступање већа у зависно-
сти да ли се побија решење у делу у коме је извршни дужник обавезан да 
намири новчано потраживање или само у делу у коме су одређени сред-
ство и предмет извршења или се побија решење у целини, при чему је из-
вршни дужник дужан да у приговору наведе који део решења побија оба-
везујући, одређујући или решење у целини.  

Уколико извршни дужник не означи који део решења побија, по 
закону веће испитује само део решења у коме су одређени средство и 
предмет извршења, а што је у супротности са чланом 386. Закона о пар-



Билтен Врховног касационог суда 

 216

ничном поступку, чијом применом другостепени суд закључује да се по-
бија пресуда у оном делу у коме странка није успела. Међутим, ако из са-
држине приговора произилази да се побија решење у целини, веће ће ис-
питивати решење и у обавезујућем делу.  

Одлучујући о основаности приговора веће по закону испитује ре-
шење у границама разлога наведених у приговору, при чему пази по слу-
жбеној дужности на примену материјалног права, да ли је суд надлежан за 
доношење решења, на стварну и месну надлежност првостепеног суда, да 
ли исправа на основу које је донето решење има својство веродостојне ис-
праве и да ли је извршење одређено на ствари која је изван правног про-
мета. Стварно и месно надлежан суд (основни или привредни према месту 
пребивалишта, односно боравишту или седишта извршног дужника) прво 
цени да ли је суд надлежан за доношење решења у ком случају укида 
ожалбено решење и одбацује предлог за извршење због апсолутне нена-
длежности применом члана 16. Закона о парничном поступку. Ако је над-
лежни јавни извршитељ донео решење о извршењу веће испитује да ли је 
решење донето на основу веродостојне исправе подобне за доношење ре-
шења из члана 394. а у вези члана 53. Закона о извршењу и обезбеђењу, а 
противном укида решење и одбацује предлог. Кад је решење о извршењу 
донето на основу исправе која има својство веродостојне исправе стичу се 
услови за оцену испуњености законом прописаних разлога за изјављива-
ње приговора, при чему суд пази и да ли је извршење одређено на ствари 
која је изван правног промета. 

Чланом 55. Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено је да су 
предмет извршења ствари и права извршног дужника на којима се спрово-
ди извршење при чему предмет извршења не могу да буду ствари изван 
промета, објекти, оружје и опрема који су намењени одбрани и безбедно-
сти Републике Србије нити ствари које су овим или другим законом изу-
зети од извршења.  

 

Побијање решења о извршењу у делу у коме је извршни дужник  
обавезан да намири новчано потраживање 

Надлежност у поступању по приговору извршног дужника поде-
љена је између судије појединца и већа од троје судија. 

За разлику од судије појединца који поступа по приговору на ре-
шење о извршењу на основу веродостојне исправе и који није овлашћен 
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да одбаци приговор као неблаговремен, непотпун или недозвољен, судија 
појединац је у овом поступку овлашћен да донесе такво решење, у року 
од пет дана од дана пријема приговора, решења и списа предмета и реше-
ње о одбацивању приговора отправља у року од наредна три дана.  

Приговор је благовремен ако је поднет у општем року од осам да-
на од дана достављања решења о извршењу извршном дужнику. Посебни 
рок од три дана прописан је за изјављивање приговора на решење о одба-
цивању приговора који почиње да тече од дана достављања решења о од-
бацивању приговора. У погледу уредне доставе примењује се члан 36. За-
кона о извршењу и обезбеђењу, који се односи и на доставу решења, које 
је донео јавни извршитељ. 

У погледу разлога и садржине приговора упућује се на сходну 
примену члана 89. Закона о извршењу и обезбеђењу, па ако у приговору 
извршни дужник није навео законом прописане разлоге, чињенице и при-
ложио писмене доказе на којима заснива приговор, исти се одбацује као 
непотпун без претходног враћања на допуну, независно од тога да ли је 
приговор поднео пуномоћник у име странке или сама странка.  

Закон не предвиђа посебно када је приговор недозвољен, па се 
сходно примењују одредбе Закона о парничном поступку о недозвољено-
сти жалбе као правног лека, тако да је приговор недозвољен ако је поднет 
од лица које није овлашћено за изјављивање приговора или ако извршни 
дужник нема правни интерес за изјављивање истог. 

Судија појединац не доставља приговор извршном повериоцу на 
изјашњење, изузев кад извршни дужник као разлог истиче да потражива-
ње из веродостојне исправе није настало, у ком случају није дужан да 
приложи доказ да обавеза из веродостојне исправе није настала, па се 
приговор доставља извршном повериоцу наредног дана по пријему приго-
вора, а извршни поверилац може да достави одговор у року од пет дана. 

Судија појединац је дужан да одлуке из своје надлежности донесе 
у року од пет дана од дана пријема приговора, решења и списа предмета и 
отпреми их у року од три наредна радна дана.  

Ако на решење о одбацивању приговора извршни дужник не изја-
ви приговор, судија појединац одмах по истеку рока за приговор, доста-
вља списе предмета јавном извршитељу ради спровођења извршења, јер је 
решење о извршењу постало правноснажно. 
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Ако је приговор изјављен, судија појединац доставља већу на по-
ступање приговор на решење о одбацивању приговора заједно са реше-
њем и списима предмета наредног радног дана од пријема приговора. Ве-
ће поступајући по приговору може да донесе решење о одбијању пригово-
ра или о усвајању приговора, у ком случају одмах одлучује и о приговору 
извршног дужника против решења о извршењу. 

Ако судија појединац не одбаци приговор на решење о извршењу 
исти се са решењем и списима предмета доставља већу на поступање и 
доношење одлуке о усвајању или одбијању приговора. Обавеза доставља-
ња настаје наредног радног дана од пријема приговора, односно од прије-
ма одговора на приговор или од истека рока за одговор на приговор у за-
висности од тога да ли се приговор доставља извршном повериоцу на из-
јашњење или не.  

Веће је овлашћено да донесе решење о одбацивању приговора ако 
је судија појединац пропустио да исти одбаци као неблаговремен, непот-
пун или недозвољен. 

Решење о одбацивању приговора као неблаговременог, непотпу-
ног или недозвољеног веће доноси у року од пет дана од дана пријема 
приговора, решења и списа предмета и исто отправља у року од наредна 
три радна дана.  

Благовремени, дозвољени и потпун приговор извршног дужника 
на решење о извршењу, веће може да одбије или усвоји. 

Разлози за побијање приговора решења о извршењу у обавезују-
ћем делу предвиђени су законом и то да потраживање из веродостојне ис-
праве није настало или није доспело, ако је у веродостојну исправу унет 
неистинит садржај, ако је обавеза из веродостојне исправе испуњена или 
на други начин престала да постоји или ако је потраживање застарело.  

Одлуку о усвајању или одбијању приговора веће доноси на основу 
оцене ко је од странака своје тврдње учинио вероватнијим, извршни пове-
рилац или извршни дужник, у односу на поднет предлог за извршење и 
приговор, с обзиром на разлоге побијања и на разлоге на које пази по слу-
жбеној дужности.  

За доношење одбијајуће или усвајајуће одлуке по приговору реле-
вантна је вероватноћа тврдњи, а не да ли је потраживање основано или не, 
при чему спорне чињенице не могу да се утврђују у поступку по пригово-
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ру као правном леку. Ако је извршном повериоцу достављен приговор на 
изјашњење, јер је извршни дужник као разлог побијања навео да обавеза 
из веродостојне исправе није настала, у том случају веће ће ценити веро-
ватност навода извршног дужника у односу на вероватност навода извр-
шног повериоца из предлога за извршење и благовремено достављеног 
одговора на приговор.  

У циљу реализације начела хитности извршног поступка прописа-
ни су рокови за доношење одлука, како из надлежности судије појединца, 
тако и из надлежности за отправљање донетих одлука. 

Веће одлуку о приговору извршног дужника на решење о изврше-
њу доноси у року од 15 дана од дана достављања приговора и списа пред-
мета и дужан је да исту отправи у року од 3 радна дана од дана доношења 
решења.  

Закон прописује последице одбијања и усвајања приговора од стране 
већа на покренути извршни поступак, па ако је приговор одбачен као небла-
говремен, непотпун или недозвољен или одбијен против решења судије поје-
динца о одбацивању приговора или одбијен приговор на решење о изврше-
њу, решење о извршењу постаје правноснажно и судија појединац одмах до-
ставља списе предмета јавном извршитељу да спроведе извршење.  

По усвојеном приговору извршног дужника на решење о изврше-
њу, веће решењем ставља ван снаге део решења којим су одређени сред-
ство и предмет извршења и укида спроведене радње, а поступак се даље 
наставља као по приговору против платног налога, а ако суд за то није 
стварно или месно надлежан, списи предмета се достављају надлежном 
суду на поступање. 

Приликом доношења наведеног решења веће је дужно да по слу-
жбеној дужности пази на стварну надлежност, али и на месну надлежност 
парничног суда, применом чл. 38. и 39. Закона о парничном поступку, по-
ред искључиве месне ненадлежности, као и на уговорену надлежност из 
споразума о месној надлежности (члан 65. Закона о парничном поступку). 

Одлучујући о основаности тужбеног захтева у парничном поступ-
ку суд ће на основу члана 460. Закона о парничном поступку одлучити да 
ли решење о извршењу јавног извршитеља остаје на снази или се укида. 
По Закону из 2011. године јавни извршитељ је закључком одлучивао по 
предлогу за извршење, па у случају усвајања приговора и настављању по-
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ступка као по приговору против платног налога суд је био дужан да укине 
закључак и одлучи о основаности тужбеног захтева усвајањем или одбија-
њем истог, јер по закључку јавног извршитеља не могу да се доносе одлу-
ке из члана 460. Закона о парничном поступку. 

 

Побијање решења само у делу у коме су одређени средство  
и предмет извршења 

Извршни дужник може приговором да побија решење о извршењу 
у делу у коме су одређени средство и предмет извршења, што практично 
значи да је решење у обавезујућем делу постало правноснажно, а да ли ће 
се исто доставити на спровођење извршења зависи од тога да ли је веће 
одбило приговор којим се побија одређујући део или је усвојило. Ако веће 
одбије приговор, судија појединац одмах доставља списе предмета јавном 
извршитељу да спроведе извршење, а ако веће усвоји приговор судија по-
јединац одмах обавештава извршног повериоца да је део решења у коме је 
извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање постао извр-
шна исправа на основу које може поново да захтева извршење у истом 
или другом поступку. 

Ово практично значи да извршни поверилац добија извршну ис-
праву на основу које може да поднесе предлог за извршење, а која као вр-
ста извршне исправе није предвиђена чланом 41. Закона о извршењу и 
обезбеђењу, који регулише врсте извршних исправа. Чланом 3. Закона о 
извршењу и обезбеђењу предвиђено је да о предлогу за извршење на 
основу извршне исправе одлучује суд, па применом исте јавни извршитељ 
не би одлучивао по таквом предлогу.  

Приговор извршног дужника мора да буде благовремен, дозвољен 
и потпун. Приговор мора да има садржину прописану законом, да су у 
истом наведени разлози из којих се побија решење, а који су по својој 
природи такви да спречавају спровођење извршења, при чему исти зависе 
од врсте средства спровођења извршења и предмета на којем се извршење 
спроводи, а извршни дужник је дужан да наведе и конкретне чињенице и 
достави писмене доказе. У противном судија појединац је овлашћен да 
одбаци приговор као непотпун, без претходног враћања на допуну.  

Закон упућује на сходну примену одредаба о побијању решења са-
мо у делу којим је извршни поверилац обавезан да намири новчано потра-
живање а које регулишу: 1) поступање судије појединца (члан 401) и њего-
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во овлашћење да донесе решење о одбацивању приговора као неблаговре-
меног, недозвољеног и непотпуног, при чему судија појединац не доставља 
приговор извршном повериоцу на одговор; достављање приговора, решења 
и списа предмета већу наредног радног дана од дана пријема приговора 
против решења о одбацивању приговора, односно од наредног радног дана 
од дана пријема приговора (члан 402) 2) поступање већа по приговору 
(члан 403) тако да веће може да одбаци приговор као неблаговремен, непот-
пун и недозвољен ако је то пропустио судија појединац, односно да одбије 
приговор против решења судије појединца о одбацивању приговора, одно-
сно да усвоји или одбије приговор на решење о извршењу.  

 

Побијање решења у целини 
Извршни дужник може приговором да побија решење о извршењу 

у целини, у ком случају у приговору мора да наведе разлоге, чињенице и 
достави писмене доказе у погледу обавезујућег дела који су предвиђени 
чланом 89. Закона о извршењу и обезбеђењу, али и разлоге, чињенице и 
доказе и у погледу одређујућег дела решења, на основу члана 102. а у вези 
члана 97. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

На поступање судије појединца по достављеном приговору сходно 
се примењује члан 401. у погледу овлашћења за одбацивање неблаговре-
меног, непотпуног и недозвољеног приговора, а у погледу достављања 
приговора, решења и списа предмета већу члан 402. који важи када се по-
бија само део решења у коме је извршни дужник обавезан да намири нов-
чано потраживање, а на поступање већа члана 403. став 4. Закона о извр-
шењу и обезбеђењу.  

Навођење разлога за побијање приговором решења у обавезујућем 
и одређујућем делу решења има за последицу да веће прво испитује зако-
нитост и правилност обавезујућег дела решења, при томе веће не одлучује 
о основаности навода, већ своју оцену заснива на степену вероватности, 
односно ко је своје тврдње учинио вероватнијим у зависности од разлога 
наведених у приговору и разлога о којим се пази по службеној дужности 
па ако нађе да је решење у том делу правилно и законито, испитује пра-
вилност и законитост одређујућег дела решења. 

Као последица такве оцене изнетих разлога у приговору веће мо-
же да донесе: 1) решење о одбијању приговора у целини када утврди да су 
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оба дела решења законита и правилна, што има за последицу да је решење 
о извршењу постало правноснажно и судија појединац одмах доставља 
списе предмета јавном извршитељу да спроведе извршење; 2) решење о 
усвајању приговора у целини ако утврди да део решења у коме је извршни 
дужник обавезан да намири новчано потраживање није законит или пра-
вилан и у том случају ставља ван снаге део решења којим су одређени 
средство и предмет извршења и укида спроведене радње, а поступак се 
даље наставља као по приговору против платног налога, с тим ако суд за 
то није стварно или месно надлежан списи предмета се достављају надле-
жном суду; 3) решење о одбијању приговора против дела решења у коме 
је извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање и истовре-
мено усваја приговор против дела решења у коме су одређени средство и 
предмет извршења ако утврди да је први део решења законит и правилан, 
а други није, у ком случају судија појединац одмах обавештава извршног 
повериоца да је део решења у коме је извршни дужник обавезан да нами-
ри новчано потраживање постао извршна исправа на основу које може по-
ново да захтева извршење у истом или другом поступку. 

 

Закључак 
Из приказаних одредби произилази да је нови закон још више ак-

туелизовао јавног извршитеља како кроз поступак намирења новчаног по-
траживања насталих из комуналних и сродних делатности, тако и кроз 
спровођење извршења у односу на Закон о извршењу и обезбеђењу из 
2011. године, који је дао правне оквире за поверавање извршитељима од-
ређивање извршења на основу веродостојне исправе за новчано потражи-
вање из комуналних и сродних делатности. 

Свакако да је пребацивањем надлежности на јавне извршитеље у 
погледу поступања и одређивања извршења на основу веродостојне ис-
праве ради намирења новчаног потраживања из комуналних и сродних де-
латности дошло до растерећивања судова са великим бројем предмета из 
ове материје, што омогућава потпунију реализацију начела хитности као 
једног од основног начела извршног поступка. За разлику од решења из 
2011. године, по новом закону приговор има суспензивно дејство, па је 
кроз поступање судије појединца и већа првостепеног суда по приговору 
странака на решење о извршењу, обезбеђена судска контрола правилно-
сти и законитости донетих решења од стране јавних извршитеља. 
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Јелена Вилдовић Живковић и Татјана Ђурица 
судије Привредног апелационог суда 

 
 

ПРАВНИ СТАВОВИ  
ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

 

Увод 

Привредни апелациони суд је први пут прошле године, на савето-
вању судија у Врњачкој бањи у организацији Врховног касационог суда, 
представио учесницима саветовања правна схватања и правне ставове 
усвојене на седницама Одељења суда током 2015. године и почетком 
2016. године.  

Као што је тада напоменуто, Привредни апелациони суд има оба-
везу, прописану чланом 26. став 2. Закона о уређењу судова, да утврђује 
правне ставове ради јединствене примене закона из надлежности при-
вредних судова, на који начин усаглашава судску праксу у свим материја-
ма у којима суде и поступају привредни судови. 

Обзиром да су привредни судови надлежни за суђење у споровима 
између привредних субјеката, као и других правних лица, за све врсте 
спорова, за спорове који произлазе из примене прописа о привредним 
друштвима, приватизацији и хартијама од вредности, за спорове који про-
истекну из поступка стечаја и реорганизације или поводом извршења и 
обезбеђења, да воде поступке стечаја и реорганизације, одређују и спро-
воде извршења, воде ванпарничне поступке који произлазе из примене За-
кона о привредним друштвима и одлучују о привредним преступима, као 
и у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, то је и зна-
чај усаглашавања судске праксе ради уједначеног поступања привредних 
судова изузетно велики.  

Привредни апелациони суд правне ставове исказује кроз одговоре 
на постављена спорна питања судија привредних судова, који се усвајају на 
седницама одељења, након традиционалног годишњег саветовања судија 
привредних судова на Златибору, усвајањем правних схватања, у одлукама 
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донетим по жалбама у конкретним предметима и објављивањем сентенци 
из појединих одлука у Билтену судске праксе привредних судова.  

Ради што потпунијег уједначавања праксе, у материјама које се 
преплићу са материјама у којима поступају судови опште надлежности, 
Привредни апелациони суд присуствује и састанцима апелационих судо-
ва, на којима се разматрају спорна правна питања. 

И ове године ће у даљем тексту, ради упознавања са правним ставо-
вима Привредног апелационог суда, бити презентирани поједини одговори, 
усвојени на седницама Одељења за привредне спорове и привредне преступе 
7. и 8. новембра 2016. године и објављени у Билтену судске праксе привред-
них судова бр. 4/2016, као и правна схватања усвојена на седницама Одеље-
ња за привредне спорове 26.4.2017. године и 25.5.2017. године. 

 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА КОЈИ СУ 

УТВРЂЕНИ НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 
И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

ОДРЖАНОЈ ДАНА 7. И 8. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 
 

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
1. Питање: 

Да ли извршни суд може да одлучује о месној надлежности су-
да за поступање по тужби приликом одлучивања о приговору извр-
шног дужника на решење о извршењу (Ив)? Питање се поставља об-
зиром да парнични суд често добија предмете у којима поједини судо-
ви доносе решења којим стављају ван снаге решење о извршењу у де-
лу којим је одређено извршење, констатују да ће се поступак настави-
ти као поводом приговора против платног налога пред парничним 
судом који није исти као суд пред којим се водио извршни поступак. 
Да ли у таквим ситуацијама суд који је примио предмет на надле-
жност има право да изазове сукоб надлежности? 

Одговор: 
На основу члана 19. Закона о парничном поступку суд се по слу-

жбеној дужности може огласити месно ненадлежним само ако постоји ис-
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кључива месна надлежност неког другог суда, а не и ако постоји општа 
месна надлежност неког другог суда.  

Уколико се не ради о искључивој месној надлежности и није ис-
такнут приговор месне ненадлежности извршног суда, суд решењем којим 
се ставља ван снаге решење о извршењу у делу којим је одређено изврше-
ње констатује да ће се поступак наставити као поводом приговора против 
платног налога пред парничним судом пред којим се води извршни посту-
пак. Уколико извршни суд то не учини, већ констатује да ће поступак на-
ставити као поводом приговора против платног налога пред парничним 
судом, који није исти као суд пред којим се водио извршни поступак, суд 
коме су достављени списи предмета на надлежност може изазвати сукоб 
надлежности.  

 

2. Питање: 

Да ли је суд дужан да "зна" материјално право садржано у ак-
тима објављеним у службеним листовима аутономних покрајина и је-
диница локалних самоуправа, или је правило iura novit curia ограни-
чено искључиво на познавање закона и прописа који подлежу обја-
вљивању сходно Закону о објављивању закона и других прописа и 
аката ("Службени гласник РС", бр. 45/2013)? 

Одговор: 

Закон о објављивању закона и других прописа и аката ("Службени 
гласник РС" 45/2013) прописује које акте је обавезно објавити у Службе-
ном гласнику Републике Србије (акти Народне скупштине, међународни 
споразуми, акти председника Републике, Владе, министарстава и посеб-
них организација, Уставног суда, Високог савета судства, Државног већа 
тужилаца, судова и јавних тужилаштава, Народне банке Србије, пресуде 
Европског суда за људска права и одлуке уговорних тела Уједињених на-
ција за заштиту људских права, прописе ималаца јавних овлашћења, дру-
ги општи акти републичких органа, као и остали акти за које је то одређе-
но посебним законом).  

Наведени закон донет је на основу члана 196. став 2. Устава РС 
који прописује да се Устав, закони и подзаконски општи акти Републике 
Србије објављују у републичком "Службеном гласнику", а да се статути, 
одлуке и други општи акти аутономних покрајина објављују у покрајин-
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ском "Службеном гласнику", док се статути и општи акти јединица локал-
не самоуправе објављују у локалним службеним гласилима и да ступају 
на снагу најраније осмог дана од дана објављивања. 

Према чл. 142. и 145. Устава РС, судови су самостални и незави-
сни у свом раду и суде на основу Устава, закона и других општих аката, 
када је то предвиђено законом, општеприхваћеним правилима међународ-
ног права и потврђених међународних уговора и да се судске одлуке за-
снивају на Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и прописи-
ма донетим на основу закона.  

Стога се може закључити да је суд дужан да сазна, а онда и да 
примени прописе који су објављени како у "Службеном гласнику РС", та-
ко и у службеним гласилима аутономне покрајине и локалне самоуправе, 
а релевантни су за доношење одлуке о предмету спора. 

 

3. Питање: 

Да ли је суд у обавези да по службеној дужности врши проверу 
података уписаних код Агенције за привредне регистре, а у погледу 
означених парничних странака и да ли је у обавези да укаже странка-
ма на промене настале у међувремену или је то обавеза странака да о 
насталим променама обавести суд? 

(Ово питање се поставља из разлога утврђења до које границе суд 
има обавезу да врши неке провере по службеној дужности. Наиме, у прак-
си је све више ових ситуација: да је над странкама отворен поступак ли-
квидације или стечаја, да је предузетник брисао делатност1, да је брисан 
законски заступник привредног друштва у АПР, а нови законски заступ-
ник није именован, а странка је и даље учесник у поступку, с тим да пуно-
моћник-адвокат или због неинформисаности или намерно прећути ове од-
лучујуће податке.) 

Одговор: 
На основу члана 79. Закона о парничном поступку суд је дужан да 

по службеној дужности пази да ли лице које се појављује као странка мо-
же да буде странка у поступку и да ли је парнично способна, да ли пар-
нично неспособну странку заступа њен законски заступник и да ли закон-

                                                 
1  Предузетник брисан из регистра 
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ски заступник има посебно овлашћење ако је оно потребно. На основу 
члана 80. став 1. Закона о парничном поступку, кад суд утврди да лице ко-
је се појављује као странка не може да буде странка у поступку, позваће 
тужиоца да отклони недостатак.  

Регистар који води Агенција за привредне регистра је јавна испра-
ва и свако заинтересовано лице може извршити увид у исти, односно поу-
здати се у истинитост податка који су уписани у регистар, како странке 
тако и суд. Кроз проверу података да ли лице које се појављује као стран-
ка може бити странка у поступку суд сазнаје и друге податке.  

 

4. Питање: 

Суд је туженом поставио привременог заступника на основу 
члана 81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку. У току по-
ступка суд је дошао до сазнања да се тужени налази на издржавању 
казне затвора у Републици Србији, па је истом доставио тужбу и по-
зив за следеће рочиште. Да ли за то рочиште треба позвати и привре-
меног заступника, с обзиром да је Законом о парничном поступку од-
ређен процесни моменат до којег привремени заступник предузима 
процесне радње у име странке (члан 82. став 2. ЗПП)? 

Одговор: 
Услови за постављење привременог заступника су прописани чла-

ном 81. став 2. Закона о парничном поступку. Један од таксативно набро-
јаних услова је и када је пребивалиште или боравиште, односно седиште 
туженог, непознато, а тужени нема пуномоћника. 

У описаној ситуацији из питања, суд је након постављења привре-
меног заступника сазнао боравиште туженог, коме је на адресу боравишта 
доставио тужбу и позив за рочиште, на начин прописан чланом 134. Зако-
на о парничном поступку. 

С обзиром да пребивалиште, односно боравиште туженог више 
није непознато, отпао је основ по коме је туженом постављен привремени 
заступник, па је првостепени суд правилно тужбу и позив за рочиште упу-
тио туженом, а не привременом заступнику. Тиме се омогућава туженом 
да се појави пред судом, што подразумева учешће туженог у парници, на 
начин предвиђен чланом 289. став 3. Закона о парничном поступку. 
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Суд ће у том случају решење о постављењу привременог заступ-
ника ставити ван снаге, због чега нема потребе да на рочиште позива и 
привременог заступника. 

 

5. Питање: 

Које су процесноправне последице престанка пуномоћја због 
истека рока на који је закључен уговор о заступању на одређено вре-
ме између странке и пуномоћника (на основу спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности), и да ли је и ко у том случају дужан да 
обавести суд о престанку пуномоћја? 

Одговор: 

Чланом 88. Закона о парничном поступку је у ставу 1. прописано 
да обим пуномоћја одређује странка. Према члану 89. овог закона ако је 
странка издала пуномоћје за вођење парнице, а није ближе одредила овла-
шћења у пуномоћју, пуномоћник је на основу оваквог пуномоћја овла-
шћен да: 1) врши све радње у поступку, а нарочито поднесе тужбу, да је 
повуче, призна тужбени захтев или се одрекне тужбеног захтева, закључи 
поравнање, изјави правни лек и да се одрекне или одустане од њега, као и 
да предлаже издавање привремених мера обезбеђења; 2) подноси предлог 
за извршење или за обезбеђење и предузима потребне радње у поступку 
поводом таквог захтева; 3) пренесе пуномоћје на другог пуномоћника или 
овласти другог пуномоћника на предузимање само појединих радњи у по-
ступку; 4) од противне стране прими и наплати досуђене трошкове.  

Према члану 92. овог закона странка може у свако време да опозо-
ве пуномоћје, а пуномоћник може да га у свако време откаже.  

Ставом 2. овог члана је прописано да опозивање, односно отказ 
пуномоћја мора да се саопшти суду пред којим се води поступак, у писа-
ном облику или усмено на записник, а према ставу 3. овог члана пуномоћ-
ник је дужан да о отказу пуномоћја обавести странку и суд.  

Према ставу 4. овог члана опозивање, односно отказ пуномоћја 
производи дејство за противну странку од часа када јој је саопштено, а 
према ставу 5. овог члана после отказа пуномоћја пуномоћник је дужан да 
још 30 дана предузима парничне радње за лице које му је издало пуномоћ-
је, ако је потребно да се отклони штета за даваоца пуномоћја која би у то 
време могла да настане. 
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Чланом 93. овог закона је прописано да пуномоћје престаје смрћу 
физичког лица, проглашењем за умрло и губитком пословне способности. 
Чланом 94. овог закона предвиђено је да пуномоћје које је издало правно 
лице престаје престанком правног лица, отварањем стечајног поступка и 
поступка ликвидације. 

Када странка издаје пуномоћје адвокату за заступање у парничном 
поступку онда треба разликовати два односа која постоје поводом тог пу-
номоћја. Један је унутрашњи, однос који постоји између пуномоћника и 
заступане странке и он је материјалноправне природе. Други је процесно-
правне природе и испољава се према суду и противној странци. 

Према суду пуномоћје делује од тренутка када му је достављено.  
У том смислу странка која је издала пуномоћје на одређени вре-

менски период је дужна да суд обавести о истеку рока на који је закључен 
уговор о заступању, јер је то однос који настаје између странке и пуно-
моћника. Суд не мора да има сазнање о том материјалноправном односу 
странке и пуномоћника, али треба да буде обавештен о истеку рока за-
кљученог уговора о заступању. Последице пропуста странке да то учини и 
суд о томе обавести иду на њену штету.  

 

6. Питање: 

У ситуацији када су странке у парничном поступку јавна ко-
мунална предузећа која са одређеним адвокатима по основу расписа-
ног тендера имају закључене уговоре о заступању и пружању адво-
катских услуга којима је уговорена накнада истих у висини од 50% 
од прописане адвокатске тарифе, да ли том предузећу као парничној 
странци сходно успеху у спору треба признати трошкове поступка на 
име пружених услуга заступања од стране адвоката према прописаној 
АТ сходно вредности спора, или пак треба признати само нужне тро-
шкове које је ЈКП као странка у поступку имала, односно трошкове 
заступања од стране адвоката сходно уговору, односно у висини од 
50% од прописане адвокатске тарифе, с обзиром да када се наплаћује 
пуни износ трошкова према АТ, ЈКП као странка у поступку оствару-
је приход на штету супротне стране у висини од преосталих 50% на-
плаћене накнаде на име трошкова састава поднесака и заступања од 
стране адвоката? 
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Одговор: 

Чланом 154. став 1. Закона о парничном поступку прописано је да 
ће суд приликом одлучивања који ће трошкови да се накнаде странци да 
узме у обзир само оне трошкове који су били потребни ради вођења пар-
нице, а да о томе, који су трошкови били потребни, као и о износу тро-
шкова, одлучује суд, ценећи све околности, а ставом 2. истог члана да ако 
је прописана тарифа за награде адвоката или за друге трошкове, ови тро-
шкови одмериће се по тој тарифи. 

Код законске дужности суда да трошкове адвоката одмерава по 
прописаној тарифи, без значаја је како су странке уговориле услове из 
уговора о заступању са адвокатом, јер закон не прописује обавезу страна-
ка да приликом опредељења износа трошкова, достављају и доказ да су 
исте и платиле, те се износ који се досуђује, има одмерити према адвокат-
ској тарифи. 

 

7. Питање: 

Да ли је преурањен тужбени захтев за накнаду штете проузро-
коване привременом мером, ако је решење којим је одређена привре-
мена мера преиначено или укинуто, а о тужбеном захтеву у вези с ко-
јим је предлог за одређивање привремене мере био поднет и усвојен, а 
мера са привременом важношћу одређена, још увек није правносна-
жно одлучено? 

Одговор: 

Одредбом члана 292. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано 
је да извршни дужник има према извршном повериоцу право на накнаду 
штете која му је нанесена привременом мером за коју је утврђено да је би-
ла неоснована или коју извршни поверилац није оправдао. 

Из цитиране законске одредбе произлази да је дужник овлашћен 
да захтева од повериоца накнаду штете у два случаја: ако је штета нанесе-
на привременом мером за коју је утврђено да је била неоснована или ако 
је штета нанесена привременом мером која није оправдана.  

Први случај подразумева да је поверилац, пре покретања спора, 
поднео предлог за одређивање привремене мере у посебном поступку 
обезбеђења, да је предлог усвојен и решењем мера одређена, а да повери-
лац у року, одређеном од стране суда истим решењем или у року који је 
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посебним законом прописан, није поднео тужбу. То је случај неоправдања 
привремене мере. Уколико је дужнику дејством мере проузрокована ште-
та, док је мера била на снази, на страни повериоца постоји одговорност и 
обавеза да исту надокнади. 

Други случај подразумева да је утврђено да је привремена мера 
била неоснована. Привремена мера се одређује решењем (независно да ли 
се одлучује у посебном поступку обезбеђења или у парничном поступку), 
а укидање или преиначење решења о одређивању привремене мере ауто-
матски не значи да је мера била неоснована. Независно од тога да ли је ре-
шење укинуто због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног ста-
ња или због битних повреда поступка, или је преиначено, јер је погрешно 
примењено материјално право, то још увек не значи да је мера била нео-
снована, већ само значи да је решење било незаконито због тога укидање 
или преиначење решења није довољан основ за одлучивање о захтеву за 
накнаду штете, јер законодавац није прописао право на накнаду штете 
због незаконите одлуке о привременој мери, већ због мере за коју је утвр-
ђено да није била основана.  

Дакле, право на накнаду штете проузроковане привременом ме-
ром не настаје укидањем или преиначењем решења о одређивању привре-
мене мере (незаконитог решења). Оно настаје ако привремена мера није 
оправдана подношењем тужбе у року одређеном судском одлуком или за-
коном, или ако је утврђено да је била неоснована, а била је неоснована ако 
је одбијен тужбени захтев у вези са којим је мера била одређена.  

Из наведеног следи да је преурањена тужба поднета за накнаду 
штете проузроковане привременом мером, ако је решење којим је одређе-
на привремена мера преиначено или укинуто, а о тужбеном захтеву у вези 
с којим је предлог за одређивање привремене мере био поднет и усвојен, а 
мера са привременом важношћу одређена, још увек није правноснажно 
одлучено. 

 

8. Питање: 

Да ли тужилац као власник непокретности (уписан у катастру 
непокретности као власник) има правног интереса да поднесе тужбу 
против бившег власника непокретности са захтевом да суд утврди да-
тум када је тужилац ову непокретност стекао у својину?  
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Одговор: 

Одредбом члана 194. ст. 1. и 2. Закона о парничном поступку про-
писано је да тужилац може у тужби да тражи да суд само утврди постоја-
ње, односно непостојање неког права или правног односа, повреду права 
личности, односно неистинитост неке исправе. Тужилац може тужбу за 
утврђење да поднесе под условом да има правни интерес да суд утврди 
постојање, односно непостојање неког права, правног односа пре доспело-
сти захтева за чинидбу из истог односа, или истинитост, неистинитост не-
ке исправе, или ако тужилац има неки други правни интерес. 

Ставом 3. наведене одредбе прописано је да тужба за утврђење 
може да се поднесе ради утврђења постојања, односно непостојања неке 
чињенице, ако је то предвиђено законом или другим прописом. 

Произилази да закон изричито ограничава могућност тужбе за 
утврђење на ситуације у којима тужилац има правни интерес за правно-
снажно утврђење одређеног права или правног односа, али не и одређене 
чињенице. 

Изузетак прописан ставом 3. напред наведене одредбе постоји, ако 
је то изричито предвиђено законом или другим прописом. Тада тужилац 
може поднети тужбу ради утврђивања постојања, односно непостојања 
чињенице, али само ако је то изричито предвиђено законом или другим 
прописом и тада се правни интерес не доказује.  

У описаној ситуацији тужилац који је као власник непокретности 
уписан у катастар, тужбом тражи да суд утврди датум када је стекао исту 
непокретност у својину.  

Ради се о чињеници, за чије постојање законом или другим пропи-
сом изричито није прописана могућност подношења тужбе за утврђење 
(члан 194. став 3. Закона о парничном поступку). 

Дакле, закон тужиоцу у конкретној ситуацији не дозвољава да спор 
ограничи на тужбу за утврђење наведене чињенице, нити прописује могућ-
ност да тужилац доказује правни интерес за подношење такве тужбе. 

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" 
72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 96/15) прописује да се својина и друга стварна 
права стичу уписом у катастар непокретности (члан 60. став 1. Закона) и 
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да је сам упис конститутивне природе, тако да је дан стицања непокретно-
сти у ствари дан уписа у катастар. 

Стога, утврђивање којег је дана тужилац стекао својину на наведе-
ној непокретности може да буде предмет доказног поступка у спору по 
тужби којом се тражи извршење неке обавезе из уговора, као основа сти-
цања својине или неке друге обавезе. 

 

9. Питање: 

Да ли суд може да прекине поступак и када му је већ познато 
да је странка умрла, јер је такав податак доставила надлежна Матич-
на служба у другом предмету, а за исто лице? 

Одговор: 
Одредбом члана 222. став. 1. тачка 1. Закона о парничном поступ-

ку прописано је да суд утврђује прекид поступка кад странка умре. 
Према цитираној законској одредби услед овог разлога (кад стран-

ка умре), прекид поступка настаје по сили закона (обавезно).  
Чланом 2. став 1. Закона о матичним књигама ("Службени гласник 

РС" 20/2009 и 145/2014) прописано је да су матичне књиге основне слу-
жбене евиденције о личним стањима грађана, ставом 2. истог члана о лич-
ним подацима грађана воде се: матична књига рођених, матична књига 
венчаних и матична књига умрлих, ставом 3. у матичне књиге уписује се 
чињеница рођења, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и 
промене у вези са њима. Чланом 3. став 1. Закона о матичним књигама 
прописано је да матичне књиге, изводи из матичних књига и уверења која 
се издају на основу матичних књига јавне су исправе, ставом 2. подаци 
уписани у матичне књиге и чињенице које се њима доказују сматрају се 
истинитим док се на законом прописан начин не докаже супротно. Одред-
бом члана 4. Закона о матичним књигама прописано је да се матичне књи-
ге воде за матична подручја. 

Из цитираних законских одредаба произлази да се чињеница смрти 
уписује у матичне књиге умрлих, које се воде за матична подручја, а пода-
ци уписани у матичне књиге и чињенице које се њима доказују сматрају се 
истинитим док се на законом прописан начин не докаже супротно.  
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Следило би да у ситуацији када је суду достављен податак од стра-
не надлежне матичне службе којим се доказује чињеница смрти за лице ко-
је је странка у поступку, суд на основу члана 222. став 1. тачка 1. Закона о 
парничном поступку утврђује прекид поступка. Битно је да је суд чињени-
цу смрти утврдио на основу података које доставила надлежна Матична 
служба, без обзира да ли је такав податак прибавио поступајући судија за 
потребе предметног поступка, или је наведени разлог за прекид суд утвр-
дио на основу података достављених у другом предмету, за исто лице. 

 

10. Питање: 

Да ли се код пресуде због изостанка примењују само одредбе 
Закона о парничном поступку или и одредбе материјалног права? 

Одговор: 

Чланом 351. Закона о парничном поступку су прописани услови за 
доношење пресуде због изостанка. Ставом 1. овог члана је прописано да 
кад тужени коме тужба није достављена на одговор, већ му је тужба до-
стављена заједно са позивом на рочиште, не дође на припремно рочиште 
или на прво рочиште за главну расправу, ако припремно рочиште није 
одржано или ако дође на та рочишта, али неће да се упусти у расправља-
ње, а не оспори тужбени захтев, суд ће да донесе пресуду којом се усваја 
тужбени захтев (пресуда због изостанка) ако су испуњени следећи услови 
и то да је тужени уредно позван, да тужени није поднеском оспорио ту-
жбени захтев, да основаност тужбеног захтева произилази из чињеница 
наведених у тужби, да чињенице на којима се заснива тужбени захтев ни-
су у супротности са доказима које је сам тужилац поднео или са чињени-
цама које су општепознате и да не постоје општепознате околности због 
којих тужени није могао да дође на рочиште. 

Пресуда због изостанка је процесна пресуда и може се донети уз 
испуњење свих наведених законом прописаних услова. 

Нема недоумица ни када је у питању доношење пресуде због изо-
станка по одредби члана 475. став 2. Закона о парничном поступку с обзи-
ром да наведена норма садржи упут на одредбу члана 351. Закона о пар-
ничном поступку из чега следи да су услови за њено доношење једнаки 
како у општем, тако и у поступку у спору мале вредности. 
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Сврха пресуде због изостанка је да пасивни став туженог у пропу-
штању рочишта за предузимање процесних радњи не треба да успорава 
ток поступка доказивањем чињеница на којима се тужбени захтев засни-
ва, већ закон у оваквој процесној ситуацији налаже суду да у подлогу сво-
је одлуке узима само наводе присутне странке. С тим у вези суд не изводи 
доказивање чињеничних навода тужбе него на исте, како их је изложио 
тужилац, примењује материјално право примењујући услове из члана 351. 
Закона о парничном поступку и може усвојити тужбени захтев само ако 
из чињеница наведених у тужби произилази да је тужбени захтев матери-
јалноправно основан. 

Одговор је, дакле, да суд примењује и одредбе материјалног права 
на чињеничне наводе тужбе.  

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
1. Питање: 

Да ли се ради о прелазу обавезе из члана 48. став 1. Закона о 
извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 106/2015) са дру-
штва преосталог у поступку ликвидације на чланове друштва, у ситу-
ацији кад је имовина друштва после измирења свих обавеза друштва, 
расподељена члановима друштва, у складу са члана 541. Закона о 
привредним друштвима? 

Одговор: 

Одредбом члана 48. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу про-
писано је да се извршни поступак води и на предлог и у корист лица које 
као извршни поверилац није означено у извршној или веродостојној ис-
прави, ако јавном или по закону овереном исправом докаже да је потра-
живање из извршне или веродостојне исправе прешло на њега, а ако такав 
доказ није могућ, ако прелаз потраживања докаже правноснажном или ко-
начном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном по-
ступку. Одредбом члана 541. став 1. Закона о привредним друштвима је 
прописано да се имовина друштва у ликвидацији, која преостане после из-
мирења свих обавеза друштва (ликвидациони остатак), расподељује чла-
новима друштва у складу са одлуком о расподели ликвидационог остатка 
друштва.  
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Како се добровољна ликвидација привредних субјеката, сагласно 
одредбама Закона о привредним друштвима, не спроводи у судском по-
ступку, то у случају престанка друштва ликвидацијом нема места прелазу 
потраживања са ликвидираног друштва на његове осниваче, у смислу чла-
на 48. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу, јер у вансудској ликвида-
цији не постоји одлука која има својство јавне исправе, којом би потражи-
вање ликвидираног друштва било пренето на његове осниваче. 

 

2. Питање: 

Да ли се одржајем може стећи право коришћења на некретнини? 

Одговор:  

Према члану 3. Закона о основама својинскоправних односа вла-
сник има право да своју ствар држи, да је користи и да њоме располаже у 
границама одређеним законом.  

Из наведене одредбе произлази да титулар права својине на ствари 
има следећа ужа права: да ствар држи, да је користи и да њоме располаже. 
Ова права немају своју самосталност, па се стога често и називају атрибу-
тима својине и овлашћењима која проистичу из својине. 

Из наведеног произлази да је право власника да ствар користи јед-
но од права власника ствари. 

Својина је апсолутно право које чине напред наведена права вла-
сника у својој целокупности, односно својина је апсолутно право власти 
на ствари. 

Према члану 21. Закона о основама својинскоправних односа, по са-
мом Закону право својине се стиче стварањем нове ствари, спајањем, меша-
њем, грађењем на туђем земљишту, одвајањем плодова, одржајем, стица-
њем својине од невласника и у другим случајевима одређеним законом.  

Одредбом члана 28. поменутог закона прописани су законски 
услови за стицање својине на непокретности одржајем.  

Из наведеног произлази да је одржај оригинарни начин стицања 
права својине.  

Дакле, право коришћења као једно од права власника ствари не 
може се стећи одржајем. 
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Власник ствари може, под условима прописаним законом, да јед-
но од својих права привремено пренесе на друго лице или се може дого-
дити да треће лице користи ствар мимо воље власника, па чак и у врло ду-
гом временском периоду, али се тиме не може стећи једно од права која у 
својој синегрији заједно чине право својине. Дуготрајним држањем под 
условима из члана 28. ЗОСПО може се стећи право својине, под условима 
прописаним законом, али не и једно од својинских права.  

Уколико се питање односило на право коришћења, као предмет 
посебне регулативе, ваља указати на следеће.  

Право коришћења, које је постојало као право привредног субјек-
та у друштвеној својини на стварима у друштвеној својини, није се могло 
стећи одржајем, већ је његов прелаз са једног титулара друштвене својине 
на другог титулара био регулисан посебним одредбама Закона о удруже-
ном раду, уз императивну одредбу да се на друштвеној својини не може 
стећи приватна својина.  

Закон о средствима у својини Републике Србије такође је познавао 
право коришћења као право које држава као титулар права државне своји-
не може пренети на неко друго лице. Међутим, овај закон такође не по-
знаје могућност стицања права коришћења одржајем, већ само прописује 
услове под којима се право коришћења ствари у државној својини може 
пренети на другог и под којим условима одузети. 

Најзад, Закон о јавној својини такође познаје право коришћења ко-
је титулар јавне својине може пренети на трећа лица, односно које једини-
це локалне самоуправе имају по слову закона. Међутим, ни овим законом 
није прописана могућност стицања овог права мимо одлуке титулара или 
закона, односно нема одредбе која би омогућавала стицање права кори-
шћења на ствари у јавној својини одржајем. 

Дакле, одржај је начин стицања права својине. Поједини атрибути 
тог права, укључујући право коришћења, не могу се стећи одржајем, па 
чак ни када је располагање овим правом регулисано посебним законом. 

 

3. Питање: 

Да ли је ништава заложна изјава дата заложном повериоцу од 
земљишно-књижног власника непокретности на основу које је извр-
шен упис хипотеке, у ситуацији када је непокретност пре извршеног 
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уписа хипотеке отуђена ваљаним уговором о преносу права својине 
на непокретности, али нови власник није извршио упис права своји-
не у јавне књиге пре уписа хипотеке? 

Да ли је ништава заложна изјава која је дата од стране земљи-
шно-књижног власника непокретности, која је непокретност по дава-
њу изјаве отуђена ваљаним уговором о продаји на основу ког уговора 
је извршен упис права својине новог власника у јавне књиге? 

Одговор: 

Одговор на ово питање зависи од конкретних околности на основу 
којих ваља у сваком поједином случају утврдити постојање савесности 
или несавесности свих учесника у њиховим међусобним односима.  

Према члану 33. Закона о основама својинскоправних односа на 
основу правног посла право својине на непокретност стиче се уписом у 
јавну књигу.  

Према члану 14. став 2. Закона о хипотеци заложна изјава је ис-
права сачињена од стране власника непокретности којом се он једностра-
но обавезује да у корист повериоца заснује хипотеку ради намирења обез-
беђеног потраживања на начин прописан законом.  

Према члану 8. Закона о хипотеци хипотека настаје уписом у над-
лежни регистар непокретности.  

Ово значи да заложну изјаву може дати само власник непокретно-
сти и да се хипотека као стварно право не може успоставити без одговара-
јућег уписа у јавне књиге, те следи да упис има конститутивни карактер. 

Према члану 63. Закона о државном премеру и катастру подаци о 
непокретностима уписани у катастар су истинити и поуздани и нико не 
може сносити штетне последице због тог поуздања. 

Овом одредбом успостављено је једно од најважнијих начела зе-
мљишнокњижног права - начело поуздања.  

Смисао овог начела је у томе да се савесни прибавилац стварних 
права на непокретности може поуздати у уписане податке у јавним књига-
ма о правима на непокретностима и онда када стање у њима није истини-
то или потпуно. 
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Ово начело значи да ће лице, које се приликом предузимања неког 
правног посла у погледу непокретности поузда у јавне књиге, прибавити 
неко право и у ситуацији када катастар непотпуно изражава право стање 
које уистину постоји. Претпоставка за прибављање неког стварног права 
је постојање савесности прибавиоца, тј. само савесни прибавилац може да 
буде заштићен у свом праву ако се поуздао у јавне књиге. Савесност по-
стоји када је прибавилац према постојећим околностима оправдано био 
уверен да је стање у катастру стварно стање у погледу те непокретности. 
Прибавилац који је знао за постојање чињеница које доводе у питање пра-
во подносиоца да располаже неком непокретношћу, било преносом права 
својине или успостављањем терета, не може се позивати на ово начело, 
нити може уживати заштиту стеченог права.  

Краће речено, позивати се на ово начело може само лице које је 
било савесно приликом стицања правног основа за упис неког стварног 
права. Не може се пружити судска заштита лицу које је несавесно стекло 
правни основ за упис права и на основу тога и извршило упис, иако је зна-
ло или је могло знати да на предметној непокретности постоје одређена 
права трећих лица, односно ако је право стекло тако што је повредило 
права трећих лица. 

У ситуацији када је продавац непокретности по закљученом уго-
вору о продаји, злоупотребио чињеницу да је уписан у јавне књиге као 
власник (иако је већ извршио пренос права својине на правно ваљан на-
чин) и дао хипотекарну изјаву, околности везане за савесност хипотекар-
ног повериоца су кључне за оцену ваљаности дате заложне изјаве. Овде 
ваља указати да се савесност не може само ценити на основу чињенице да 
је хипотекарни поверилац проверио стање у јавним књигама пре давања 
заложне изјаве, јер извршени упис права својине на непокретности није 
апсолутни доказ права својине, већ је то само презумпција постојања пра-
ва својине. Стога, приликом оцене савесности хипотекарног повериоца, 
ваља ценити читав низ околности, а нарочито чињеницу да ли је хипоте-
карни поверилац проверио и стање поседа непокретности на коју се одно-
си предметна заложна изјава, односно да ли је из конкретних околности 
могао стећи сазнање да је пре давања заложне изјаве са непокретношћу 
располагано од стране земљишно-књижног власника. Такође, као околно-
сти од значаја могу бити и околности везане за понашање купца, а везано 
за вршење његових власничких права на предметној непокретности. 
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Дакле, чињеница да је заложна изјава дата од стране невласника, 
односно лица које је своја својинска права пренело и само је формално зе-
мљишно-књижни власник, јесте разлог за ништавост исте изјаве, али се 
истој може признати ваљаност у ситуацији када је дата од стране земљи-
шно-књижног власника савесном стицаоцу хипотеке, са позивом на наче-
ло поуздања у јавне књиге. 

Начело поуздања нема своје дејство само у ситуацији када се ради 
о тачности уписа, већ и када се ради о потпуности уписа.  

Ово значи да постоји претпоставка да јавна књига обухвата сва 
права која постоје на некој непокретности.  

Права која нису уписана, а која се иначе могу уписати у јавне 
књиге, не могу се супротставити савесном трећем лицу које је стекло пра-
во својине. Савесни прибавилац се може поуздати да оно што није уписа-
но правно не постоји. 

У ситуацији када је заложна изјава трећем лицу дата од стране 
власника непокретности пре извршене продаје, следио би закључак да не-
ма елемената на основу којих би се закључило да постоје разлози за ни-
штавост исте изјаве. Међутим, с обзиром на начело поуздања у потпуност 
јавних књига о непокретностима, не може се признати правно дејство те 
изјаве према накнадном савесном стицаоцу права својине, уколико је на-
кнадни савесни стицалац исто стекао у уверењу да нема терета на пред-
метној непокретности.  

Ово нарочито када се има у виду и горе наведена одредба Закона о 
хипотеци, према којој хипотека настаје уписом, односно одредба члана 
75. Закона о државном премеру и катастру, која прописује конститутив-
ност уписа у стицању стварних права, па и хипотеке.  

Приликом оцене савесности ваља имати у виду све околности о 
којима је горе било речи, како везано за савесност новог власника, тако и 
за савесност хипотекарног повериоца, а везано за вршење права стечених 
по основу дате заложне изјаве. Овде се има у виду нарочито могућност за-
бележбе заложне изјаве. 

 

4. Питање: 

Уговарач осигурања, који је истовремено и осигураник, у поли-
си осигурања винкулира сва права из полисе на Банку. Да ли у ситуа-
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цији када је осигуравач исплату суме осигурања неспорно извршио и 
то Банци, уговарач осигурања има право да од осигуравача тражи за-
конску затезну камату за период доцње у плаћању од момента када је, 
по њему, осигуравач пао у доцњу, па до момента плаћања Банци? 

Одговор: 

Винкулација полисе осигурања је уступање права на исплату суме 
осигурања банци, у случају настанка штете, односно осигураног случаја.  

Законом о облигационим односима није изричито предвиђено ова-
кво уговарање, али је у члану 938 регулисана слична ситуација исплате 
накнаде из осигурања другоме. Овом одредбом је предвиђено да после на-
ступања осигураног случаја, заложна права и остала права која су раније 
постојала на осигураној ствари имају за предмет дуговану накнаду, како у 
случају осигурања сопствене ствари, тако и у случају осигурања туђих 
ствари због обавезе њиховог чувања и враћања, те осигуравач не може ис-
платити накнаду осигуранику без сагласности носилаца тих права. Носио-
ци залоге и других права која су раније постојала на осигураној ствари 
могу захтевати непосредно од осигуравача да им у границама своте осигу-
рања и према законском реду исплати њихова потраживања.  

Дакле, у случају да на осигураној ствари постоји заложно право 
банке, она по самом закону има право на исплату суме осигурања, без об-
зира на то да ли је ово право било предвиђено уговором о кредиту. Уколи-
ко банка нема заложно право на ствари осигураника, право на исплату су-
ме осигурања се може уговорити и банка би могла захтевати исплату од 
осигуравача ако настанe осигурани случај. Ово подразумева да сам осигу-
раник не може тражити никакву исплату од осигуравача, ни по основу 
главног дуга ни по основу камате, све док не измири своје обавезе према 
банци, или ако не прибави изричиту сагласност банке за такву исплату.  

 

5. Питање: 

Да ли постоји и ништавост пуномоћја датих на основу угово-
ра, који уговори су након датих пуномоћја проглашени ништавим? 

Одговор: 

Оно што карактерише заступништво је прво, да је једно лице (за-
ступник) овлашћено да предузима правну радњу за друго лице (заступа-
ног) тј. у туђе име, тако да правне последице из предузете правне радње 
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погађају непосредно заступаног, у чије име је радња предузета и друго, да 
се економски ефекти предузете правне радње остварују, не у имовинској 
маси заступника, већ у имовинској маси заступаног. Структура заступни-
штва се према томе, карактерише учешћем три лица: прво лице је лице, у 
чије име и за чији рачун се од стране другог лица, предузима правна рад-
ња закључења правног посла, а то је заступани; друго лице је лице, које у 
име и за рачун заступаног, предузима правну радњу закључења правног 
посла, а то је заступник; треће лице је лице, према којем се предузима 
правна радња закључења правног посла – треће лице. Основ на којем по-
чива заступништво између заступаног и заступника је унутрашњи однос, 
а основ на којем почива заступништво између заступника и трећег лица је 
спољни однос.  

Код заступништва, заступник закључује правни посао, али тај 
правни посао није његов, него је закључен за заступаног, он наступа у име 
заступаног у границама датог му овлашћења и све правне последице из 
закљученог правног посла погађају непосредно заступаног. Циљ заступ-
ништва је заснивање правног односа између заступаног и трећег лица. 
Ипак се не може искључити настанак и постојање облигационог односа 
између заступника и трећег лица. У том односу, заступник има дужност 
да треће лице обавести да наступа у име заступаног.  

Заступништво је допуштено код свих правних послова. Изузетно, 
искључено је код неких правних послова породичног (не може се вршити 
деликт преко заступника, не може се наћи ствар преко заступника итд.) и 
наследног права (не може се сачинити тестамент преко заступника итд). 
Ради се о правним радњама за које се захтева лична присутност тј. учешће 
у правној радњи. Ако заступништво треба да буде искључено, онда је не-
допуштеност заступништва или одређена у закону или се захтева лична 
присутност странака код предузимања одређене радње.  

Уговорно заступништво је свако заступништво које се заснива на 
изјави воље заступаног тј. на пуномоћју. Под пуномоћјем се подразумева 
само правним послом додељено овлашћење за заступање. Како се овла-
шћење за заступање тј. пуномоћје, додељује правним послом заступнику 
као пуномоћнику, од стране заступаног као властодавца, оно може наста-
ти једностраном изјавом воље (једностраним послом) и на основу обо-
стране изјаве воље тј. на основу самог правног посла (уговора).  
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Пуномоћје које настаје једностраном изјавом воље, може настати 
једностраном изјавом воље, како према пуномоћнику, тако и према трећем 
лицу. У првом случају се ради о интерном пуномоћју, у другом случају се 
ради о екстерном пуномоћју. Интерно и екстерно пуномоћје имају исто деј-
ство, разлика је само у начину сазнавања њиховог обима и престанка.  

Пуномоћје које настаје правним послом, управо је оно пуномоћје, 
које садрже следећи уговори: уговор о цесији и то посебан случај – усту-
пање потраживања ради наплаћивања (члан 444. став 2. Закона о облига-
ционим односима), продајни налог код уговора о продаји (члан 554. Зако-
на о облигационим односима), уговор о налогу (члан 749. Закона о обли-
гационим односима), уговор о налогу ради испуњења (члан 770. Закона о 
облигационим односима), уговор о делу (члан 600. став 2. Закона о обли-
гационим односима), уговор о трговинском заступању (члан 792. Закона о 
облигационим односима), уговор о посредовању (члан 813. Закона о обли-
гационим односима), уговор о отпремању – шпедицији (члан 827. став 2. 
Закона о облигационим односима) и уговор о асигнацији (члан 1020. и 
члан 1021. Закона о облигационим односима).  

Пуномоћје је апстрактно, а правни однос на којем се заснива пуно-
моћје је causa пуномоћја. Постојање и обим пуномоћја су независни од 
правног односа на чијој подлози је пуномоћје дато, а то је између власто-
давца и пуномоћника, најчешће уговор о раду или делу или налогу, а ови 
уговори су меродавни за унутрашњи однос између властодавца и пуно-
моћника. Пуномоћје је меродавно и за односе између властодавца и тре-
ћег лица са којим пуномоћник предузима правни посао. Сигурност прав-
ног промета захтева да се треће лице може ослонити на изјаву о пуномоћ-
ству и њега се не тиче однос између властодавца и пуномоћника, зато пу-
номоћје и не садржи обавештење у каквом правном односу су властода-
вац и пуномоћник (да ли су у правном односу поводом уговора о раду или 
делу или налогу). Пуномоћје мора бити одређено према садржају, јер пу-
номоћник може предузимати само оне правне послове за чије предузима-
ње је овлашћен. Пуномоћје мора бити одређено и према обиму. Обим пу-
номоћја се одређује према вољи властодавца. Према већем или мањем 
обиму, пуномоћје може бити опште односно генерално (mandatum genera-
lis) или посебно односно специјално (mandatum specialis) и изванредно 
(mandatum specialissimum).  
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Неодређено пуномоћје није могуће. Чак и кад је пуномоћнику да-
то опште (генерално) пуномоћје, он може предузимати само правне по-
слове који улазе у редовно пословање.  

Пуномоћник може бити физичко лице које је пословно способно и 
може бити правно лице у оквиру делатности коју обавља и која је уписана 
у надлежни регистар. 

Будући да је пуномоћје овлашћење за заступање, то оно не подле-
же оцени правне ваљаности, те се за пуномоћје не може утврђивати ни-
штавост или рушљивост према правилима о ништавим и рушљивим уго-
ворима из чл. 103. до 117. Закона о облигационим односима. Оцени прав-
не ваљаности подлеже правни посао из којег је пуномоћје настало, као и 
правни посао који је заступник закључио са трећим лицем у име и за ра-
чун заступаног.  

То је зато што у сваком случају пуномоћје престаје: (1) смрћу пу-
номоћника, ако је пуномоћник било физичко лице или престанком прав-
ног лица, ако је пуномоћник било правно лице; (2) смрћу властодавца, ако 
је властодавац било физичко лице или престанком правног лица, ако је 
властодавац било правно лице, осим ако се започети посао не може пре-
кинути без штете по правне следбенике властодавца или ако пуномоћје 
важи и за случај смрти односно престанка властодавца, било по његовој 
вољи, било с обзиром на природу посла; (3) опозивањем пуномоћја од 
стране властодавца и (4) отказом пуномоћја од стране пуномоћника. 

 

6. Питање: 

Да ли се у уговору о уступању потраживања мора прецизно на-
вести основ и висина потраживања које се преноси или је могуће да 
се на новог повериоца пренесу сва потраживања које поверилац има 
према одређеном дужнику, без навођења основа и висине? 

Одговор: 

Уступање потраживања уговором (цесија) регулисано је одредбама 
члана 436-445. Закона о облигационим односима. Поверилац може угово-
ром закљученим са трећим пренети на овога своје потраживање, изузев 
оног чији је пренос забрањен законом или је везано за личност повериоца, 
или се по својој природи противи преношењу на другога. За уговор о усту-
пању потраживања важе правила прописана за закључење уговора, па тако 
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и правила која се тичу уговорних страна, форме уговора, предмета и основа 
уговора. Предмет уговорне обавезе мора бити могућ, допуштен и одређен, 
односно одредив, а мора да има и допуштен основ. Уколико не испуњава 
ове услове, уговор је ништав. Значи да је код уступања потраживања битно 
да постоји потраживање које се уступа, да је исто одређено, односно одре-
диво и да није забрањено уступање таквог потраживања. Навођење основа, 
односно из ког правног посла произлази потраживање које се уступа, није 
битан елемент уговора о цесији, већ је битно да постоји потраживање које 
се уступа, да је исто одређено, односно одредиво и да није забрањено усту-
пање таквог потраживања. Према томе, пренос потраживања, на новог по-
вериоца, без навођења основа и висине "свих потраживања које поверилац 
има према одређеном дужнику", могуће је само уколико такав пренос није 
забрањен или је везан за личност повериоца, или се по својој природи про-
тиви преношењу на другог, и уколико је потраживање одређено, односно 
одредиво. Ако потраживање повериоца према дужнику није одређено, нити 
се може одредити, онда такав пренос не испуњава опште услове за закљу-
чење уговора, па се уговором не може ни пренети на новог повериоца. 

Одређеност, односно одредивост пренетог потраживања се цени 
према одредбама уговора и исправама уз уговор. Наиме, уступилац је 
приликом уступања дужан предати пријемнику исправу о дугу, као и дру-
ге доказе о уступљеном потраживању и споредним правима, чак и у слу-
чају преноса дела потраживања, према члану 441. Закона о облигационим 
односима, па се овим исправама такође може доказивати које је потражи-
вање пренето. 

 

7. Питање: 

Судским поравнањем је утврђена обавеза туженог да тужиоцу 
исплати укупан износ потраживања, али у једнаким тромесечним ра-
тама. Да ли у таквој правној ситуацији, у парници у којој се побија 
судско поравнање, кад је у питању застарелост има места примени 
члана 379. став 1. или члана 372. у вези са чланом 379. став 2. Закона 
о облигационим односима? 

Одговор: 

Судско поравнање је судска одлука која има дејство као и судска 
пресуда. Одредбом члана 379. Закона о облигационим односима прописани 
су рокови за потраживања која су утврђена пред судом или другим надле-



Билтен Врховног касационог суда 

 246

жним органом. Према ставу 1. наведене одредбе сва потраживања утврђена 
правноснажним судским одлукама или одлуком другог надлежног органа, 
или поравнањем пред судом или другим надлежним органом застаревају за 
10 година, па и она за која закон иначе предвиђа краћи рок застарелости. 
Ставом 2. ове одредбе је прописано да сва повремена потраживања која 
проистичу из таквих одлука или поравнања и доспевају убудуће, застарева-
ју у року предвиђеном за застаревање повремених потраживања. 

Из постављеног питања произлази да је утврђена обавеза туженог 
на исплату укупног потраживања, с тим што ће се исплатити у три једнаке 
месечне рате. То значи да се ради о обавези исплате укупно утврђеног дуга 
у оброцима, тј. делимичним испуњењем, у ком случају нема услова за при-
мену трогодишњег рока застарелости предвиђеног за повремена потражи-
вања из члана 372. Закона о облигационим односима. Према томе, за овакво 
закључено судско поравнање примењује се 10-годишњи рок застарелости, 
како је прописано чланом 379. став 1. Закона о облигационим односима. 

Судско поравнање може да се побија само тужбом, а ако буде по-
ништено поступак се наставља као да судско поравнање није било ни за-
кључено. Иако законодавац користи термин "поништење", суд је дужан да 
по таквој тужби цени и разлоге апсолутне ништавости, као и разлоге ру-
шљивости уговора који чине садржину поравнања. Међутим, уколико је 
поднета тужба за поништај поравнања из разлога што је наступила заста-
релост, без обзира да ли се ради о 10-годишњем или 3-годишњем року за-
старелости, потребно је пре свега ценити правни интерес за подношење 
такве тужбе, обзиром да дужник приговор застарелости потраживања из 
поравнања може истаћи у извршном поступку, покренутом на основу по-
равнања као извршне исправе. 

 

8. Питање: 

Да ли je рок застарелости код тужби даваоца услуга паркира-
ња за неплаћен паркинг три године према одредби члана 374. Закона 
о облигационим односима или се рачуна општи рок према одредби 
члана 371. Закона о облигационим односима? (Ради се о тужбама Ме-
тропаркинга против лизинг кућа као власника возила) 

Одговор: 

Према правном ставу који је изнет у пресуди Врховног касационог 
суда Рев 430/14 од 17.12.2014. године потраживање дуга код наплате до-
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платних карата за паркирање прописаних општинском или одлуком града 
застарева за годину дана (када су у питању физичка лица). 

Тај правни став полази од тога да су по Закону о комуналним де-
латностима комуналне делатности делатности пружања комуналних услу-
га од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица 
код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обез-
беђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као 
и надзор над њиховим вршењем. Комуналне делатности су делатности од 
општег интереса. Међу те комуналне делатности спада и управљање јав-
ним паркиралиштима. 

Предње је прописано одредбом члана 2. ст. 1, 2, 3. тачка 7. Закона 
о комуналним делатностима.  

С друге стране Одлука о јавним паркиралиштима Града Београда 
је донета на основу Закона о комуналним делатностима.  

Из тога Врховни касациони суд у поменутом правном ставу за-
кључује да се овде ради о комуналним услуга и да се на њих има приме-
нити, када су у питању физичка лица, одредбе члана 378. став 1. тачка 1. 
Закона о облигационим односима. Према тој одредби за једну годину за-
старевају потраживања која се односе на накнаду комуналних услуга када 
је испорука, односно услуга извршена за потребе домаћинства. 

Следеће спорно питање је питање да ли физичко лице које вози 
сопствени аутомобил то чини за потребе домаћинства да би се на њега мо-
гла применити одредба овог члана. Врховни касациони суд сматра да пут-
нички аутомобил припада свим члановима породичног домаћинства без 
обзира на чије име номинално гласи, па и у овом случају опредељујуће је 
да то није ауто који служи за потребе правног лица, нити за обављање 
привредне делатности, те да нема никаквог оправдања одвајати потребе 
физичког лица од потреба домаћинства. Због тога се на њих има примени-
ти једногодишњи рок застарелости, што потврђује и чињеница да је за по-
траживања која су везана за правна лица Законом о облигационим одно-
сима одредбом члана 374. предвиђен је рок застарелости од 3 године. Ти-
ме је направљена јасна разлика између правних и физичких лица, па не 
може бити пресудна околност да ли физичко лице користи аутомобил за 
потребе домаћинства или само за своје сопствене потребе.  
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Када се суштина изнетог правног става примени на конкретно пи-
тање, долази се до закључка да се има применити трогодишњи рок заста-
релости из члана 374. Закона о облигационим односима, а када је у пита-
њу потраживање по основу предметне комуналне услуге према привред-
ном друштву као правном лицу (у конкретном случају лизинг компаније). 

 

9. Питање: 

Суд je донео Решење о принудној наплати судске таксе. Реше-
ње je укинуто од стране ПАС-а у делу за казнену таксу, из разлога 
што je Суд донео Решење пре истека рока од осам дана. Жалилац се 
поступку повраћаја средстава наплатио у висини наплаћене казнене 
таксе, али je поднео тужбу против Суда за износ накнаде коју НБС-
ОПН наплаћује на обраду принудне наплате. 

Да ли je Суд у описаној ситуацији пасивно легитимисан? 

Одговор: 
Питање је мало нејасно постављено, претпоставља се да је у том 

поступку тужилац тужио Републику Србију (а не суд) и то због незакони-
тог рада суда као њеног органа, обзиром да је укинуто решење суда о при-
нудној наплати судске таксе, по коме су тужиоцу скинута средства на име 
казнене таксе и на име накнаде Народне банке Србије за услугу обраде 
принудне наплате.  

У тој парници, Република Србија јесте пасивно легитимисана по 
наведеном правном основу, а не Народна банка Србије, која је наплатила 
накнаду за спровођење трансакције по донетом решењу суда о принудној 
наплати судске таксе. Народна банка Србије остварује приходе од накна-
да за вршење услуга, на основу тарифе извршног одбора Банке по којој се 
наплаћује накнада за услуге, према члану 75. Закона о Народној банци Ср-
бије, и то је основ за наплату накнаде од стране банке, а не решење суда 
по коме је извршено пребацивање средстава са рачуна дужника на рачун 
повериоца. Народна банка Србије је пружила услугу обраде принудне на-
плате по предметном решењу, па не постоји стицање без основа на страни 
Банке, какво је мишљење изнето од стране првостепеног суда. 

У погледу одговорности државе за штету проузроковану трећем 
лицу доношењем одлуке њеног органа, односно начину утврђивања ове 
одговорности, одговор на исто питање је утврђен на седници Одељења за 
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привредне спорове овог суда у новембру 2015 године, у оквиру матери-
јалног права, питање бр. 35, и објављен Билтену судске праксе привред-
них судова бр. 4/2015. 

 

10. Питање: 

Тужиоци, издавачке куће туже фотокопирнице због повреде 
имовинског ауторског права које су издавачи стекли на основу угово-
ра са ауторима, јер по захтеву физичких лица (муштерија) врше фо-
токопирање уџбеника.  

Да ли фотокопирница врши повреду имовинског ауторског 
права на тај начин што је по налогу муштерије, физичког лица, извр-
шила фотокопирање уџбеника (књиге) на којој издавач има ауторско 
право, и услугу наплатила?  

Одговор: 

Садржину ауторског права чини скуп личноправних, моралних 
овлашћења аутора и имовинскоправних овлашћења. Морална, личноправ-
на овлашћења имају првенствено за циљ заштиту имена и дела аутора и 
његов однос са самим делом, а која према Закону о ауторском и сродним 
правима (у даљем тексту: Закона) обухватају право партернитета, право 
на назначење имена, право на објављивање, право на заштиту интегритета 
дела, право на супротстављање недостојном искоришћавању дела (члано-
ви 15, 16, 17, 18. Закона) 

Имовинскоправна овлашћења омогућавају аутору право на еко-
номско искоришћавање свог дела, као и дела које је настало прерадом ње-
говом дела. За свако искоришћавање ауторског дела од стране другог ли-
ца аутору припада накнада ако законом или уговором није друкчије одре-
ђено како је прописано чланом 19. закона. Имовинска права аутора обу-
хватају право на умножавање дела, право стављања примерака дела у про-
мет, право давања примерака дела у закуп, право извођења, право пред-
стављања, право преношења извођења или представљања, право емитова-
ња, право реемитовања, право на јавно саопштавање, укључујући интер-
активно чињење дела доступним јавности, право на прилагођавање, аран-
жирање и другу измену дела, право јавног саопштавања дела које се еми-
тује и право јавног саопштавања дела са носача звука или слике и звука 
што је регулисано одредбама Закона од члана 20. до члана 33. закона. 
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Ауторска права се према свом дејству деле и на апсолутна (искљу-
чива) и релативна (неискључива) овлашћења аутора. 

Законом су прописана одређена ограничења ауторског права, одно-
сно ограничења аутора у вршењу свог права, тако што се омогућава другим 
лицима, да у одређеним случајевима, без дозволе носиоца права (и без плаћа-
ња накнаде) користе одређена ауторска дела. Закон је одредбом члана 41. 
прописао општи услов за ограничење ауторског права тако да у случајевима 
искоришћавања ауторског дела на основу одредаба овог закона о ограниче-
њима ауторског права, морају се навести име аутора дела и извор из кога је 
дело преузето (издавач дела, година и место издања, часопис, новина, телеви-
зијска или радио емисија где је дело, односно одломак дела изворно објављен 
или непосредно преузет и сл.). У сваком конкретном случају, обим ограниче-
ња искључивих права не сме бити у супротности са нормалним искоришћа-
вањем дела, нити сме неразумно вређати легитимне интересе аутора. 

Ограничење ауторског права иде у правцу омогућавања другим 
лицима да могу, под законом прописаним условима, без дозволе носиоца 
права, па чак и без обавеза плаћања накнаде да користе односно ауторско 
дело. Поједина ограничења прописана су законом одредбама чл. 42-54. 

Питање да ли фотокопирница врши повреду имовинског аутор-
ског права на тај начин што је по налогу наручиоца, физичког лица, извр-
шила фотокопирање уџбеника (књиге) на којој издавач има ауторско пра-
во, и услугу наплатила односи се на ограничење ауторског права прописа-
них чланом 46. закона. Овом одредбом дата је могућност физичком лицу 
да без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде умножава примерке 
објављеног дела за личне некомерцијалне потребе. Услов за то је да овако 
умножени примерци не смеју бити стављени у промет, нити се могу кори-
стити за било који други облик јавног саопштавања дела.  

Ставом 3. тачка 6. наведене одредбе прописано је да се одредба 
става 1. не односи на умножавање писаних дела у облику целе књиге, 
осим ако су примерци те књиге распродати најмање две године. Значи да 
се ово ограничење не односи на умножавање писаних дела у обиму целе 
књиге осим у случају да су књиге распродате најмање две године. 

Из наведених одредаба се може закључити да када се ради о тзв. 
"праву на приватно копирање" потребно је утврдити и разјаснити да ли се 
копирање врши за личне некомерцијалне потребе физичког лица (задово-
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љење некомерцијалних потреба физичког лица), да ли су умножени при-
мерци стављени у промет или су коришћени за неки други облик јавног са-
општавања дела. Затим, полазећи од општих услова прописаних чланом 41. 
став 2. закона испитати у сваком конкретном случају да ли се ради о нор-
малном искоришћавању дела (за сопствене потребе) и да ли се тиме не вре-
ђају легитимни интереси аутора. 

Фотокопирница, као предузетничка радња обавља делатност пру-
жања услуга у области фотокопирања и умножавања и тачно је да са на-
ручиоцем заснива облигационоправни однос, те по његовом налогу умно-
жава – копира туђа ауторска дела.  

Међутим, не може се прихватити понуђени одговор да се ради са-
мо о уговору о делу из члана 600, да је фотокопирање извршено у циљу 
испуњења уговорне обавезе, по усмено закљученом уговору о делу, за ко-
ју му наручилац плаћа цену, и да се стога не ради о фотокопирању у ко-
мерцијалне сврхе у већем броју примерака и ради дистрибуције и продаје, 
због чега би фотокопирница, као уговорна страна била ослобођена одго-
ворности. Фотокопирнице, које се професионално бави копирањем и 
умножавањем требало би да знају шта је дозвољено, а шта није дозвољено 
фотокопирати, јер им је то основна делатност, па тако и да знају да није 
дозвољено фотокопирање, односно умножавање писаних дела у облику 
целе књиге (осим ако су примерци те књиге распродати најмање две годи-
не). Према члану 204. закона повреду ауторског или сродног права пред-
ставља неовлашћено вршење било које радње која је обухваћена искључи-
вим правима носилаца ауторског или сродног права, неплаћање накнаде 
прописане овим законом или уговором, као и неизвршење других обавеза 
према носиоцу ауторског или сродног права, прописаних овим законом. 
То значи да и фотокопирање ауторског дела извршено од стране фотоко-
пирнице у обиму целе књиге (осим изузетка да је књига распродата најма-
ње две године) које је извршила фотокопирница представља неовлашћено 
вршење радње која представља повреду ауторског права. 

 

ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
1. Питање: 

Да ли протеком рока од 72 часа након достављања решење о 
извршењу ради уписа забележбе и наступања фикције уписа забеле-
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жбе решења о извршењу, иста постаје видљива у листу непокретно-
сти? 

Одговор:  

Одредбом члана 155. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 
("Службени гласник РС" 106/15) је прописано да јавни извршитељ одмах 
доставља решење о извршењу органу који води катастар непокретности 
ради уписа забележбе решења о извршењу непокретности. Према ставу 2. 
истог члана орган који води катастар непокретности дужан је да упише 
забележбу решења о извршењу у року од 72 часа од пријема захтева за 
упис, иначе се сматра да је забележба уписана истеком 72 часа од пријема 
захтева за упис. 

Одредбом члана 81. став 1. Закона о државном премеру и катастру 
("Службени гласник РС" 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-одлука УС и 96/15) је 
прописано да је забележба упис којим се у катастар непокретности уписују 
чињенице које су од значаја за заснивање, измену, престанак или пренос 
стварних права на непокретностима, које се односе на личност имаоца пра-
ва, на саму непокретност или на правне односе поводом непокретности. 
Према ставу 2. истог члана упис забележбе не спречава даље уписе на непо-
кретности на коју се та забележба односи, осим ако је супротно изричито 
прописано законом, већ су од уписа забележбе која је од значаја за заснива-
ње, измене, престанак или пренос стварних права на непокретностима, сва 
располагања имаоца права и уписа у катастар непокретности који су про-
тивни сврси уписаних забележби, условни и зависе од исхода решавања 
стварних права на непокретности због којих је забележба уписана. 

Одредбом члана 82. став 1. тачка 2. истог закона је прописано да 
се у катастар непокретности уписује поред осталих и следећа забележба: 
забележба спора, односно другог поступка који се води пред судом или 
вршиоцем јавних овлашћења, а који за исход може имати промену уписа 
на непокретности. 

Према одредби члана 125. став 1. истог закона је прописано да је 
за одлучивање о основаности уписа меродавно стање катастра непокрет-
ности у тренутку када је захтев за упис примљен. Према ставу 2. истог 
члана служба уписује годину, месец, дан, час, минут и секунд пријема 
захтева за упис и истовремено на непокретности на коју се односи захтев 
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уписује забележбу времена пријема и број предмета под којим је захтев 
заведен. 

Према ставу 3. истог члана време пријема и број предмета из става 
2. овог члана одређује се према тренутку пријема писаног захтева у пријем-
ној канцеларији, независно од тога када је и на који начин захтев упућен. 

Према члану 128. став 1. истог закона је прописано да се упис у ка-
тастар непокретности врши даном доношења решења којим је упис дозво-
љен, са дејством од момента пријема захтева, уз истовремени упис по слу-
жбеној дужности забележбе ради чињења видљивим да решење о упису ни-
је коначно, броја решења, као и брисање забележбе поднетог захтева. 

Имајући у виду горе цитиране одреде Закона о извршењу и обез-
беђењу, те Закона о државном премеру и катастру, протеком рока од 72 
часа, након достављања решења о извршењу ради уписа забележбе, над-
лежном органу који води катастар непокретности, сматра се да је забеле-
жба уписана и у том смислу може се рећи наступа и фикција уписа забе-
лежбе решења о извршењу.  

Иако сама забележба решења о извршењу неће постати видљива у 
листу непокретности, сагласно члану 125. став 2. Закона о државном пре-
меру и катастру, у одговарајућем листу непокретности – теретном, биће 
видљиво да је примљен и када је примљен захтев за упис забележбе реше-
ња о извршењу и број предмета под којим је захтев заведен уз назнаку, ко-
ју врши служба, да није одлучено о захтеву. 

 

2. Питање: 

Ко је по одредбама новог Закона о извршењу и обезбеђењу 
надлежан да одреди спровођење извршења на непокретности у ванк-
њижној својини, суд или то овлашћење има и извршитељ? 

Одговор: 

Према одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени 
гласник РС" 106/15), и суд и јавни извршитељ су надлежни да одреде 
спровођење извршења на непокретности у ванкњижној својини. 

Суд је сагласно члану 3. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 
искључиво надлежан да на основу извршне исправе или веродостојне ис-
праве (изузетак је намирење новчаних потраживања насталих из комунал-
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них и сродних делатности) одлучује о предлогу за извршење. Стога је суд 
надлежан да у иницијалној фази поступка када се одлучује о предлогу за 
извршење, одреди и извршење на непокретности у ванкњижној својини, 
под условима из члана 209. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

Јавни извршитељ сагласно члану 3. став 3. Закона о извршењу и 
обезбеђењу одлучује о предлогу за извршење на основу веродостојне ис-
праве ради намирења новчаног потраживања насталих из комуналних и 
сродних делатности, те у том случају такође, ако су испуњени услови из 
члана 209. Закона о извршењу и обезбеђењу може одредити извршење на 
непокретности у ванкњижној својини уколико је такво средство извршења 
предложено од стране извршног повериоца.  

Осим наведеног, сагласно члану 58. став 1. Закона о извршењу и 
обезбеђењу, јавни извршитељ, је овлашћен да на предлог извршног пове-
риоца закључком промени средство и предмет извршења који је предло-
жио извршни поверилац и одреди да се извршење настави и другим сред-
ствима и предметима, па тако и на непокретности у ванкњижној својини 
извршног дужника. Такође, сагласно члану 66. став 2. Закона о извршењу 
и обезбеђењу када је донето решење о извршењу на основу извршне ис-
праве и одређено извршење на целокупној имовини извршног дужника 
(није назначено средство и предмет извршења), јавни извршитељ је овла-
шћен да и без предлога извршног повериоца донесе закључак којим се по-
сле идентификовања имовине извршног дужника одређује средство и 
предмет извршења, па тако може одредити и извршење на непокретности 
у ванкњижној својини, под условима из члана 209. Закона о извршењу и 
обезбеђењу. 

 

3. Питање: 

Да ли у смислу одредбе члана 31. став 1. тачка 11, а у вези чла-
на 32. став 1. новог Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гла-
сник РС" 106/2015), обавеза достављања података о непокретности 
подразумева достављање само података у смислу обавештења или до-
стављање извода из листа непокретности, с обзиром да је то јавна ис-
права за чије издавање се плаћа накнада? 

Одговор: 

Достављање података о имовини извршног дужника и достављање 
исправа нису идентични појмови. Стари Закон о извршењу и обезбеђењу 
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уређивао је поступак за добијање изјаве о имовини извршног дужника, по 
којим одредбама је изјава о имовини извршног дужника морала садржати 
податке наведене у члану 58. закона, а на предлог извршног повериоца суд 
је могао наложити решењем извршном дужнику да осим података преда и 
исправе о стварима и правима који су наведени у изјави о имовини уз за-
прећење новчане казне. Међутим, нови закон напустио је институт добија-
ња изјаве о имовини извршног дужника и уместо тога увео институт приба-
вљања, односно давања података. Подаци се, с једне стране, односе на су-
бјекте, извршне дужнике, а са друге стране, на податке о имовини. Одред-
бама је предвиђена дужност одређених субјеката, државних органа, имала-
ца јавних овлашћења, других правних лица и предузетника да суду и јав-
ном извршитељу бесплатно доставе податке о извршном дужнику и њего-
вој имовини. Прописано је овлашћење суда или јавног извршитеља, одно-
сно извршног повериоца и његовог пуномоћника да траже наведене подат-
ке. Чланом 32. закона који се односи на ограничење дужности давања пода-
така говори се искључиво о достављању и давању података. Чланом 32. 
став 1. закона је прописано да дужност давања података не важи ако се ра-
ди о податку о коме се води јавни регистар који је бесплатно доступан суду, 
јавном извршитељу, извршном повериоцу или адвокату као његовом пуно-
моћнику, а ставом 2. овог члана прописана је и друга врста ограничења која 
се односи на сразмеру између висине потраживања извршног повериоца и 
имовине извршног дужника. Из свих ових одредби произлази да је дужност 
државних органа и осталих субјеката само да доставе податке и то под 
условом да се о њима не води јавни регистар бесплатно доступан тражио-
цима података, а да не постоји обавеза достављања исправа о правима на 
одређеним стварима, па ни извода из листа непокретности. 

 

4. Питање: 

Од ког датума се рачуна рок од осам дана, након чијег истека 
се понавља достава решења о извршењу, а у смислу члана 36. став 2. 
новог Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 
106/2015), да ли од дана када је прва пошиљка враћена у суд или од 
дана када је пошта покушала доставу? 

Одговор: 

Одредбом члана 36. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени 
гласник РС" 106/15), регулисано је достављање извршном дужнику, извр-
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шном повериоцу и другим учесницима у поступку. Одредбом става 2. 
члана 36. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 
106/2015) је прописано да ако достављање не успе, писмено се наредног 
радног дана истиче на огласну таблу суда који је донео решење о изврше-
њу на основу извршне или веродостојне исправе, а када је реч о решењу о 
извршењу на основу веродостојне исправе, достављање се понавља још 
једном по истеку рока од 8 дана од претходног достављања, а ако ни по-
новљено достављање не успе, решење се наредног радног дана истиче на 
огласну таблу суда. Имајући у виду да је наведеном законском одредбом 
прописано да ако достављање не успе, да се писмено наредног радног да-
на истиче на огласну таблу суда који је донео решење о извршењу, произ-
лази да би писмено могло бити истакнуто на огласној табли суда, неоп-
ходно је да се пошиљка која није уручена претходно и врати суду. Приме-
ном истог принципа на поновно достављање решења о извршењу на осно-
ву веродостојне исправе произлази да се рок од 8 дана од претходног до-
стављања рачуна од тренутка када је неуручена пошиљка враћена суду.  

Дакле, достављање решења о извршењу на основу веродостојне 
исправе се понавља још једном по истеку рока од 8 дана од претходног 
достављања, с тим што се наведени рок од осам дана рачуна од тренутка 
када је неуручена пошиљка враћена у суд.  

 

5. Питање: 

Да ли у случају из члана 59. став 3. Закона о извршењу и обез-
беђењу ("Службени гласник РС" 106/2015), суд по службеној дужно-
сти израђује копију извршне исправе, снабдева је потврдом о извр-
шности и улаже у списе предмета? 

Одговор: 

Одредбом члана 59. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу 
("Службени гласник РС" 106/2015) је прописано да ако се предлог за извр-
шење подноси суду који је у првом степену одлучивао о потраживању из-
вршног повериоца, уз њега се не прилаже извршна исправа, а и ако се 
приложи, не мора да садржи потврду о извршности.  

Тумачењем наведене законске одредбе произлази да у ситуацији 
када се предлог за извршење подноси суду који је и одлучивао о потражи-
вању извршног повериоца, извршни поверилац нема обавезу да приложи 
извршну исправу, па из тога даље произлази да је у таквој ситуацији извр-
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шни суд дужан да прибави службеним путем примерак извршне исправе. 
Уколико приложена извршна исправа не садржи потврду о извршности у 
истој ситуацији, извршни суд такође има дужност да службеним путем 
прибави потврду о извршности. Напред наведено не значи да је извршни 
суд тај који по службеној дужности израђује копију извршне исправе, 
снабдева је потврдом о извршности, већ се извршни суд службеним путем 
обраћа одељењу истог суда, ради прибављања копије извршне исправе 
снабдевене потврдом о извршности или ради прибављања потврде о извр-
шности у ситуацији када је приложена извршна исправа.  

 

6. Питање: 

Да ли одредбу члана 114. став 1. Закона о извршењу и обезбе-
ђењу ("Службени гласник РС" 106/2015), треба тумачити тако да се 
предлог за противизвршење подноси суду према седишту извршног 
повериоца? 

Одговор: 

Одредбом члана 114. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 
("Службени гласник РС" 106/15) је прописано да се предлог за противи-
звршење подноси суду који је месно надлежан да извршном дужнику при-
нудно врати оно што је извршни поверилац примио, а према ставу 2. 
истог члана исти суд и одлучује о предлогу. 

Према одредби члана 7. Закона о извршењу и обезбеђењу за одлу-
чивање о предлогу за извршење или обезбеђење опште и месно надлежан 
је суд на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или борави-
ште, односно седиште. 

Имајући у виду да, у поступку противизвршења извршни повери-
лац и извршни дужник мењају улоге тако, да у ствари, извршни повери-
лац долази у позицију извршног дужника, то даље значи да ли ће бити ме-
сно надлежан суд према седишту извршног повериоца или неки други 
суд, зависно и од средства извршења и предмета извршења које је извр-
шни дужник одредио у предлогу за противизвршење. Ако је средство из-
вршења, на пример, ради враћања новчаних средстава, непокретност, биће 
надлежан суд на чијем се подручју месне надлежности налази непокрет-
ност, иако је на пример седиште извршног дужника на подручју неког 
другог суда. 



Билтен Врховног касационог суда 

 258

Имајући у виду средства извршења предвиђена Законом о изврше-
њу и обезбеђењу, најчешће ће бити месно надлежан за одлучивање о 
предлогу за противизвршење онај суд на чијем се подручју налази седи-
ште извршног повериоца, али то ипак, из већ наведеног примера неће увек 
бити случај.  

Такође, на пример, уколико је као средство извршења у предлогу 
за противизвршење одређено извршење на покретним стварима извршни 
дужник може поднети предлог за противизвршење и суду на чијем се под-
ручју налазе покретне ствари, при чему седиште извршног повериоца мо-
же бити на територији месне надлежности другог суда. 

 

7. Питање: 

Да ли је полиција дужна да врати одузету ствар дужнику у 
смислу члана 146. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службе-
ни гласник РС" 106/2015), уколико је извршитељ не преузме у року од 
24 сата од пријема обавештења? 

Одговор: 

Одредбом члана 146. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу 
("Службени гласник РС" 106/15) је прописано да је полиција дужна да 
привремено одузме моторно возило, другу ствар или предмет извршења, а 
да јавни извршитељ мора да преузме одузете предмете у року од 24 часа 
од пријема обавештења о томе да су одузети.  

Законодавац није прописао која је последица непреузимања одузе-
тог предмета, али је неопходно да јавни извршитељ покаже јасну намеру 
и о томе обавести полицију, што треба да учини у року од 24 часа, да ће 
преузети одузете предмете. Уколико јавни извршитељ, у року од 24 часа 
од када је обавештен, не обавести полицију да ће приступити преузимању 
одузетог предмета или уколико очигледно произилази да нема намеру да 
преузме одузети предмет, полиција ће одузети предмет вратити извршном 
дужнику. 

 

8. Питање: 

Да ли у смислу одредбе члана 148. став 5. Закона о извршењу и 
обезбеђењу ("Службени гласник РС" 106/2015) друга странка има 
право на правни лек уколико је захтев за отклањање неправилности 
усвојен? 
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Одговор: 

Према општој одредби члана 24. став 2. закона, жалбом се може 
побијати решење суда или јавног извршитеља ако законом није одређено 
да жалба није дозвољена или ако је законом предвиђено да се одлука по-
бија приговором. Чланом 148. закона уређено је ко може поднети захтев 
за отклањање неправилности: странка или учесник у поступку; у ком ро-
ку: у року од 15 дана од када је одлука требало да буде донета; од када је 
радња предузета или је требало да буде предузета; коме се подноси: под-
носи се суду или јавном извршитељу у зависности од тога ко спроводи из-
вршење; те да не одлаже извршење. Изричито је прописано да ако о захте-
ву не буде одлучено у року од пет дана од пријема захтева или тај захтев 
буде одбачен или одбијен, да је дозвољен правни лек приговор. 

Ни чланом 148, као ни чланом 149. закона који прописује садржи-
ну одлуке у случају да је захтев за отклањање неправилности основан, ни-
је прописан облик у коме се одлука доноси. С обзиром на садржину члана 
23. став 4. закона и на дефиницију о чему се одлучује закључком, могао 
би се извести закључак да се о захтеву за отклањање неправилности одлу-
чује решењем. Како законом није изричито предвиђено да против решења 
којим се усваја захтев за отклањање неправилности жалба није дозвољена, 
нити је прописан приговор као правни лек, следио би закључак да је до-
звољена жалба против решења суда или јавног извршитеља, а противна 
странка свакако има правни интерес да ово решење побија. 

 

9. Питање: 

Да ли члан 19. Закона о извршењу и обезбеђењу у ситуацијама ка-
да је ствар отуђена по пријему решења о извршењу искључује испитива-
ње да ли је прибавиоцу ствари-трећем лицу било или могло бити познато 
да се извршном повериоцу наноси штета (члан 281. став 1. ЗОО)?  

Одговор: 

Чланом 19. Закона о извршењу и обезбеђењу који носи наслов "За-
брана располагања предметом извршења и обезбеђења" је прописано да не-
мају правно дејство акти правног или фактичког располагања предметом 
извршења и обезбеђења од тренутка када извршни дужник прими решење о 
извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о обез-
беђењу. У свим другим ситуацијама законодавац користи термин "од дана 
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достављања", сем у овом случају када користи термин "када дужник прими 
решење". Наведено је важно јер се решење о извршењу и решење о обезбе-
ђењу обавезно лично достављају, али према правилима достављања закона 
који уређује извршни поступак достављање се може вршити и преко огла-
сне табле суда. Тада се сматра да је извршење достављено, а фактички ду-
жник није примио решење о извршењу. У сваком случају не може се прет-
поставити да је лице са којим дужник, противно забрани или не знајући за 
забрану, закључи одређен правни посао, знало или морало знати за наведе-
ну забрану. Чланом 281. Закона о облигационим односима који је система-
тизован у одсеку "Побијање дужникових правних радњи" прописани су 
услови под којима се може побијати теретно располагање. Први услов је да 
је дужник знао или могао знати да предузетим располагањем наноси штету 
својим повериоцима. Други услов је да је трећем лицу са којим је или у чију 
корист је правна радња предузета, то било познато или могло бити познато. 
За одређени круг лица према ставу 2. овог члана постоји претпоставка да 
им је било познато да дужник предузетим располагањем наноси штету по-
вериоцима, а ставом 3. је прописано да се код бесплатних располагања сма-
тра да је дужник знао за наведено. У првом случају лице које побија правну 
радњу, теретно располагање, дужно је да докаже да је треће лице знало или 
морало знати за забрану располагања у смислу члана 19. Закона о изврше-
њу и обезбеђењу, односно таква претпоставка би могла постојати само ако 
се ради о случају из члана 281. став 2. овог закона. 

 

10. Питање: 

Имајући у виду одредбу члана 26. Закона о извршењу и обезбе-
ђењу према којој одлучујући по приговору и жалби суд не може да 
укине првостепено решење и предмет упути на поновно решавање по-
ставља се питање које су границе овлашћења већа првостепеног суда 
које се односе на преиначење одлуке извршног судије или како посту-
пити у конкретној ситуацији када извршни судија одбаци предлог за 
извршење, поверилац изјави приговор, а веће утврди да је приговор 
основан и да треба донети решење о извршењу?  

Одговор: 

Одредба члана 26. Закона о извршењу и обезбеђењу којом је пред-
виђено да одлучујући о приговору и жалби суд не може да укине првосте-
пено решење и да предмет упути на поновно решавање, очигледно је унета 
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у циљу ефикасности поступања у извршном поступку и његовог окончања 
у што краћем року. Међутим, ефикасност без законитости не може имати 
правне ефекте, па се наведена одредба не може применити у свим правним 
ситуацијама. Не може веће преиначити одлуку о одбачају предлога за извр-
шење. Веће би могло преиначити одлуку о одбијању предлога за извршење, 
усвајањем тог предлога, али у наведеној ситуацији извршни дужник не би 
имао коме изјавити приговор против донетог решења о извршењу на осно-
ву веродостојне исправе од стране већа. Зато је примена наведене норме у 
овој ситуацији немогућа, што значи да ће у случају одбијања предлога за 
извршење предмет морати бити враћен судији појединцу на доношење пра-
вилне и законите одлуке, а то у конкретној ситуацији подразумева доноше-
ње решења о извршењу на основу веродостојне исправе које се онда доста-
вља странкама и против кога би извршни дужник могао изјавити приговор, 
а и поверилац у односу на одлуку о трошковима. 

 

СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК  
1. Питање: 

Које решење донети за случај укидања решења о отварању по-
ступка стечаја, у ситуацији када стечајни дужник (власник истог) 
тражи враћање статуса дужника у време пре отварања стечаја, а 
правне последице су наступиле доношењем (сада укинутог) решења о 
отварању стечаја? 

Одговор: 

Власник капитала није лице овлашћено да тражи у име стечајног 
дужника промену података код Агенције за привредне регистре. Овла-
шћено лице је оно лице које је као такво уписано у регистар пре отварања 
поступка стечаја. 

Овлашћено лице може поднети захтев Агенцији за привредне ре-
гистре, након укидања решења о отварању поступка стечаја, којим ће тра-
жити промену података, брисање ознаке у стечају и промену лица овла-
шћеног за заступање. 

 

2. Питање: 

Да ли стечајни судија може поништити одлуке скупштине по-
верилаца, у ситуацији када је скупштина сазвана без истицање обаве-
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штења на огласној и електронској табли, с обзиром да није било до-
вољно времена да суд обавештење истакне јер је између дана доста-
вљања обавештења суду о одржавању седнице и дана одржавања сед-
нице протекао само један радни дан? Уколико би одговор био негати-
ван, који је пут правне заштите поверилаца који су онемогућени да 
присуствују седници скупштине поверилаца одржаној без претходног 
испуњења свих услова прописаних Законом о стечају? 

Одговор: 

У стечајном поступку постоје судски органи (стечајни судија), пове-
рилачки органи (скупштина поверилаца и одбор поверилаца) и стечајни 
управник. За сваког од надлежних органа прописан је поступак њиховог фор-
мирања, делокруг надлежности њиховог рада и њихов међусобни однос. 

Скупштина поверилаца формира се на првом поверилачком рочи-
шту. Скупштину поверилаца чине сви стечајни повериоци. На првој сед-
ници скупштине поверилаца врши се избор председника скупштине пове-
рилаца и чланова одбора поверилаца. Заказивање и даље вођење каснијих 
седница скупштине поверилаца, обавештавање о њима и одређивање 
дневног реда врши председник скупштине поверилаца на предлог стечај-
них поверилаца.  

Одредбом члана 35. став 7. Закона о стечају је прописано да ако 
председник скупштине поверилаца у року од пет дана од дана добијања 
предлога стечајних поверилаца не закаже скупштину поверилаца, стечајни 
повериоци чија су укупна потраживања већа од 20% од укупног износа по-
траживања свих стечајних поверилаца могу да закажу скупштину повери-
лаца и предложе дневни ред. Стечајни повериоци се о одржавању скупшти-
не поверилаца и о дневном реду обавештавају истицањем обавештења на 
огласној и електронској табли суда и објављивањем огласа у два високоти-
ражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, осим ако скупштина поверилаца не донесе одлуку о другачијем на-
чину обавештавања. Скупштина поверилаца може одлучивати само о пита-
њима из њене надлежности која су прописана члана 37. Закона о стечају. 

Сходно наведеним законским одредбама, а имајући у виду надле-
жност стечајног судије која је прописана чланом 18. Закона о стечају, 
исти не би био надлежан да поништава одлуке скупштине поверилаца ко-
је су донете у ситуацији када није испоштована процедура око сазивања и 
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одржавања скупштине поверилаца. Повериоци који су незадовољни са од-
лукама које је донела скупштина, а на којој нису били присутни јер нису 
благовремено обавештени, могу да од председника скупштине траже зака-
зивање нове седнице у року од 5 дана. Уколико исти не закаже нову сед-
ницу стечајни повериоци чија су укупна потраживања већа од 20% од 
укупног износа потраживања свих стечајних поверилаца могу да закажу 
скупштину поверилаца и предложе нови дневни ред, све у смислу члана 
35. став 7. Закона о стечају, на којој се може расправљати и о раније доне-
тим одлукама и доносити одлуке о њима да ли остају на снази или не. 

Одлуке скупштине поверилаца не могу се побијати по одредбама 
Закона о привредним друштвима, јер се у конкретном случају ради о по-
верилачким органима у стечајном поступку, а не о власницима капитала. 

 

3. Питање: 

Да ли стечајни судија треба да одлучује о исправности састава 
одбора поверилаца изабраног на седници скупштине поверилаца ко-
јој није присуствовао или то треба да буде предмет статусног спора?  

Одговор: 

Одбор поверилаца је орган стечајног поступка који штити интере-
се стечајних поверилаца и он је био предвиђен још и Законом о принуд-
ном поравнању, стечају и ликвидацији али као факултативни орган, да би 
Законом о стечајном поступку из 2005. године био обавезан орган, а што 
је прихваћено и Законом о стечају ("Службени гласник РС" 104/09 и 
83/14). Скупштина поверилаца на првом поверилачком рочишту бира од-
бор поверилаца. Број чланова одбора поверилаца одређује скупштина по-
верилаца, с тим што тај број не може бити већи од 9 чланова и што увек 
мора бити непаран. Закон је одредио ограничења приликом избора пове-
рилаца за члана одбора поверилаца. Повериоци који су истовремено запо-
слени или бивши запослени код стечајног дужника не могу имати више од 
једног члана одбора поверилаца у смислу члана 38. став 5. Закона о стеча-
ју. Повериоци који су лица повезана са стечајним дужником, не могу бити 
чланови одбора поверилаца у смислу члана 38. став 7. Закона о стечају. 

У ситуацији када је за члана одбора поверилаца изабран повери-
лац који је повезан са стечајним дужником или пак запослени или бивши 
запослени су за члана одбора поверилаца дали више од једног члана, а то 
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значи супротно прописаном члану 38. ст. 7. и 5. Закона о стечају, поста-
вља се питање ко је надлежан да га разреши и тако испита исправност са-
става одбора поверилаца. 

Одредбом члана 38. став 10. Закона о стечају је прописано да чла-
на одбора поверилаца разрешава скупштина поверилаца или стечајни су-
дија уколико не извршава обавезе прописане овим законом. Стечајни су-
дија ће разрешити члана одбора поверилаца без обзира што није изричито 
прописано у наведеној законској одредби, јер је стечајни судија дужан да 
контролише да се стечај и поступак спроводи законито, па самим тим и 
законитост формирања одбора поверилаца. 

 

4. Питање: 

Да ли је дозвољена судска компензација у ситуацији када је 
над тужиоцем отворен поступак стечаја, а тужени није уз пријаву по-
траживања над њим приложио и изјаву о компензацији. У случају да 
није дозвољена, каква одлука треба да буде о изјављеном приговору 
компензације од стране туженог према тужиоцу који је у стечају? 

Одговор: 

Одредбом члана 82. став 1. Закона о стечају је прописано да ако је 
поверилац пре подношења предлога за покретање поступка стечаја стекао 
право на пребијање свог потраживања према стечајном дужнику са потра-
живањем стечајног дужника према њему, отварањем стечајног поступка 
не губи се право на пребијање а ставом 2. истог члана да је поверилац ду-
жан да, до истека рока за пријаву потраживања, суду достави пријаву на 
целокупан износ потраживања и изјаву о пребијању а, у супротном, губи 
право на пребијање. 

Како тужени није уз пријаву потраживања над тужиоцем доставио 
и изјаву о компензацији (пребијању) не може истицати у парници приго-
вор компензације, па првостепени суд у таквој ситуацији приговор одба-
цује, као недозвољен.  

Из цитиране одредбе Закона о стечају следи да је поверилац ду-
жан да достави пријаву потраживања као и изјаву о пребијању у законом 
предвиђеном року за достављање пријаве потраживања. 
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5. Питање: 

Када постоји тужба којом бивши власник стечајног дужника 
покушава да поништи заложну изјаву банци, да ли треба застати са 
продајом имовине или имовина може да се продаје а средства резер-
висати док се не утврди да ли банка има статус разлучног или стечај-
ног повериоца? 

Одговор: 

Према одредби члана 8. Закона о стечају стечајни поступак је хи-
тан и у истом није дозвољен застој нити прекид. У смислу одредбе члана 
132. истог прописа, стечајни управник започиње и спроводи продају цело-
купне имовине стечајног дужника или дела имовине стечајног дужника, 
по доношењу решења о банкротству. Следи да нема основа да се застане 
са уновчењем имовине као фазе стечајног поступка, па у конкретном слу-
чају управник може приступити продаји на законом прописан начин и 
уколико се имовина прода пре окончања парничног поступка по тужби за 
оспоравање ваљаности заложне изјаве, извршити резервацију средстава 
на име намирења разлучног повериоца.  

 

6. Питање: 

Да ли је носилац станарског права овлашћен да поднесе суду 
приговор на предложену продају имовине стечајног дужника у сми-
слу члана 133. став 7. Закона о стечају (без последњих новела), којом 
је обухваћена и некретнина на којој постоји станарско право (при то-
ме, иста чини незнатни део имовине која се продаје. Приликом огла-
шавања стечајни управник је у оглас унео ову чињеницу, а обавеште-
ње о продаји доставио је и носиоцу станарског права). Да ли захтев за 
откуп стана поднет стечајном управнику четири дана пре дана одре-
ђеног за продају имовине (у том року, иначе, поднет је и приговор 
стечајном судији на предложену продају) је од утицаја на одржавање 
продаје, с обзиром на одредбу члана 11. Закона о становању? 

Одговор: 

Носилац станарског права није овлашћен да поднесе приговор на 
предложену продају стана јер не спада у круг лица који то могу чинити у 
смислу члана 133. став 7. Закона о стечају. Лица која су овлашћена за под-
ношење приговора су стечајни дужник и повериоци. Међутим, уколико је 
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носилац станарског права поднео захтев за откуп стана тада би он био 
овлашћен за подношење приговора на предложену продају, јер би сходно 
члану 16. Закона о становању, носилац права располагања на стану у дру-
штвеној својини (стечајни дужник), био дужан је да носиоцу станарског 
права, у писменој форми омогући откуп стана који користи, под условима 
прописаним овим законом. 

Захтев за откуп стана поднет стечајном управнику четири дана 
пре предложене продаје није од утицаја на одржавање продаје нити одла-
же продају у смислу члана 11. Закона о становању, јер ова одредба пропи-
сује да у случају промене власника стана датог у закуп, нови власник ста-
на ступа у права и обавезе закуподавца. У том смислу нови власник стана 
решаваће о захтеву носиоца станарског права (закупца) на откуп.  

Напомена: Потребно је имати у виду одговор на питање бр. 41. 
Судска пракса привредних судова-Билтен 4/11.   

 

7. Питање: 

Да ли треће лице, као заинтересована страна, потенцијални 
купац, без својства повериоца и учесника у стечајном поступку, има 
право приговора на извршену продају и у којој форми одлуке се ре-
шава по приговору означеног лица на извршену продају стечајног ду-
жника? 

Одговор: 

Одредбом члана 135. став 1. Закона о стечају између осталог про-
писано је да предмет продаје може бити стечајни дужник као правно лице 
уз сагласност одбора поверилаца и уз претходно обавештавање разлучних 
поверилаца у складу са чланом 133. став 2. овог закона. 

Одредбом члана 45. став 1. Закона о стечају је прописано да се у 
стечајном поступку доносе решења и закључци. Ставом 2. истог члана је 
одређено да се решењем одлучује у стечајном поступку, а ставом 3, да се 
закључком одлучује по примедбама и издаје се налог службеном лицу, ор-
гану који спроводи стечајни поступак или трећем лицу за извршење поје-
диних радњи.  

Треће лице, потенцијални купац, стиче својство учесника у стечај-
ном поступку у фази продаје. Ово лице има правни интерес за заштиту 
својих права за која сматра да су му повређена у поступку продаје. Међу-
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тим, то право не остварује изјављивањем приговора на извршену продају, 
већ се законитост извршене продаје (у конкретном случају, продаје сте-
чајног дужника као правног лица), може преиспитати искључиво у по-
ступку по жалби изјављеној против решења стечајног судије којим се кон-
статује да је продаја извршена. Право на изјављивање жалбе имају сва за-
интересована лица, па и сви учесници продаје. 

Следи да иако стечајни судија одлуку о приговору доноси у форми 
закључка, у конкретном случају, приговор трећег лица, као учесника про-
даје, није дозвољен и исти се одбацује одлуком стечајног судије донетој у 
форми решења, против кога је дозвољена жалба. 

 

8. Питање: 

Који је пут правне заштите трећег лица на чијој непокретно-
сти је уписано заложно право на основу решења о извршењу у извр-
шном поступку који се водио између извршног повериоца и извршног 
дужника, а који је обустављен због наступања правних последица 
отварања стечајног поступка над извршним дужником, који не спори 
право својине трећег лица на непокретности, нити је исту унео у сте-
чајну масу? 

Одговор: 

Из постављеног питања се не види да ли је треће лице стекло не-
покретност на којој је уписано заложно право, пре или после уписа зало-
жног права, да ли је након уписа права стекло непокретност у поступку 
судске продаје или мимо судске продаје. Такође се не види ни у чијој др-
жавини се налази предметна непокретност, да ли у државини трећег лица 
или извршног дужника, односно сада стечајног дужника. 

Да је извршни поступак у току, треће лице би могло изјавити при-
говор судији којим тражи да се извршење на непокретности прогласи не-
допуштеним. Ако би треће лице учинило вероватним да у погледу пред-
мета извршења има право које спречава извршење, оно би било упућено 
од стране судије да против извршног повериоца покрене парнични посту-
пак ради проглашења да је извршење на том предмету недопуштено, у 
складу са чланом 50. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

Међутим, извршни поступак је обустављен услед отварања стечај-
ног поступка над извршним дужником, без укидања спроведених извр-
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шних радњи, у складу са чланом 93. став 2. Закона о стечају, тако да се на-
ведени приговор, односно тужба, у овој фази поступка не може изјавити, 
односно поднети. 

Пошто је над извршним дужником отворен поступак стечаја, разли-
кујемо две ситуације, у зависности од тога да ли се непокретност налази у 
државини стечајног дужника или у државини трећег лица као власника. 

Уколико је стечајни дужник у поседу спорне непокретности, при 
чињеници да не спори својину трећем лицу на њој, власник је у могућно-
сти да стечајном суду поднесе захтев ради предаје у државину непокрет-
ности. Ако стечајни дужник одбије захтев трећег лица, оно је у могућно-
сти да у смислу члана 37. Закона о основама својинскоправних односа по-
крене парнични поступак са захтевом за повраћај непокретности – реи-
виндикациону тужбу.  

Правну заштиту, у вези уписаног заложног права, треће лице је у 
могућности да оствари у управном спору у смислу чл. 128 ст. 3 Закона о 
државном премеру и катастру, где је између осталог прописано да се под 
уписом подразумева и брисање права на непокретности, као и брисање 
уписа првостепеним решењем које је поништено. Наведени управни спор, 
који би текао ради поништаја решења о упису заложног права у јавне 
књиге, не би утицао на ток стечајног поступка већ на правни однос извр-
шног односно сада хипотекарног повериоца и овде трећег лица као вла-
сника ствари. 

 

9. Питање: 

Да ли је дозвољено решењем суда наложити РГЗ Служби за ка-
тастар непокретности брисање терета, сходно члану 133. став 12. За-
кона о стечају, у случају када због насталог спора у погледу редоследа 
намирења разлучних повериоца, разлучни повериоци нису намирени 
из вредности продате имовине, или доношење решења треба одложи-
ти до тренутка док се настали спор у редоследу намирења не разреши 
и разлучни повериоци не намире? 

Одговор: 

Дозвољено је решењем суда наложити РГЗ – Служби за катастар 
непокретности брисање терета на непокретности насталих пре извршене 
продаје исте када купац исплати цену стечајном дужнику. 
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Одредбом члана 133. став 12. Закона о стечају прописано је да ка-
да купац исплати цену, на купца се преноси право својине на купљеној 
имовини без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обаве-
за насталих пре извршене купопродаје, укључујући и пореске обавезе и 
обавезе према привредним субјектима пружаоцима услуга од општег ин-
тереса које се односе на купљену имовину. Стечајни судија ће решењем 
констатовати да је продаја извршена и наложити по правноснажности ре-
шења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета наста-
лих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом. 

Из цитираног прописа произилази да се брисање терета насталих 
пре извршене продаје врши одмах након исплате цене, односно доношења 
решења стечајног судије којим се констатује да је продаја извршена. По-
стојање спора у погледу редоследа намирења разлучних поверилаца не 
утиче на право купца да му се у одговарајући регистар упише право своји-
не и изврши брисање спорних терета. Наведено из разлога јер износ рас-
положивих средстава за намирење разлучних поверилаца остаје исти u 
условима постојања спора о редоследу намирења разлучних поверилаца, 
као и у ситуацији када не постоји спор о редоследу намирења разлучних 
поверилаца. 

 

10. Питање: 

Одредбом члана 161. Закона о стечају прописано је да план ре-
организације, могу поднети стечајни дужник, стечајни управник. раз-
лучни повериоци који имају најмање 30% обезбеђених потраживања 
у односу на укупна потраживања према стечајном дужнику, стечајни 
повериоци који имају најмање 30% необезбеђених потраживања у од-
носу на укупна потраживања према стечајном дужнику, као и лица 
која су власници најмање 30% капитала стечајног дужника. 

Имајући у виду наведену одредбу те чињеницу да је стечајни 
управник заступник стечајног дужника, поставља се питање да ли 
након отварања стечаја тај план за стечајног дужника може поднети 
бивши статутарни заступник? 

Одговор: 

Одредбом члана 74. став 1. предвиђено је да даном отварања сте-
чајног поступка престају заступничка и управљачка права директора. за-
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ступника и пуномоћника као и органа управљања и надзорних органа сте-
чајног дужника, и та права прелазе на стечајног управника. а да у складу 
са ставом 2 наведеног члана правни посао располагања стварима и прави-
ма које је улазе у стечајну масу, које је стечајни дужник закључио после 
отварања стечајног поступка не производе правно дејство осим у случају 
располагања за које је важе општа правила поуздања у јавне књиге, а дру-
га страна има право да захтева враћање противчинидбе из стечајне масе, 
као стечајни поверилац. У ставу III је предвиђено да пуномоћја које је дао 
стечајни дужник а која се односе на имовину која улази у стечајну масу 
престају отварањем стечајног поступка. 

Међутим, наведена одредба не искључују примену одредби чл. 
161. Закона с стечају, која представља специјалну одредбу у односу на оп-
ште одредбе које се регулишу последице отварања поступка стечаја. Да-
кле, овом специјалном одредбом чл. 161. дата је могућност стечајном ду-
жнику, поред стечајног управника, да поднесе план реорганизације. Буду-
ћи да стечајни дужник, и стечајни управник нису иста лица то правилним 
тумачењем наведене одредбе произилази да поред стечајног управника тај 
план би могао поднети и стечајни дужник кога представља дотадашњи 
статутарни заступник. Предње је последица чињенице да сам дужник не 
мора имати исте интересе као и његови власници односно повериоци, сте-
чајни или разлучни, који су такође овлашћени да под одређеним условима 
из чл. 161. поднесу план реорганизације. 

С тога ова специјална одредба даје могућност стечајном дужнику 
да преко дотадашњег директора поднесе план реорганизације. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ 
Материјално право 

1. Питање:  

Како утврдити да ли је осовинско оптерећење правилно утвр-
ђено и да ли премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, 
у случају примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима, од-
носно на возила која се оптерете, тј. када се на постојећу масу дода 
маса терета и осталог оптерећења као и у случају примене Закона о 
јавним путевима када возило није додатно оптерећено? Да ли је до-
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звољено коришћење методе сабирања маса по осовинама друмског 
возила, коришћење две ваге, и ако јесте, у којим случајевима? 

Предлог одговора првостепеног суда: У случају да се ради о пре-
корачењу оптерећења једне осовине као и укупне масе возила са једном 
осовином, поступак треба редовно спровести. 

Уколико се ради о прекорачењу оптерећења на више осовина 
(удвојених осовина) и укупне масе возила добијене сабирањем резултата 
појединачно измерених осовина, треба донети ослобађајућу пресуду. 

Уколико се ради о комбинацији првог и другог случаја односно 
уколико је у питању возило које има и једноструку осовину и више осови-
на, а притом и прекорачење укупне масе, а тужилац притом не прецизира 
по налогу оптужни предлог тако што би изоставио део који се односи на 
резултате мерења удвојених осовина и укупне масе, суд спроводи посту-
пак за део прекорачења оптерећења једне осовине и доноси одговарајућу 
одлуку (односно на неки начин одступа од оптужења али не на штету већ 
у корист окривљених лица). 

Одговор: 

Исправан је предлог одговора првостепеног суда. Наиме, у изве-
штајима Дирекције за мере и драгоцене метале од 3. и 24.2.2016. године на-
ведено је да се предметна електромеханичка вага HAENNI не може кори-
стити за мерење укупне масе возила, као ни више осовина сабирањем поје-
диначно измерених осовина возила. Упркос наведеној чињеници да се уз 
помоћ предметне ваге не може измерити укупна маса возила и осовинско 
оптерећење више осовина, пријаве и оптужни предлози и даље се подносе и 
за део прекорачења за која се вага не може користити. Предлог могућег ре-
шења и поступања судова, дат у питању бр. 6, јесте да у случају оптужења 
за прекорачење оптерећења на више осовина (удвојених осовина) и укупне 
масе возила добијене сабирањем резултата појединачно измерених осови-
на, треба донети ослобађајућу пресуду. У описаној ситуацији недвосмисле-
но треба донети ослобађајућу пресуду јер се укупна маса возила и осовин-
ско оптерећење удвојених осовина не могу утврдити електромеханичком 
вагом HAENNI јер иста није предвиђена за та мерења. Услед изнетог, ре-
зултати добијени тим мерењем не могу се сматрати валидним, нити кори-
стити у привредно-казненом поступку. Тада се у одсуству доказа о постоја-
њу прекорачења мора донети ослобађајућа пресуда. 
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С друге стране, правилан је и резон да уколико се оптужење одно-
си и на прекорачење оптерећења како једноструке, тако и удвојених (ви-
ше) осовина, као и укупне масе возила, а тужилац из оптужења не изоста-
ви део прекорачења који се односи на резултате мерења удвојених осови-
на и укупне масе возила, треба спровести поступак за део прекорачења 
оптерећења једне осовине и донети одговарајућу одлуку. У питању се им-
плицира да се на овакав начин делимично одступа од оптужења, али не на 
штету, него у корист окривљених. Истина је да се у описаној ситуацији 
унеколико одступа од оптужбе, али само од њеног чињеничног основа, 
чиме се не дира ни у субјективни, ни у објективни идентитет оптужбе. На-
име, привредни преступ из члана 325. став 1. тачка 3. Закона о безбедно-
сти саобраћаја на путевима постоји када је премашено осовинско оптере-
ћење возила или највећа дозвољена укупна маса возила. Сходно изнетом, 
за постојање предметног привредног преступа довољно је да је премаше-
но осовинско оптерећење само једне осовине возила, чиме се остварује 
биће овог привредног преступа. Одредба члана 420. став 1. Законика о 
кривичном поступку прописује да се пресуда може односити само на лице 
које је оптужено и само на дело које је предмет оптужбе садржане у под-
несеној или на главном претресу измењеној или проширеној оптужници. 
Како би се пресуда у овом случају и даље односила на дело које је пред-
мет оптужбе (привредни преступ из члана 325. став 1. тачка 3. ЗОБС), без 
обзира на изостављање дела чињеничног описа, те како се у таквим рад-
њама окривљених недвосмислено стичу битни елементи овог привредног 
преступа, то нема повреде ове одредбе.  

У питању бр. 8 поставља се питање да ли суд чињеницу о постоја-
њу осовинског оптерећења удвојених осовина и укупне масе возила може 
утврдити у току казненог поступка. Одговор је одричан. Наиме, осовин-
ско оптерећење возила утврђује се мерењем у тренутку заустављања у са-
обраћају возила које превози терет, па не постоји могућност да се накнад-
но утврди колико је износило осовинско оптерећење и укупна маса возила 
са тим конкретним теретом. У току поступка се може утврђивати само да 
ли је мерење извршено на правилан начин, баждареном вагом, на равном 
терену и слично, али не и само осовинско оптерећење и маса возила кри-
тичном приликом.  

Имајући у виду да из децидног изјашњења Дирекције за мере и 
драгоцене метале произлази да се предметна HAENNI вага не може кори-
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стити за мерење удвојених осовина, те да није валидан резултат добијен 
сабирањем масе по осовинама возила, то се осовинско оптерећење више 
осовина не може утврдити на описани начин. Коришћење две ваге је до-
звољено за утврђивање појединачног оптерећења точкова једне осовине, 
како би се утврдило осовинско оптерећење. Тако, према тачки 3.4.1. (оп-
шта упутства) техничког упутства за вагу за мерење осовинског оптереће-
ња возила W103 HAЕNNI, у нормалном начину рада свака вага показује 
појединачно оптерећење точкова, док се осовинско оптерећење одређује 
сабирањем два одговарајућа оптерећења точкова.  

 

2. Питање: 

Када окривљено правно лице поседује све исправе за обавља-
ње међународног превоза робе, издате од стране државних органа Ре-
публике Србије на основу захтева за обављање превоза на релацији 
Бачки Петровац-Приштина, да ли се овакав јавни превоз третира као 
међународни превоз робе или каботажа? Окривљени су за обављање 
превоза имали међународни товарни лист, јединствену царинску ис-
праву и дозволу за међународни друмски превоз свари. Међународни 
товарни лист издало је Министарство финансија РС, јединствену ца-
ринску исправу издала је Управа царина Министарства финансија 
Републике Србије, Царинарница Нови Сад, док је дозвола за међуна-
родни друмски превоз ствари издата од стране Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.  

Одговор: 

Одредбом члана 4. став 1. Закона о превозу терета у друмском сао-
браћају прописано је да страни превозник може да обавља каботажу само 
на основу дозволе за каботажу коју издаје Министарство. Став 5. истог 
члана предвиђа да Министарство доноси решење о издавању дозволе за 
каботажу ако, у року од осам дана од дана стављања на увид јавности ин-
формације и процене из става 3. овог члана, заинтересовани домаћи пре-
возници не доставе доказ о поседовању транспортних капацитета за оба-
вљање овог превоза.  

Неспорно је да је за обављање превоза терета у друмском саобра-
ћају унутар граница Републике Србије страном превознику потребна до-
звола за каботажу, те да обављање превоза на релацији Бачки Петровац-
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Приштина представља превоз унутар граница Републике Србије за који је 
неопходна дозвола за каботажу. 

Међутим, ако је у описаној ситуацији окривљено правно лице под-
нело захтев надлежном министарству, односно министарствима Републи-
ке Србије, за обављање превоза на релацији Бачки Петровац- Приштина, а 
надлежни државни органи за овај превоз издали исправе и дозволе које се 
односе на међународни превоз робе, тада је окривљено правно лице дове-
дено у заблуду таквим поступањем државних органа да обавља међуна-
родни превоз робе.  

У ЦМР товарном листу, који издаје Министарство финансија РС, 
назначава се да се на превоз за који се издаје товарни лист примењује 
Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом. Одредбом 
члана 1. поменуте Конвенције о уговору за међународни превоз робе дру-
мом прописано је да се ова Конвенција примењује на све уговоре уз воза-
рину (накнаду о превозу робе) возилима друмског саобраћаја, ако се ме-
сто преузимања робе и место предвиђено за неку испоруку, како су озна-
чени уговором, налазе у различитим земљама, од којих је бар једна потпи-
сала конвенцију, без обзира на домицил и националност странака. Једин-
ствена царинска исправа је прописан образац и користи се као писана ца-
ринска декларација. Одредба члана 38. став 1. Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају прописује да страни превозник може обављати јавни 
превоз терета у међународном друмском саобраћају на основу лиценце за 
превоз, односно извода лиценце за превоз кад је то предвиђено међуна-
родним уговорима и другим међународноправним актима. 

Имајући наведено у виду, правно лице ком је за обављање пред-
метног превоза издата поменута документација у виду међународног то-
варног листа, јединствене царинске декларације и дозволе за међународни 
друмски превоз ствари, основано је веровало да се превоз на означеној ре-
лацији сматра међународним превозом робе и да поседује сву потребну 
документацију за обављање истог.  

Овим се међутим не дира у чињеницу да је за обављање превоза 
терета у друмском саобраћају унутар граница Републике Србије страном 
превознику потребна и дозвола за каботажу, али неуједначено поступање 
државних органа Републике Србије не може ићи на штету окривљеног 
(превозника) и не може се њему уписати у кривицу. 
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На описани начин окривљени су доведени у неотклоњиву стварну 
заблуду да овакав превоз представља међународни превоз робе, а не пре-
воз робе унутар граница Републике Србије, односно каботажу, што пред-
ставља битно обележје овог привредног преступа. 

Неотклоњива стварна заблуда, у смислу одредбе члана 28. Кри-
вичног законика, на коју сходно упућује одредба члана 16. Закона о при-
вредним преступима, постоји ако учинилац није био дужан и није могао 
да избегне заблуду у погледу неке стварне околности која представља 
обележје кривичног дела или у погледу неке стварне околности која би, 
да је заиста постојала, чинила дело дозвољеним. 

У конкретном случају заблуда окривљених односила се на тип пре-
воза који су критичном приликом обављали, односно да се исти не сматра 
превозом унутар граница Републике Србије, и то на основу поступања над-
лежних државних органа који су поступајући по захтеву правног лица за 
издавање дозволе за предметни превоз исти третирали као међународни 
превоз робе. Како питање типа превоза који се обавља (међународни или 
унутрашњи) представља битно обележје овог привредног преступа, то од-
суство свести о томе да се обавља превоз унутар граница наше земље, које 
учинилац није скривио, искључује противправност предузете радње. 

Како поступање у неотклоњивој стварној заблуди представља 
основ који искључује противправност, у смислу одредбе чл. 28 Кривичног 
законика, то би се окривљени у описаној ситуацији имали ослободити од-
говорности за предметни привредни преступ. 

 

Процесно право 

1. Питање: 

Суд је покушао доставу позива окривљеном правном лицу на 
адреси седишта у више наврата али без успеха. Позиви су се враћали 
неуручени са назнаком, "предузеће не ради", "закључано" и слично. 
У АПР, окривљено правно лице води се као активно. У међувремену, 
суд је прибавио адресу становања законског заступника окривљеног 
правног лица. 

Да ли би достављање позива законском заступнику могло да 
се сматра као достављање окривљеном правном лицу? 
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Да ли је на доставници потребно назначити да је позив упућен 
окривљеном правном лицу? 

Уколико је одговор позитиван, да ли у оваквим случајевима 
достављати и пресуду законском заступнику или примењивати одред-
бе члана 246. став 1. ЗКП? 

Одговор: 

Одговор на питање сличне проблематике дат је на саветовању на 
Златибору 2015 године, те се овим путем одговор понавља, са додатним 
објашњењем, поводом конкретног питања. 

Одредба члана 81. став 1. Закона о привредним преступима пред-
виђа да се сви позиви, саопштења и друга писмена, па и када се упућују 
представнику окривљеног правног лица, достављају правном лицу, одно-
сно представништву окривљеног страног правног лица.  

Одредба члана 246. Законика о кривичном поступку предвиђа да 
ако се достављање писмена окривљеном не може извршити на адресу о 
којој је окривљени обавестио орган поступка, достављач ће оставити оба-
вештење да ће се писмено истаћи на огласној табли и по могућству, на ин-
тернет страници органа поступка. По протеку рока од осам дана од дана 
истицања писмена сматра се да је достављање извршено.  

Одредба члана 56. Закона о привредним преступима сходно упу-
ћује на примену одредаба Законика о кривичном поступку о достављању 
писмена. 

Имајући у виду цитиране законске одредбе, када се писмено не 
може уручити окривљеном правном лицу на пријављену адресу, исто ће 
се истаћи на огласној табли суда, а у просторијама правног лица, тачније 
на вратима, ће се оставити обавештење да ће писмено бити истакнуто на 
огласној табли суда. По протеку рока од осам дана достављање ће се сма-
трати уредно извршеним.  

Закон о привредним преступима не познаје могућност достављања 
писмена представнику окривљеног правног лица. Штавише, одредба чла-
на 81. став 1. Закона о привредним преступима изричито предвиђа да се 
сва писмена, чак и кад се имају доставити самом представнику правног 
лица, достављају правном лицу. 

Међутим, ако председник већа процени да ће се уручивањем писме-
на представнику окривљеног правног лица ефикасније постићи доставља-
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ње, исто се може доставити и представнику ради бржег поступања у пред-
мету, те ће се сматрати уредном доставом. Основни циљ достављања је да 
се писмено достави ономе коме је упућено и да се лице ком је писмено на-
мењено упозна са садржином истог, што у случају истицања писмена на 
огласној табли суда често не буде случај. С друге стране, извесно је да је 
уручивањем писмена представнику правног лица, писмено фактички доста-
вљено правном лицу јер представник правног лица у привредно-казненом 
поступку представља правно лице и предузима радње у име правног лица.  

Ипак, како Закон о привредним преступима не предвиђа изричито 
могућност достављања писмена представнику правног лица, то се ова мо-
гућност има користити као изузетак, а истицање писмена на огласну та-
блу суда као правило.  

Оценом наведених одредби Закона о привредним преступима и 
Законика о кривичном поступку, не може се доћи до закључка да би по-
ступање суда на описани начин (достављање законском заступнику према 
месту становања) било погрешно. У описаној ситуацији, суд је прибавља-
њем адресе законског заступника показао савесност у покушају да непо-
средно уручи писмено правном лицу и тиме непосредно изврши уручење, 
уместо да примени законску фикцију уредне доставе путем обавештења, а 
затим и огласне табле суда. Ипак, сматрамо да се одредбе ЗКП о уручењу 
путем обавештења, а затим преко огласне табле имају поштовати онако 
како гласе, будући да су исте донете ради ефикасног поступања суда. 

Уколико суд, имајући у виду околности случаја, одлучи да доста-
ву врши преко законског заступника, садржина повратнице се има ценити 
према правилима за састав исте. Дакле, иста мора садржати лично име и 
презиме, адресу примаоца, што значи да гласи на физичко лице. У рубри-
ци која се односи на садржину доставе може се означити да пошиљка са-
држи писмено које се односи на правно лице.  

У сваком случају, наглашавамо да се достава пре свега, има врши-
ти у складу са чланом 246. став 1. ЗКП. 

 

2. Питање: 

Када се прекине поступак у складу са чланом 107. став 1. тач-
ка 1. Закона о привредним преступима јер је окривљено одговорно 
лице недостижно државним органима да ли се против окривљеног 
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правног лица које је у стечају и чији представник тј. стечајни управ-
ник призна извршење привредног преступа може донети одлука у од-
носу на окривљено правно лице? 

Одговор: 

Одговор на постављено питање већ је дат у Одговорима на питања 
привредних судова, објављеним у Билтену бр. 3/2013 , Судска пракса при-
вредних судова. Наиме, не може се у описаној ситуацији наставити посту-
пак само против окривљеног правног лица јер је одговорност правног ли-
ца, у смислу одредбе члана 9. Закона о привредним преступима, заснована 
и изведена из одговорности одговорног лица и не може бити конституиса-
на без одговорности одговорног лица. У случају када је окривљено одго-
ворно лице недостижно државним органима и када се одговорност тог ли-
ца не може утврдити у казненом поступку, тада се поступак не може во-
дити само против окривљеног правног лица.  

Одредба члана 107. став 1. тачка 1. Закона о привредним преступи-
ма предвиђа да ће председник већа, односно судија појединац решењем 
прекинути поступак против окривљеног одговорног лица ако окривљено 
одговорно лице није достижно државним органима. Став 3. истог члана 
предвиђа да ће се кад престану сметње које су проузроковале прекид, на-
ставити поступак против окривљеног одговорног лица. Одредба члана 51. 
став 1. истог закона предвиђа да се за привредни преступ правног лица и 
одговорног лица покреће и спроводи јединствени поступак, а став 2. ове од-
редбе предвиђа да је покретање и спровођење поступка само против прав-
ног лица или само против одговорног лица могуће ако постоје законски 
разлози за гоњење само једног од њих или ако се против одговорног лица 
води поступак за кривично дело које има обележја привредног преступа.  

Имајући у виду цитиране одредбе, у описаној процесној ситуацији 
нема законских разлога за гоњење само окривљеног правног лица већ по-
ступак треба наставити када, у складу са одредбом члана 107. став 3. Зако-
на о привредним преступима, престану сметње које су проузроковале пре-
кид поступка.  

Чињеница да је стечајни управник као представник окривљеног 
правног лица признао извршење привредног преступа није од значаја јер 
стечајни управник у конкретном случају није одговорно лице (него пред-
ставник правног лица). Одговорност правног лица може бити заснована 
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само на одговорности одговорног лица па би само признање одговорног 
лица било релевантно за утврђење одговорности правног лица.  

 

3. Питање: 

Да ли би се могла прихватити писана одбрана (обична или 
оверена код страног бележника) коју би дало окривљено одговорно 
лице које је страни држављанин, са пребивалиштем и боравиштем у 
иностранству? 

Одговор: 

Одговор на постављено питање нужно обухвата читав низ одгова-
рајућих одредаба ЗКП и Закона о привредним друштвима, а њихов број и 
обимност искључује могућност потпуног цитирања. Упркос томе, реле-
вантне одредбе Законика о кривичном поступку могу се макар навести, са 
приказом садржине, како би се омогућила анализа и дискусија поводом 
предложених решења.  

Тако, у основним одредбама, чл. 8 говори о обавези органа по-
ступка да поучи окривљеног о правима која му припадају, те да га упозо-
ри на последице пропуштања, члан 13. наводи да окривљеном који је до-
ступан суду може се судити само у његовом присуству, осим када је суђе-
ње овим закоником изузетно дозвољено. Окривљеном који је доступан су-
ду не може бити изречена кривична санкција ако му није омогућено да бу-
де саслушан и да се брани.  

Даља разрада права окривљеног регулисана је одредбама члана 68. 
ЗКП (права окривљеног), члан 69 (права ухапшеног), чл. 71-72 (права и 
дужности браниоца), одредбе које регулишу присуство окривљеног и то 
члана 191 (садржај позива), члана 192 (права и дужности окривљеног). У 
доказном поступку, члан 85. став 2 (саслушање окривљеног и саопштава-
ње и омогућавање да користи права из члана 68. став 1. овог закона), као и 
члана 85. став 4 (саслушање у одсуству браниоца, ако се изричито одре-
као), члан 86 (правила о саслушању окривљеног-усмено), чл. 229-230 
(основне одредбе о поднесцима, подношењу, могућности електронског 
поднеска), чл. 233-235 (садржина записника, начин вођења, утврђивање 
веродостојности записника), члан 239 (садржина записника на главном 
претресу), члан 249 (достављање писмена у иностранство), у предистра-
жном поступку члан 293 (саслушање ухапшеног), члан 335 (достављање 
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оптужнице окривљеном), члан 336 (одговор окривљеног на оптужницу); 
на главном претресу, члан 349. став 3 (након што је оптуженог поучио о 
његовим правима и дужностима, председник већа ће га позвати да се изја-
сни о оптужби), члан 357 (испитивање сведока ван главног претреса), 
члан 377. став 2 (претпоставке за одржавање главног претреса и то прису-
ство на главном претресу), члан 381 (суђење у одсуству), члан 383 (одр-
жавање главног претреса без присуства оптуженог или браниоца), члан 
389 (претходне провере и поука о правима), члан 392 (изјашњење оптуже-
ног), чл. 397-398 (изношење одбране и саслушање оптуженог), те члан 
404 (извођење доказа ван главног претреса). 

Уочава се да је у приложеним одредбама ЗКП изложено и посту-
пање суда и учесника у поступку, ван стриктно постављеног питања, како 
би се, евентуалном аналогијом у поступку, изнашло правилно решење.  

При свему овоме, указује се и на одредбе чл. 108-111, као и одредбе 
члана 113. Закона о привредним преступима, као одредбе сходне примене.  

Одредбе које се односе на права окривљеног, односно оптуженог 
наглашавају право на одбрану, упознавање са оптужбом, припремање и 
давање одбране. Томе служе и одговарајуће одредбе које се односе на по-
зивање, достављање оптужнице, поучавање на права и тсл.  

Дакле, при одговору на постављено питање мора се поћи од прет-
ходног услова, да ли је окривљени уредно позван, да ли је у позиву поу-
чен о праву на одбрану, да ли му је достављен оптужни акт. Уколико је 
одговор на ово питање позитиван, мора се утврдити да ли је поднесак 
окривљеног веродостојан. Овим би се испоштовале одредбе које се одно-
се на позивање, поучавање окривљеног и провере које се односе на исто-
ветност окривљеног. У том смислу, уколико таква могућност постоји, по-
узданији би се сматрао исказ окривљеног оверен код бележника, јер се у 
садржини јавнобележничког акта може видети како је утврђена истовет-
ност даваоца изјаве. 

Полазећи од могућности коју дозвољава ЗКП, начина достављања 
поднесака, као и могућност достављања писаног одговора на оптужницу у 
року од осам дана од достављања (члан 336. ЗКП), произилази да би се ова-
кав поднесак окривљеног могао прихватити као приговор на оптужни акт. 

Међутим, примена целокупног корпуса одредби о саслушању 
окривљеног на главном претресу, постављању питања окривљеном, а за-



Грађанска секција 
 

 281

тим права окривљеног да осталим учесницима у поступку поставља пита-
ња, давање завршне речи, био би онемогућен.  

Може се поставити и питање да ли је примена одредби општег кри-
вичног поступка нужна у целости, у поступку привредних преступа. Одредба 
члана 11. Закона о привредним преступима прописује да је одговорно лице 
одговорно за привредни преступ ако је привредни преступ извршен његовом 
радњом или његовим пропуштањем дужног надзора и ако је оно при том по-
ступало са умишљајем или из нехата, ако прописом којим је одређен при-
вредни преступ није предвиђено да се привредни преступ може учинити са-
мо са умишљајем. Оваква одредба установљава одговорност у привредним 
преступима по правилу на основу нехата, а са умишљајем само уколико је то 
законом изричито предвиђено. То умногоме олакшава доказни поступак, по-
једностављује га, те је суд поштеђен поступања у погледу утврђивања фине-
са психичког односа учиниоца према учињеном делу, да ли је исти желео, 
пристао на последицу и тсл. Доказни поступак у привредним преступима је 
услед тога једноставнији, бржи и лишен нијансирања доказног поступка, ко-
ји би био неопходан да се мора одговорити и на та питања.  

Оценом релевантних одредаба ЗКП и Закона о привредним пре-
ступима, не може се доћи до убедљивог аргумента зашто би се поднесак 
окривљеног одговорног лица a priori одбио. У зависности од садржине, та-
кав поднесак би могао садржати изјаву воље поученог, упозореног лица у 
погледу одрицања права на браниоца, признања или непризнања дела, 
околности извршења дела и друге исказе који се имају ценити као и сваки 
други доказ у поступку.  

 

4. Питање: 

Да ли се може наставити привредно-казнени поступак који је 
прекинут против правног лица над којим је правноснажним решењем 
отворен и закључен поступак стечаја кроз поступак аутоматског стеча-
ја, а АПР, није извршио брисање привредног друштва из регистра? 

Одговор: 

Пре свега, нејасно је зашто је уопште прекидан поступак због отвара-
ња поступка стечаја над окривљеним правним лицем јер ово није разлог за 
прекид поступка. Наиме, одредбом члана 107. став 1. Закона о привредним 
преступима прописано је да ће председник већа, односно судија појединац 
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решењем прекинути поступак против окривљеног одговорног лица: 1) ако 
окривљено одговорно лице није достижно државним органима или 2) ако је 
код окривљеног одговорног лица наступило привремено душевно обољење 
или привремена душевна поремећеност. Одредба истог члана у ставу 3. пред-
виђа да кад престану сметње које су проузроковале прекид, наставиће се по-
ступак против окривљеног одговорног лица. Одредбом члана 10. ЗОПП про-
писано је да је правно лице које се налази под стечајем одговорно за привред-
ни преступ, без обзира да ли је привредни преступ учињен пре отварања или 
у току стечајног поступка, али му се не може изрећи казна него само заштит-
на мера одузимања предмета и одузимање имовинске користи. 

Сходно изнетом, окривљено правно лице које се налази у стечају 
одговара за привредни преступ, без обзира када је привредни преступ 
учињен, пре отварања или у току стечаја. Таквом правном лицу се једино 
не може изрећи новчана казна за привредни преступ. Услед изнетог, није 
било основа да се према окривљеном правном лицу прекине поступак 
због отварања поступка стечаја. Штавише, имајући у виду цитирану од-
редбу чл. 107 Закона о привредним преступима, ЗОПП уопште не предви-
ђа могућност прекида поступка према правном лицу. 

С друге стране, ако је поступак већ прекинут, како из питања про-
излази, нема препреке да се исти настави у односу на правно лице над ко-
јим је спроведен поступак аутоматског стечаја. Имајући у виду да је од-
редба Закона о стечају о аутоматском стечају проглашена неуставном, то 
се овакво правно лице сматра активним са аспекта позитивно-правних 
прописа. Исто није брисано из Регистра привредних субјеката па сходно 
изнетом оно и даље постоји, те се против истог може водити привредно-
казнени поступак. Овакав став већ је изражен кроз бројне одлуке При-
вредног апелационог суда. 

 

5. Питање:  

Да ли поступак може да се води и да се донесе пресуда против 
правног лица и лица које је уписано као оснивач, јер нико није упи-
сан као заступник-директор, а правно лице нема запослених у момен-
ту извршења дела?  

Одговор: 

Приликом давања одговора на ово питање, полази се од претпо-
ставке да је околност да је правно лице остало без законског заступника 
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утврђена увидом у евиденцију коју води АПР, било од стране суда, непо-
средно, било од стране тужилаштва.  

Релевантне одредбе о заступницима друштва садржана су у Зако-
ну о привредним друштвима, пре свега члановима 218-221, затим 232, као 
и одредбама чл. 396, 397. Одредбе које се односе на органе управљања 
друштвом су још шире и садржане су у члановима 327-447. Закона о при-
вредним друштвима. Ради прегледности, цитирање релевантних одредби 
Закона ће се вршити у најмањој могућој мери. Тако, одредба члана 219. 
став 3. Закона о привредним друштвима предвиђа да мандат директора 
друштва са ограниченом одговорношћу почиње даном доношења одлуке 
о именовању, па је извесно да од момента доношења одлуке о именовању 
једно лице постаје директор друштва, без обзира на то када је та одлука 
регистрована у АПР-у. Ово је у складу и са начелом формалности поступ-
ка регистрације предвиђеним одредбом члана 3. Закона о поступку реги-
страције у Агенцији за привредне регистре. Дакле, уколико је у предмет-
ном привредном друштву у време извршења преступа био именован ди-
ректор, он сноси одговорност за извршен привредни преступ, упркос 
околности да није уписан у АПР. 

С друге стране, одредба члана 396. став 4. Закона о привредним 
друштвима предвиђа да ако је једини директор друштва дао оставку, у 
обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до име-
новања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те 
оставке у складу са законом о регистрацији. Имајући у виду цитирану од-
редбу, уколико је време извршења преступа уследило у оквиру времен-
ског периода од 30 дана од момента оставке тадашњег директора, онда он 
сноси одговорност за извршен преступ. 

Одредба члана 397. став 1. Закона о привредним друштвима пред-
виђа да ако је друштво остало без директора, а нови директор не буде ре-
гистрован у регистру привредних субјеката у даљем року од 30 дана, ак-
ционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд у ванпарнич-
ном поступку постави привременог заступника друштва. Превасходно је 
на оснивачима друштва одговорност да предузму све предвиђене правне 
кораке да се привредном друштву постави нови заступник. Уколико пак 
конкретно привредно друштва има оснивача или осниваче, који су разли-
чита лица у односу на директора друштва, тада ова лица могу сносити од-
говорност за извршен привредни преступ. Наравно, ово само уколико 
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круг њихових послова повлачи одговорност за извршење преступа, у сми-
слу одредбе члана 11. Закона о привредним преступима. 

Околност да привредно друштво нема директора не спречава дру-
штво да и даље опстаје у правном промету, заснива послове и обавља де-
латност. На то упућује одредба члана 221. став 4. Закона о привредним 
друштвима која предвиђа да ако друштво са ограниченом одговорношћу 
остане без директора, до именовања директора изјаве воље упућене било 
ком члану надзорног одбора, ако постоји, односно било ком члану дру-
штва ако друштво нема надзорни одбор, обавезују друштво, док је одред-
бом члана 232. предвиђен делокруг надзорног одбора друштва са ограни-
ченом одговорношћу, а органи управљања у акционарском друштву регу-
лисани су одредбама чл. 327-447. Закона.  

Сагледавајући наведене одредбе Закона о привредним друштвима, 
у поступку привредних преступа најједноставнија је ситуација у којој по-
стоји уписани законски заступник у АПР који је у време извршења пре-
ступа био директор. Бројне животне ситуације, међутим, указују да се че-
сто дешава да привредно друштво остане без законског заступника, било 
смрћу, било оставком или разрешењем, а без именовања новог. 

Дајући одговор на овакву ситуацију Привредни апелациони суд је 
утврдио одговор који гласи да је у конкретном случају потребно утврдити 
које лице, с обзиром на свој круг овлашћења, сноси одговорност за извр-
шен привредни преступ. Тешко је замислива, чак фактички немогућа си-
туација, да једно привредно друштво нема одговорно лице с обзиром да 
друштво без иједног члана или органа управљања не би могло уопште да 
послује (Златибор 2015). 

Пре свега, одговор на наведено питање претходно зависи од опту-
жног акта, који мора садржати ознаку одговорног лица. Пошто се у зада-
тој ситуацији, одговор на ово питање не може дати једноставним увидом 
у евиденцију АПР, ознака одговорног лица се мора добити претходним 
радњама у привредно-казненом поступку, које може обавити надлежно 
тужилаштво. 

Задатак тог поступка, би пре свега требао да буде утврђење чиње-
ница, ко је у правном лицу обављао послове пословођења, закључења уго-
вора, располагања средствима, дакле, ко је обављао послове друштва. Као 
значајна чињеница у том поступку, може се утврдити ко је имао депоно-
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ван потпис у банкама, ко држи печате, штамбиље, регистраторе са по-
словном документацијом, ко управља новчаним средствима, покретним и 
непокретним стварима која припадају предузећу, ко закључује уговоре са 
другим лицима и ко ужива у добити друштва. 

Пошто је реч о фактичком питању, које се мора решавати у сваком 
конкретном случају, одлучујући оријентир је примена члана 219. Закона о 
привредним друштвима, односно, утврђивање одлуке органа управљања 
друштвом. Пошто органи управљања друштвом представљају власнике 
капитала друштва, то се утврђује њихова одлука, одлука оснивача дру-
штва. Сасвим је извесно, да у великом броју случајева, одлука оснивача 
није садржана у одговарајућем писменом акту, како то предвиђа Закон, 
већ ће се садржина одлуке оснивача морати утврђивати на основу изјава, 
радњи, фактичког поступања оснивача друштва.  

У прилог наведеном схватању, у једном случају, по уређеном оп-
тужном предлогу, у току поступка, утврђено је да, од три оснивача, су ис-
тупила два, током 2005 године, а преостали оснивач, без уписа у АПР, је 
обављао послове друштва, располагао имовином и обављао све послове 
из делокруга законског заступника. Одлука првостепеног суда којом је 
утврђена одговорност и изречена казна, потврђена је одлуком Привредног 
апелационог суда(Пкж 86/16).  

У прилог наведеном ставу цитирамо и извод из сентенце Апелаци-
оног суда у Крагујевцу Кж1 5233/2013 од 6.12.2013. године, а у вези при-
мене члана 112. став 2. КЗ: "Апелациони суд налази да су неосновани на-
води у жалби да окривљени немају статус одговорних лица, из разлога 
што су власници истих, јер налази да наведеном изменом Кривичног зако-
ника одговорним лицем у правном лицу више се не сматра власник преду-
зећа или другог субјекта привредног пословања, али само уколико му на 
основу закона, прописа или овлашћења није поверено вршење одређених 
послова управљања, надзора или других послова из делатности правног 
лица или их он фактички обавља, па како су у конкретној ситуацији окри-
вљени били овлашћени да врше управљачке, надзорне и друге послове из 
делатности својих предузећа организовањем процеса производње и анга-
жовањем радника, то се они сматрају одговорним лицем." 
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ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА  
ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 26.4.2017. ГОДИНЕ 

Привредно друштво или предузетник, којима су уступљени 
послови на одржавању стамбене зграде у смислу члана 27. Закона о 
одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС" 44/95,46/98, 
101/2005, 27/11 и 88/11), могу потраживати стварно настале трошкове 
одржавања непосредно од власника станова или других посебних де-
лова зграде сразмерно учешћу површине стана односно другог дела 
зграде у укупној површини свих станова и посебних делова у згради, 
уколико је такав начин плаћања уговорен.  

Уговор о одржавању стамбене зграде из члана 28. Закона о 
одржавању стамбених зграда, закључен са привредним друштвом 
или предузетником, а који је потписао председник скупштине зграде 
и који је оверен печатом, није ништав само зато што је као страна 
уговорница у уговору означена скупштина станара зграде или скуп-
штина зграде, а не стамбена зграда. 

О б р а з л о ж е њ е  

Према члану 5. Закона о одржавању стамбених зграда ("Службени 
гласник РС" 44/95,46/98, 101/2005, 27/11 и 88/11) радови на одржавању 
стамбене зграде јесу радови на инвестиционом одржавању и радови на те-
кућем одржавању.  

Према члану 9. истог закона радови на одржавању стамбене зграде 
изводе се на основу одлуке органа управљања стамбеном зградом донете 
на основу закона и средства за одржавање стамбене зграде обезбеђују вла-
сници станова и других посебних делова зграде на начин и под условима 
утврђеним законом.  

Према члану 10. Закона управљање стамбеном зградом јесте, из-
међу осталог, старање о одржавању стамбене зграде као целине и зајед-
ничких делова у згради и одлучивање о обезбеђивању и коришћењу фи-
нансијских средстава за одржавање.  

Према члану 11. Закона стамбена зграда има својство правног ли-
ца у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стам-
бене зграде и има рачун и печат. 
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Према чл. 12. и 13. Закона као органи управљања у стамбеној згра-
ди образују се скупштина зграде, односно савет зграде уколико зграда има 
10 или мање власника станова односно других посебних делова зграде.  

Према члану 14. Закона скупштина одлучује, између осталог, о на-
чину организовања радова на одржавању зграде и утврђује висину и на-
чин обезбеђивања средства за одржавање зграде.  

Према члану 15. председник скупштине зграде заступа стамбену 
зграду пред трећим лицима.  

Према члану 24. став 1. Закона трошкове одржавања стамбене 
зграде сносе власници станова односно других посебних делова зграде 
сразмерно учешћу површине својих станова односно других посебних де-
лова зграде у површини свих станова и других посебних делова у згради 
према стварно учињеним трошковима, те је даљим одредбама тог члана 
прописана њихова обавеза да трошкове текућег одржавања плаћају месеч-
но на рачун зграде.  

Према члану 25. Закона за обавезе које преузме стамбена зграда у 
вези са одржавањем одговарају супсидијарно власници станова и других 
посебних делова зграде у складу са критеријумима плаћања трошкова 
одржавања утврђеним овим законом.  

Према члану 26. Закона о начину организовања послова одржава-
ња одлучује скупштина зграде сагласношћу власника станова и других 
посебних делова зграде којима припада више од половине укупне повр-
шине станова и других посебних делова зграде.  

Према члану 27. став 1. Закона скупштина зграде може организо-
вати обављање послова на одржавању зграде тако што ће обављање свих 
или појединих послова уступити јавном предузећу за стамбене услуге, 
другом предузећу или предузетнику или на други начин којим се обезбе-
ђује њихово организовано извођење .  

Према члану 28. Закона стамбена зграда и предузеће односно 
предузетник коме се уступају послови на одржавању стамбене зграде за-
кључују уговор који садржи нарочито: 1. врсте радова, услове и начин 
њиховог обављања; 2. цену, начин и услове плаћања за обављање послова 
на одржавању; 3. начин извештавања скупштине зграде о извршеним по-
словима на одржавању; 4. међусобна права и обавезе у случају неизврше-
ња или неблаговременог извршења радова на одржавању.  
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Из наведених законских одредби произлази да своје односе са ли-
цем коме су уступљени послови на одржавању зграде стамбена зграда ре-
гулише уговором којим се уређују међусобна права и обавезе. Ово значи 
да се истим уговором дефинишу послови које ангажовано правно лице 
или предузетник обавља те и начин плаћања за извршене услуге. 

Одредба члана 28. Закона омогућава уговарање начина плаћања, 
па нема сметњи да се у складу са одлуком скупштине зграде уговори не-
посредно плаћање лицу коме су уступљени послови на одржавању зграде 
од стране власника станова или посебних делова зграде који сносе ове 
трошкове сразмерно учешћу површина својих станова односно других де-
лова зграде у укупној површини свих станова и других посебних делова. 

Уколико је уговором стамбене зграде предвиђен такав начин пла-
ћања иста уговорна одредба производи правно дејство и није ништава јер 
је иста у складу са законом. 

Тачно је да је одредбом члана 25. Закона о одржавању стамбених 
зграда предвиђена супсидијарна одговорност власника станова и посебних 
делова зграде за обавезе које зграда преузме у вези са одржавањем, али се 
иста одредба има применити само у ситуацији када је стамбена зграда угово-
ром преузела обавезу плаћања трошкова одржавања и исту није испунила.  

Уговори ове врсте у којима је као страна уговорница, уместо стам-
бене зграде, означена скупштина станара (која није предвиђена законом) 
или скупштина зграде (која је орган управљања стамбене зграде и нема 
правни субјективитет) нису ништави уколико је исте уговоре потписао и 
оверио председник скупштине као лице које је по закону овлашћено да за-
ступа стамбену зграду. 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА  
ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 25.5.2017. ГОДИНЕ 

Потраживање накнаде за испоручену електричну енергију 
према предузетнику застарева у трогодишњем року застарелости из 
члана 374. Закона о облигационим односима. 

Образложење 

Одредбом члана 371. Закона о облигационим односима прописано 
је да потраживања застаревају за десет година, ако законом није одређен 
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неки други рок застарелости, а чланом 374. став 1 истог закона да међу-
собна потраживања правних лица из уговора о промету робе и услуга за-
старевају за три године 

Правни положај предузетника је регулисан Законом о привредним 
друштвима. У смислу члана 83. Закона о привредним друштвима преду-
зетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу 
остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом 
о регистрацији. 

На седници Одељења за привредне спорове одржаној дана 7. и 8. 
новембра 2016. године усвојен је одговор да на потраживања накнаде за 
комуналне услуге према предузетнику треба применити, шире тумачећи, 
члан 374. став 1. Закона о облигационим односима. 

На седници одељења за привредне спорове одржаној дана 
23.10.2012. године усвојен је одговор да услуге испоруке електричне 
енергије спадају у услуге сличне комуналним услугама. Наведено тумаче-
ње произилази и из Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник 
РС" 106/2015 и 106/2016), који у одредби члана 392. став 2. прописује да 
сродна делатност, у смислу овог закона, јесте делатност од општег инте-
реса којом се континуирано пружају услуге већем броју лица на одређе-
ном подручју и периодично наплаћују. 

Имајући у виду наведено, када се ради се о потраживању накнаде 
за испоручену електричну енергију правног лица према физичком лицу 
које има својство предузетника и које обавља привредну делатност за оце-
ну приговора застарелости има се применити, шире тумачећи, члан 374. 
став 1. Закона о облигационим односима. 
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Др Игор Вуковић 
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 
 

ПОВРЕДА ТАЈНОСТИ УЗБУЊИВАЊЕМ  
И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

 
Узбуњивање, као откривање послодавцу, овлашћеним органима 

или јавности информација о кршењима прописа и другим незаконитости-
ма, за свој предмет редовно има податке или документе које актери про-
тивправних активности, на које се узбуњивање односи, по природи ствари 
желе да сакрију. Обелодањивање информација, упознавање са њима су-
бјеката који о њима ништа не знају, по својој суштини подразумева да уз-
буњивање као феномен прати разоткривање какве тајне. То је у самој при-
роди овог института. Међутим, пријављивањем уочених неправилности 
може се разобличити нека поверљива информација и у једном дословном 
смислу. Како се узбуњивањем често указује на системске неправилности, 
које одликују начин поступања у неком привредном субјекту или држав-
ном органу, приватноправним и јавноправним субјектима на располагању 
стоји механизам формалног означавања извесних података као тајних, са 
циљем да се тиме посредно онемогући њихово откривање и да незаконита 
пракса остане другима непозната. 

То међутим не значи да злоупотреба тајности података предста-
вља правило. Напротив, постоји неспоран интерес да извесни подаци фи-
нансијске, службене, војне, одбрамбене и друге природе остану недоступ-
ни непозваним лицима. То је у самој природи дефинисања извесних мате-
ријала и докумената као поверљивих и начелно доступних само ограниче-
ном кругу лица. Стога је неопходно да се између узбуњивања, као важног 
облика упознавања са неправилностима који оптерећују друштвене одно-
се, и механизма означавања извесних информација као тајних, успостави 
систем правила који ће омогућити њихово паралелно функционисање у 
друштвено-корисне сврхе. 

Ипак, успешно разрешење реалног конфликта два процеса који се 
налазе на посве супротним странама – чувања какве тајне и њеног обело-
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дањивања узбуњивањем – не представља једноставан посао. Пракса пока-
зује да нормирање целовите заштите узбуњивача на интернационалном 
плану, бар у сфери националне безбедности и обавештајних података, на-
илази на потешкоће које отежавају прихватање универзално примењивих 
граничника у међународној заједници.1 Познати примери обелодањивања 
тајних података из само неколико последњих година и кривични прогон 
узбуњивача (нпр. Едварда Сноудена или Џулијана Асанжа) потврђују да 
су двоструки аршини у овој материји пре правило него изузетак, и да су 
политички утицајне државе мање спремне да ослабе успостављени режим 
заштите тајности, на уштрб већег увида јавности. 

Будући да узбуњивачи по правилу откривају информације о уоче-
ним неправилностима код послодаваца код којих су запослени, овај меха-
низам се најбоље може приказати на примеру пословне или службене тајне, 
у зависности од тога да ли се ради о узбуњивању у приватном или јавном 
сектору. Приватни послодавац може нпр. уговором о поверљивости подата-
ка обавезати запосленог да не одаје податке које је у оквиру посла сазнао, 
чиме запослени долази у ризик да њиховим неовлашћеним откривањем 
претрпи значајне радноправне (губитак посла), грађанскоправне (накнаду 
штете), па чак и кривичноправне последице (кривична одговорност за ода-
вање пословне тајне). Некада и прописи намећу запосленом дужност чува-
ња тајне. Тако је, примера ради, припадник Безбедносно-информативне 
агенције дужан да чува податке који представљају државну, војну, службе-
ну или пословну тајну, методе, мере и радње које представљају или садрже 
неку од ових тајни, и друге податке чије би одавање начинило штету по ин-
тересе физичких или правних лица или за успешно обављање послова 
Агенције (члан 23 став 1 Закона о безбедносно-информативној агенцији).2 
Ако је уочена незаконитост заштићена тајном, потенцијални узбуњивач ни-
је само изложен уобичајеним дилемама које прате његово одлучивање да 
ли да са информацијом иступи (страх од одмазде послодавца, поремећаја 
односа са другим запосленим итд.), већ се на то надовезује и свест о потен-
цијалној одговорности. Утолико узбуњивање подацима заштићеним повер-
                                                 
1  Eric Connon, "Are Intelligence-Community Leakers Internationally Protected Whistleblo-

wers or Simply Whistling in the Dark: Assessing the Protections Afforded to Intelligence-
Community Whistleblowers under International Law", Case Western Reserve Law Review, 
бр. 3/2017, стр. 904, 935. 

2  Закон о безбедносно-информативној агенцији – ЗБИА, Службени гласник РС, бр. 
42/2002, 111/2009, 65/2014 – одлука УС и 66/2014. 
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љивошћу овом институту даје једну специфичну ноту. Док прописи о за-
штити узбуњивача обезбеђују правне механизме њихове судске заштите јер 
су због пријављивања незаконитости стављени у неповољнији положај, 
омогућавање да се под одређеним условима може узбуњивати и подацима 
заштићеним тајном има за циљ да ову заштиту продуби, гарантовањем нео-
дговорности и због намерне повреде тајности. 

Према предвиђеном режиму, у одељку који регулише "поступање 
са тајним подацима", Закон о заштити узбуњивача3 (члан 2 тачка 1) допу-
шта да информација, којом се о кршењу прописа или људских права, вр-
шењу јавног овлашћења противно сврси, опасности по живот, јавно здра-
вље, безбедност, животну средину или ради спречавања штете великих 
размера узбуњује4 – садржи и податке који су тајни. Овај закон не прави 
разлику између врста података чија се тајност повређује; довољно је да је 
информација претходно означена као тајна. У случају да су подаци зашти-
ћени тајношћу, узбуњивач има обавезу да најпре изврши унутрашње уз-
буњивање послодавцу, тачније лицу овлашћеном за поступање по инфор-
мацији (односно руководиоцу послодавца, ако се информација евентуално 
односи управо на овлашћено лице). Околност да се ради о тајним подаци-
ма, осим што захтева да послодавац приликом одабира овлашћеног лица 
узме у обзир и ову могућност, у поступку интерног узбуњивања ништа не 
мења. Било би уосталом и нелогично да лице овлашћено за пријем узбу-
њујуће информације истовремено правилима буде спречено да одређени 
тип информација прими.5 Уколико се информација односи на руководио-
ца послодавца, или послодавац у року од 15 дана не поступи, то јест не 
одговори, или не предузме одговарајуће мере из своје надлежности, могу-
ће је предузети и спољашње узбуњивање овлашћеном органу (нпр. држав-
ном тужиоцу). У сваком случају, узбуњивање јавности, у случају да се ин-
формација односи на тајне податке – није предвиђено као могуће. Важно 

                                                 
3  Закон о заштити узбуњивача – ЗЗУ, Службени гласник РС, бр. 128/2014. 
4  Круг неправилности на које се указује постављен је начелно врло широко. Сличан 

приступ, "свеобухватности" информације којом се узбуњује – представља тренд у 
упоредном законодавству (вид. нпр. у односу на аустралијско право A. J. Brown, "To-
wards ‘Ideal’ Whistleblowing Legislation? Some Lessons from Recent Australian Experi-
ence", E-Journal of International and Comparative Labour Studies, бр. 3/2013, стр. 162). 

5  Katrin Deckert, Morgan Sweeney, "Whistleblowing: National Report for France", у: 
Thüsing and Forst (ed.), Whistleblowing – A Comparative Study, Springer, Heidelberg et 
al., 2016, стр. 141. 
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је приметити да Закон изричито установљава да су узбуњивач и друга ли-
ца упозната са тајном информацијом "дужни да се придржавају општих и 
посебних мера заштите тајних података прописаних законом који уређује 
тајност података" (члан 20 став 7), што донекле умањује ризик од даље 
повреде тајности, тим пре што је узбуњивање јавности искључено. 

 

1. Општи режим тајности података према српском праву 

Узбуњивање тајним подацима није могуће ближе размотрити без 
увида у општи режим тајности података према нашем праву. Нови систем 
заштите тајности у Републици Србији уведен је Законом о тајности пода-
така од 2009. године.6 Овај пропис, сачињен по угледу на чешки модел за-
штите,7 подразумевао је "један нов системски приступ утемељен на без-
бедносним, правним и техничким стандардима који се примењују у 
Европској унији, НАТО, али и земљама у окружењу",8 са идејом да се на 
његовим темељима дефинише нови концепт тајности у питањима од инте-
реса за Републику Србију и њене органе. 

Закон о тајности података начелно не прави разлику између поје-
диних врста тајни према природи добара која се поверљивошћу штите, 
већ према степену њиховог угрожавања. Како се стало на становиште да 
материјално разликовање државних, војних, службених и пословних тајни 
не преовладава у упоредноправним моделима заштите тајности,9 у којима 
се разлика успоставља према формалном степену поверљивости ("TOP 
SECRET", "SECRET", "CONFIDENTIAL", "RESTRICTED"), а независно 
од тога да ли тајна повређује нпр. војне или службене интересе, српски за-
                                                 
6  Закон о тајности података – ЗТП, Службени гласник РС, бр. 104/2009. 
7  Горан Д. Матић, "Практични аспекти примене Закона о тајности података из 2009. 

године", у: Примена закона о тајности података. 10 најзначајнијих препрека, Бео-
град, 2014, стр. 24. 

8  Ibid., стр. 15. Између наше земље и Европске уније је у међувремену закључен одго-
варајући споразум о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних подата-
ка (вид. Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 1/2012). Сличан споразум 
закључен је и са Северноатлантским пактом (вид. Службени гласник РС – Међуна-
родни уговори, бр. 6/2011). 

9  Тако је, примера ради, на нивоу Европске уније установљен сличан режим тајности, 
који садржи следећу класификацију: TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET 
UE/EU SECRET, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, RESTREINT UE/EU RE-
STRICTED (вид. Одлуку Савета о безбедносним прописима за заштиту тајних пода-
така ЕУ од 23. септембра 2013. године, 2013/488/EU). 
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конодавац је напустио материјални критеријум тајности као основни. У 
том смислу, у Закону о тајности података не налазимо формално разлико-
вање рецимо војне или службене тајне. У смислу раније уобичајене тер-
минологије, Закон о тајности података помиње једино "ДРЖАВНУ ТАЈ-
НУ", као степен тајности "који се одређује ради спречавања настанка нео-
тклоњиве тешке штете по интересе Републике Србије" (члан 14 став 1 
тачка 1 ЗТП). Остали степени тајности поређани су адекватно, уз разлику 
према степену ближег или даљег угрожавања односно повреде интереса 
Републике Србије, па се ознака "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" одређује ради 
спречавања настанка "тешке штете" по ове интересе, "ПОВЕРЉИВО" 
ради спречавања настанка (обичне) "штете", док се ознака "ИНТЕРНО" 
одређује "ради спречавања настанка штете за рад, односно обављање за-
датака и послова органа јавне власти који их је одредио". 

Сходно члану 14 ст. 3 и 4 ЗТП, подзаконским прописима даље су 
прецизирани ближи критеријуми означавања појединих степена тајности, 
које Влада дефинише (уредбама) било непосредно (степени тајности "ДР-
ЖАВНА ТАЈНА" и "СТРОГО ПОВЕРЉИВО"), било на предлог поједи-
них министарстава или руководилаца органа јавне власти (степени тајно-
сти "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО"). У том смислу, од нарочитог је знача-
ја Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ДР-
ЖАВНА ТАЈНА" и "СТРОГО ПОВЕРЉИВО".10 Одговарајућа мерила сте-
пена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" су одређена у Министар-
ству одбране,11 Безбедносно-информативној агенцији,12 Министарству 
унутрашњих послова,13 итд. Ако посебним актом Влада не пропише наро-
чите критеријуме тајности ових нижих степена поверљивости у неком ор-
гану, примењује се Уредба о ближим критеријумима за одређивање степе-
на тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у органима јавне власти.14 

Иако Закон о тајности података класификује тајне према формал-
ном мерилу, то не значи да њиме установљен режим заштите не укључује 
и извесна материјална вредновања. Наиме, овај пропис разрађује систем 
заштите података "од интереса за националну и јавну безбедност, одбра-

                                                 
10  Вид. Службени гласник РС, бр. 46/2013. 
11  Вид. Службени гласник РС, бр. 66/2014. 
12  Вид. Службени гласник РС, бр. 70/2013. 
13  Вид. Службени гласник РС, бр. 105/2013. 
14  Вид. Службени гласник РС, бр. 79/2014. 



Билтен Врховног касационог суда 

 298

ну, унутрашње и спољне послове Републике Србије" (члан 1 ЗТП), при че-
му "податак од интереса за Републику Србију" представља "сваки податак 
или документ којим располаже орган јавне власти, који се односи на тери-
торијални интегритет и сувереност, заштиту уставног поретка, људских и 
мањинских права и слобода, националну и јавну безбедност, одбрану, 
унутрашње послове и спољне послове". Премда се као објекти заштите 
тајности изричито помињу првенствено она добра која су у досадашњој 
терминологији углавном била сврставана у државне или војне тајне, Закон 
о тајности података несумњиво уређује и материју службених тајни, буду-
ћи да се под органом јавне власти, који тајност и успоставља, разумеју све 
државне службе, тачније сваки "државни орган, орган територијалне ауто-
номије, орган јединице локалне самоуправе, организација којој је повере-
но вршење јавних овлашћења, као и правно лице које оснива државни ор-
ган, или се финансира у целини, односно у претежном делу из буџета" 
(члан 2 тачка 7 ЗТП). Штавише, заштита податка ознаком тајности "ИН-
ТЕРНО" подразумева управо интересе спречавања штете по службу и 
обављање њених послова. 

Систем тајности, установљен Законом о тајности податка, не само 
што чини отклон од дотадашњег поретка заштите, већ то, прописивањем 
новог кривичног дела у овој материји (члан 98 ЗТП) хоће да учини и на 
кривичноправном плану, истина не мењајући режим заштите предвиђен 
Кривичним закоником,15 који и даље појмовно разликује државну, службе-
ну, војну, пословну и професионалну тајну, захтевајући, поред формалне 
ознаке тајности, да односна тајна и материјално буде подобна да проузро-
кује штетне последице по именовано добро (безбедност, одбрану, или за 
политичке, војне или економске интересе земље [државна тајна односно 
шпијунажа], службу [службена тајна], Војску Србије, одбрану или безбед-
ност земље [војна тајна], субјекта привредног пословања [пословна тајна]). 

Очигледно је, дакле, да се доношењем новог системског закона 
хтео уредити нови целовит поредак заштите тајности података, који би 
подразумевао потпуни прекид са ранијим системом означавања тајности, 
"заснованим на концепту Општенародне одбране и друштвене самозашти-
те и законима и прописима СФРЈ",16 онемогућавајући увођење неких но-
                                                 
15  Кривични законик – КЗ, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 

– испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016. 
16  Г. Д. Матић, стр. 16. 
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вих ознака поверљивости. Због тога је, уосталом, у члану 14 ЗТП изричи-
то наглашено да се "за одређивање степена тајности података могу приме-
њивати само степени тајности из става 1 овог члана", и предвиђено преи-
спитивање постојећих ознака тајности уведених на темељу ранијих про-
писа у року од две године од ступања на снагу овог закона (члан 105 
ЗТП). У том смислу, и одговарајуће доступне анализе примене овог про-
писа, поред уобичајеног приговора да велики број докумената још увек 
незаслужено носи ознаку поверљивости,17 констатују неопходност да се 
постојећи законодавни оквир, укључујући ту и Кривични законик, ускла-
ди са новим режимом тајности. 

 

1.1. Слободан приступ информацијама од јавног значаја  
и узбуњивање 

Општи режим тајности података допуњен је, између осталог, и од-
редбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.18 
Овим законом се ближе уређује право грађана да буде обавештен о пита-
њима од јавног значаја, и на приступ подацима који су у поседу државних 
органа и организација којима су поверена јавна овлашћења (члан 51 Уста-
ва РС). Ова материја је у непосредној вези са узбуњивањем као правним 
феноменом. Како ови прописи дефинишу претпоставке под којима сваки 
грађанин може остварити право на приступ информацијама којима распо-
лажу органи јавне власти, независно од тога да ли су ти подаци евентуал-
но заштићени тајном, тим пре би слични механизми и јемства морали би-
ти узети у обзир у ситуацијама када се информација, као у случају узбу-

                                                 
17  Вид. нпр. Родољуб Шабић, "Пет година ‘примене’ Закона о тајности података", у: 

Примена закона о тајности података. 10 најзначајнијих препрека, Београд, 2014, 
стр. 37. Треба међутим приметити да тенденција да се ознака тајности ставља на мно-
го већи број података него што би то било неопходно (тзв. overclassification) предста-
вља опште место у раду служби безбедности. Неки извештаји виших америчких зва-
ничника показују процену да између 50% и 90% материјала заштићеног тајношћу – 
не заслужује да носи такву ознаку (вид. Margaret B. Kwoka, "Leaking and Legitimacy", 
U.C. Davis Law Review, бр. 4/2015, стр. 1437). Тако је у 2010. америчка влада ставила 
ознаку тајности на више од 77 милиона докумената, што је повећање од 40% у одно-
су на ранију годину (Richard E. Moberly, "Whistleblowers and the Obama Presidency: 
The National Security Dilemma", Employee Rights and Employment Policy Journal, бр. 
1/2012, стр. – University Law Review, бр. 5/2006, стр. 119). 

18  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – ЗСПИЈЗ, Службени 
гласник РС, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010. 
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њивања, односи на неке претпостављене незаконитости. У сваком случа-
ју, прописи који дефинишу тајност података морали би имати решења 
комплементарна са прописима који уређују слободан приступ информа-
цијама од јавног значаја.19 

Сличан закључак би се могао извести и у односу на прописе из 
сфере узбуњивања, уз пар опаски. За разлику од Закона о слободном при-
ступу информацијама од јавног значаја, који формализује поступак чиње-
ња неке информације доступном јавности, Закон о заштити узбуњивача 
има задатак да формализује поступак обелодањивања информације за-
штићене тајношћу, која се хоће пренебрегнути. Узбуњивач хоће да тајну 
ода, док грађанин хоће да је сазна. Оно што их пак повезује јесте поступак 
у којем ће се вредновати да ли тајност заслужује претежност наспрам обе-
лодањивања информације. Друго, треба имати у виду да правила која уре-
ђују доступност информација од јавног значаја утврђују претпоставке до-
ступности јавности. Поступци унутрашњег и спољашњег узбуњивања 
треба да осигурају да до овлашћених државних органа податак о уоченој 
незаконитости, уз примерену заштиту тајности, правовремено дође. Ако 
до тог момента узбуњивање остане неуспешно, на сцену ступају евентуал-
но уведени критеријуми обавештавања јавности, где се могу учинити од-
говарајућа поређења са правилима под којима информације од јавног зна-
чаја постају доступне јавности. Најзад, не треба заборавити да Закон о до-
ступности информација о јавном значају уређује питања доступности ин-
формација у вези са радом органа јавне власти, што начелно одговара ис-
кључиво узбуњивању у јавном домену. 

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, грађани имају право да готово без ограничења приступе свакој 
информацији којом располажу органи јавне власти, "насталој у раду или у 
вези са радом органа јавне власти, садржаној у одређеном документу", а 
која се "односи на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна" 
(члан 2 став 1). Притом се установљава законска претпоставка да јавност 
увек има оправдани интерес да сазна информацију уколико се она односи 
на "угрожавање односно заштиту здравља становништва и животне сре-
дине", будући да се ови подаци по својој садржини сматрају таквим да 
захтевају правовремено обавештавање грађана. Међутим, и у односу на 
                                                 
19  Craig Forcese, "Clouding Accountability: Canada’s Government Secrecy and National Se-

curity Law Complex", Ottawa Law Review, бр. 1/2004–2005, стр. 59. 
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све друге информације којима располаже орган власти, дефинише се за-
конска претпоставка постојања оправданог интереса, осим ако орган вла-
сти не докаже супротно (члан 4 ЗСПИЈЗ). Принцип максималне доступно-
сти података, оличен тиме да се на орган власти који одбија да обезбеди 
приступ информацији пребацује onus probandi, данас се углавном сматра 
стандардом.20 

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја може 
бити ограничено "ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса 
заснованог на уставу или закону". Јавност можда има интерес да јој све у 
вези са радом државних органа буде доступно, али то не значи да је овај 
интерес увек оправдан. У том смислу, у члану 9 ЗСПИЈЗ дефинисане су 
извесне ситуације у којима је искључено или ограничено право на слобо-
дан приступ информацији. Орган власти тако неће тражиоцу омогућити 
право на приступ ако би тиме, између осталог, "учинио доступним инфор-
мацију или документ за који је прописима или службеним актом заснова-
ним на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или 
друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због 
чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по 
интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ ин-
формацији" (члан 9 тачка 5 ЗСПИЈЗ). 

Српски законодавац право на приступ информацијама од јавног 
значаја поставља знатно либералније од неких познатих упоредних про-
писа у овој материји. Тако се за разлику од актуелног британског Закона о 
слободи информација (Freedom of Information Act), примера ради, у на-
шем решењу не прави разлика између тзв. апсолутних изузетака од сло-
бодног приступа, који у сваком случају онемогућавају обелодањивање ин-
формације, и тзв. квалификованих изузетака, где се примењује "тест јав-
ног интереса".21 Због такве полазне концепције, српска јавност увек има 
(оправдани) интерес да сазна информацију којом располаже орган јавне 
власти, изузев тамо где орган власти евентуално не докаже супротно. 

Крајње отворен приступ доступности података јавности, на уштрб 
заштите тајности, производи одређене последице и на плану узбуњивања. 
Иако се дефинисање "јавног интереса" због његове комплексности у упо-

                                                 
20  Ibid., стр. 59. 
21  Слично решење познаје нпр. и канадски Access to Information Act (вид. ibid., стр. 61). 
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редном законодавству углавном заобилази, претпоставка да је сама чиње-
ница да информацијом располаже орган јавне власти довољна за оправда-
ност њене доступности јавности – фактички обесмишљава потребу да се у 
материји узбуњивања дефинише некакав јавни интерес. Ако је све јавни 
интерес и ако је он увек оправдан, онда се поставља питање смисла спро-
вођења истог теста и на плану узбуњивања. Штавише, ако "голо" право на 
обавештеност грађана може да "демонтира" установљену тајност, онда је 
тим пре то могуће ако се овом праву придружи и околност да се обелода-
њује нека незаконитост. Тако неповерљив став према установљеној тајно-
сти нужно спушта лествицу услова који се узбуњивачу пре информисања 
јавности могу поставити. 

У материји узбуњивања "јавни интерес" може имати и једно до-
пунско значење, према којем узбуњивање неће бити у јавном интересу ако 
откривена информација има облик притужбе, због неког незаконитог по-
ступања послодавца управљеног према самом узбуњивачу (нпр. дискри-
минације или сексуалног узнемиравања). Тамо где је сам узбуњивач заин-
тересована страна, он не делује у име јавног интереса, или је тај интерес у 
сваком случају потиснут. Иако савремени прописи углавном не искључују 
могућност да узбуњивање има и карактер притужбе, како се у пракси не 
би правила разлика између пристрасног и непристрасног узбуњивања, 
многи документи из материје узбуњивања сматрају да је ово питање од 
значаја за утврђивање да ли је узбуњивање било у "јавном интересу".22 
Уосталом, новије измене британског закона о узбуњивању (Public Interest 
Disclosure Act) из 2013. године иду управо у том правцу, захтевајући да 
поред личне штете незаконитост која се пријављује погађа и друге.23 

Занимљиво је приметити да наш законодавац на плану ограниче-
ња слободног приступа уопште не прави разлику између података зашти-

                                                 
22  Вид. нпр. G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers. Study on Whi-

stleblower Protection Frameworks, Compendium of Best Practices and Guiding Principles 
for Legislation, тачка 15 (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf). 
Слично и Мирјана Мартић, Маријана Шарић, Приручник за примену Закона о зашти-
ти узбуњивача, Београд, 2015, стр, 31. 

23  Према овој измени, узбуњивач мора разумно веровати да је откривање информације 
било у јавном интересу (вид. Jeanette Ashton, "When Is Whistleblowing in the Public In-
terest? Chesterton Global Ltd. & Another v Nurmohamed Leaves This Question Open", In-
dustrial Law Journal, бр. 3/2015, стр. 457). То фактички значи да пријава мора демон-
стрирати неку ширу сврху, која не дотиче искључиво интересе узбуњивача. 
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ћених тајношћу и других "незаштићених" података.24 Тако су са тајношћу 
заштићеном информацијом изједначени подаци доступни неком кругу ли-
ца, који би рецимо могли водити "битном умањењу способности државе 
да управља економским процесима у земљи" (члан 9 тачка 4 ЗСПИЈЗ), 
или који би могли "озбиљно угрозити одбрану земље, националну или јав-
ну безбедност, или међународне односе" (члан 9 тачка 3 ЗСПИЈЗ), иако 
ови подаци формално нису проглашени тајним. Потпуно изједначавање 
доступности заштићених и незаштићених података није уобичајено, тим 
пре што је сходно Закону о тајности података, на темељу ближих крите-
ријума које је одредила Влада, сам поступак дефинисања извесне инфор-
мације као тајне већ прошао извесно испитивање претежности (вид. члан 
8 став 1 ЗТП). Независно од тога, у сваком појединачном случају се нала-
же својеврсно "преиспитивање" учињене процене претежности интереса, 
тачније упоређивање интереса грађана или јавности да се упозна са ин-
формацијом и интереса који се штити поверљивошћу и који би објављи-
вањем информације могао да буде повређен.25 Истина, с обзиром на то да 
у односу на велики број података и докумената дужно преиспитивање 
ознака тајности стављених по ранијим прописима (вид. члан 105 ЗТП) и 
поред протека рока од две године још увек није учињено,26 с правом се 
може довести у сумњу да ли је у поступку њиховог означавања тајности 
уопште било примењено било какво вредновање ангажованих интереса, 
што донекле умањује приговор по овом основу. 

С обзиром на то да поступак слободног приступа информацијама од 
јавног значаја подразумева обраћање тражиоца органу јавне власти, поступа-
ње органа по овом захтеву, који се може односити и на разоткривање какве 
тајне, представља (терминологијом из материје узбуњивања речено) вид уну-
трашњег обраћања органу, који је, притом, због на њега пребаченог терета 
доказивања, обавезан да спроведе тест вредновања уплетених интереса и да 
то образложи. У том смислу, нарочито је важно приметити да одбијање орга-
на власти да стави на увид документ који садржи тражену (тајну) информа-
                                                 
24  Овај закључак произлази на темељу одредбе члана 8 став 1 ЗСПИЈЗ, иако се прете-

жност интереса конкретно понавља само код ограничења из члана 9 тачка 5 ЗСПИЈЗ, 
што оставља простор за другачије тумачење. 

25  Р. Шабић, стр. 35–36. Овај принцип преузет је из Препоруке Комитета министара Са-
вета Европе (Recommendation Rec[2002]2 of the Committee of Ministers to member sta-
tes on access to official documents), одредба IV2.  

26  Вид. ibid., стр. 37. 
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цију мора бити праћено решењем о одбијању захтева, уз писмено образложе-
ње (члан 16 став 10 ЗСПИЈЗ). Овај механизам испитивања претежности инте-
реса, може бити од значаја и за евентуално нормативно преуређење узбуњи-
вања тајним подацима, тим пре што су у домаћој судској пракси већ заузети 
извесни критеријуми на плану вршења сличног теста. 

 

2. Спољашње узбуњивање тајним подацима 

Приликом дефинисања тростепеног поретка достављања информа-
ције потенцијалног узбуњивача послодавцу, овлашћеном органу и/или јав-
ности, српски законодавац није прецизирао круг овлашћених органа, који-
ма би узбуњивач требало да се обрати. Начелно дефинисање да је овлашће-
ни орган онај "орган Републике Србије, територијалне аутономије или једи-
нице локалне самоуправе или носилац јавних овлашћења надлежан да по-
ступа по информацији којом се врши узбуњивање, у складу са законом" – 
ту није од велике помоћи. Неадекватност овог решења нарочито се очитује 
уколико узбуњивачу на располагању уопште не стоји узбуњивање јавности, 
како је то, у случају поверљивости података, Законом предвиђено. Интерно 
узбуњивање је ab initio оптерећено тиме што законодавцу на располагању 
стоје ограничени механизми да послодавца "натера" да одговори својој ду-
жности и истински испита ствар на коју се узбуњивање односи. Иако по-
вреда ове дужности за последицу може имати прекршајну одговорност 
(члан 38 став 1 тач. 4 и 5 ЗЗУ), исту послодавац суштински може једностав-
но пренебрегнути формалним испуњавањем дужности да по информацији у 
року од 15 дана "поступи", тако што ће узбуњивача у року од 15 дана од 
окончања поступка обавестити о његовом (вероватно јаловом) исходу. У 
околностима таквог, фактички двостепеног модела, бар спољашње узбуњи-
вање надлежном државном органу мора се показати као ефикасно, јер ће у 
супротном потенцијални узбуњивач бити у искушењу да се уместо узалуд-
ног обраћања државном органу окрене јавности. 

У упоредној литератури се наилази на различите покушаје на пла-
ну осмишљавања система спољашњег узбуњивања. Тако Бакленд (Buc-
kland) и Вилс (Wills) (истина, имајући у виду првенствено узбуњивање у 
сектору безбедности) наводе три замислива упоредна модела дефинисања 
овлашћених органа.27 Нека законодавства тако утврђују да су овлашћени 
                                                 
27  Benjamin S. Buckland, Aidan Wills, "Узбуњивање у сектору безбедности", у: Заштита 

узбуњивача, Београд, 2013, стр. 126. 
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органи постојеће институције које су и иначе надлежне да врше надзор 
над органом у којем је узбуњивање учињено. Тако, примера ради, Инспек-
торат одбране Министарства одбране врши инспекцијске послове у везу 
са извршавањем закона у области и од значаја за одбрану (члан 16 став 1 
Закона о одбрани)28, док Сектор унутрашње контроле врши контролу за-
конитости рада полицијских службеника и других запослених у Мини-
старству унутрашњих послова. Овде би се могла сврстати и тела која вр-
ше парламентарну контролу (нпр. Одбор за контролу служби безбедности 
или Одбор за одбрану и унутрашње послове). Ова тела, бар када се ради о 
одборима Народне скупштине Србије надлежним за надзор и контролу у 
сектору одбране и безбедности,29 начелно имају приступ тајним подаци-
ма, тако да се спољашњим узбуњивањем и не мора нужно повредити тај-
ност. Ипак, не треба изгубити из вида да су парламентарна тела изложена 
снажном политичком утицају, што се може рефлектовати на спремност 
њихових чланова да одговоре постављеном задатку. Овај модел споља-
шњег узбуњивања подобан је за очување војних и државних тајни, али не 
и у погледу пословних и разноврсних службених тајни, које се непосред-
но не односе на материју безбедности или одбране. 

Други приступ подразумева дефинисање нових надзорних тела, 
који би се посебно основали са задатком да примају информације у по-
ступку спољашњег узбуњивања. Слична тела, сачињена често од незави-
сних и угледних јавних личности, постоје примера ради у Канади, Холан-
дији и Белгији.30 Њихова предност је то што се у њиховом саставу често 
налазе стручњаци, који уз то нису политички мотивисани да доносе одлу-
ке у страначки претпостављеном правцу.31 Најзад, трећи модел би подра-
зумевао да се за пријем узбуњујућих информација овласте постојећи орга-
ни који су задужени за пријем различитих притужби и представки грађа-
на, нпр. Заштитник грађана или Агенција за борбу против корупције. 

Наш законодавац није био спреман да општи модел узбуњивања уна-
пред ограничи изричитим указивањем на одређеног спољашњег примаоца 
узбуњујуће информације. Такав приступ је у неку руку био и изнуђен, имају-

                                                 
28  Закон о одбрани, Службени гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 

104/2009 – др. закон и 10/2015. 
29  Вид. члан 39 ЗТП. 
30  Ibid., стр. 130. 
31  Ibid. 
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ћи у виду на шта се све узбуњивање може односити. Да се узбунити може ис-
кључиво указивањем на учињена кажњива дела, онда би логичан спољашњи 
прималац узбуњујуће информације било јавно тужилаштво, као државни ор-
ган надлежан да их истражује. То би и у погледу узбуњивања поверљивим 
подацима било уосталом сагласно границама права на приступ тајним пода-
цима сходно Закону о тајности података (вид. члан 38 став 2 тачка 1), где се 
приступ подацима означеним вишим степенима тајности између осталог 
омогућава и ако се ти подаци односе на "радње спречавања, откривања, ис-
траге и гоњења за кривична дела". Овако, у ситуацији где се узбуњивање мо-
же односити и на друга, и најнезнатнија кршења прописа – и круг потенци-
јалних екстерних прималаца мора бити шире постављен. У таквим околно-
стима није једноставно именовати посебног постојећег субјекта спољашњег 
обраћања, који би био увек надлежан за обраду узбуњујуће информације. 

То ствара извесне проблеме у случају да се узбуњује поверљивим по-
дацима. Будући да Закон о заштити узбуњивача не ограничава круг потенци-
јалних прималаца, важи једино општи захтев да се обраћање учини органу 
"надлежном да поступа по информацији којом се узбуњивање врши". При-
том, ризик одабира примаоца лежи на самом узбуњивачу. Гаранција из члана 
20 став ЗЗУ, према којој је сваки потенцијални прималац "дужан да се придр-
жава општих и посебних мера заштите тајних података" не извињава узбу-
њивача, ако овај омашком ода тајни податак органу који није овлашћен да 
поступа по информацији. Он се свакако може обратити различитим држав-
ним органима, али без повреде тајности. У случају да се процени да шире-
ње круга могућих прималаца тајне узбуњујуће информације може водити 
неконтролисаним ризицима угрожавања система тајности, примереније је 
Законом о заштити узбуњивача обавезати узбуњивача да се екстерно обра-
ти Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних подата-
ка, ради информације у погледу могућег субјекта спољашњег обраћања. 
Ова Канцеларија и иначе има увид у издате сертификате, и, како ћемо ка-
сније образложити, може да има значајну улогу у процени да ли би узбуњи-
вачу могао бити доступан и колосек обраћања јавности. 
 

3. Откривање тајних информација јавности 

Нема никакве сумње да се узбуњивање јавности често показује 
као најделотворније, стварајући притисак на државне званичнике да на 
информацију реагују, до чега често не би дошло да су искоришћени ис-
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кључиво унутрашњи механизми узбуњивања.32 До обелодањивања мно-
гих афера, које су разоткривале незаконита и неморална поступања разли-
читих органа на светском и унутрашњем плану, не би ни дошло, да слич-
не праксе нису биле објављене и тако узбуркале и покренуле јавно мње-
ње.33 То је и условило да поједини аутори сматрају узбуњивање јавности 
као "суштинску алтернативу обраћању прописаним интерним и незави-
сним телима", које би "требало да буде регулисано као део свеобухватног 
приступа узбуњивању",34 увек када се односе на "илегалност".35 Други 
аутори заговарају да обраћање јавности буде задржано као последња оп-
ција, након што су интерни механизми заштите били исцрпљени, али уз 
"висок праг" и "строга ограничења".36 Неки писци сматрају да у ситуаци-
јама када је повређена (законом или уговором заснована) обавеза повер-
љивости узбуњивач мора носити терет доказивања да интерес друштва за 
откривањем информације надјачава интерес организације за тајношћу.37 У 
сваком случају, у литератури се углавном не тврди да јавно разобличава-

                                                 
32  Terry Morehead Dworkin, Elletta Sangrey Callahan, "Employee Disclosures to the Media: 

When Is a ‘Source’ a ‘Sourcerer’", Hastings Communications and Entertainment Law Jo-
urnal, бр. 2/1992–1993, стр. 391. Иако не мора нужно постојати преклапање између 
јавног интереса за објављивањем и новинарске вредности информације (медиј може 
имати интерес да објави и информације које су из угла општег интереса можда три-
вијалне, или, обрнуто, да у неком значајном друштвеном проблему вредност препо-
зна у неком његовом детаљу), по правилу ће управо медијски најинтересантније ве-
сти бити управо оне на које се узбуњивање непосредно односи (ibid., стр. 393). 

33  Довољно је сетити се нпр. обелодањивања тортуре затвореника у затвору Абу Граиб 
у Ираку (вид. Roslyn Fuller, "A Matter of National Security: Whistleblowing in the Mili-
tary as a Mechanism for International Law Enforcement", San Diego International Law Jo-
urnal, бр. 2/2014, стр. 263). 

34  B. S. Buckland, A. Wills, стр. 140. 
35  R. E. Moberly, стр. 138–139. 
36  E. Connon, стр. 904, 931. Шарф и Меклафлин предлажу да обраћање јавности мора 

бити: учињено у доброј вери да је информација истинита и да је откривање неопход-
но да би се предупредила озбиљна штета; да су процедуре интерног обраћања исцр-
пљене; и да се узбуњивач јавно идентификује као извор информације (Michael P. 
Scharf, Colin T. McLaughlin, "On Terrorism and Whistleblowing", Case Western Reserve 
Journal of International Law, бр. 3–4/2006–2007, стр. 579). 

37  Norman D. Bishara, Elletta Sangrey Callahan, Terry Morehead Dworkin, "The Mouth of 
Truth", New York University Journal of Law and Business, бр. 1/2013, стр. 113. Видели 
смо, међутим, да српски Закон о слободном приступу информацијама од јавног зна-
чаја, сходно данас прихваћеном стандарду, установљава потпуно супротно правило, 
према којем терет доказивања пада на орган јавне власти. 
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ње тајни, изван законски уређеног поступка, представља неко право гра-
ђана, које би повредиоцу тајности априорно дало имунитет од сваке одго-
ворности. Али, с друге стране, сматра се једнако важним да овај колосек 
обраћања не буде потпуно затворен. 

Извесна ограничења обраћања узбуњивача јавности заиста су нео-
пходна. Не може претпоставка да је учињено било које кршење прописа 
безусловно водити повреди установљене тајне, за коју, обрнуто, важи 
основана претпоставка (поткрепљена законом уређеним поступком одре-
ђивања тајности) да је тајност заснована због заштите важних интереса. 
Наиме, према српском решењу, узбуњивање тајним подацима, изузев по 
поступку и устројеним редоследом обраћања, не подлеже неком нарочи-
том режиму када је реч о основним претпоставкама под којима се узбуњи-
вање и иначе може предузети. То најпре значи да и узбуњивање тајним 
подацима може садржати неистине. Право на заштиту се остварује ако би, 
у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, у истинитост 
информације поверовало лице са просечним знањем и искуством као и уз-
буњивач (члан 5 тачка 3 ЗЗУ), али то не искључује могућност да узбуњи-
вач поступа са нечасним мотивима, чак сумњајући да је информација коју 
износи неистинита.38 Штавише, за разлику од многих упоредних модела, 
српско решење (оправдано) уопште не захтева услов да се узбуњује "у до-
број вери". Иако ова околност омогућава делотворнију заштиту узбуњива-
ча, незахтевање услова "добре вере" и ризик лажног узбуњивања сразмер-
но умањују оправдање објављивања информација заштићених тајношћу. 

Даље, оправданост неограниченог узбуњивања тајним подацима 
умањује и чињеница да Закон о заштити узбуњивача готово и не предвиђа 
"праг противправности", у смислу да заштиту од одмазде заслужују само 
информације неког вишег степена незаконитости. Управо супротно, за раз-
лику од опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, 
или опасности од какве штете великих размера, "кршење прописа, кршење 
                                                 
38  Иако, као вид злоупотребе узбуњивања, српски Закон о заштити узбуњивача дефинише и 

ситуацију у којој лице доставља информацију "за коју је знало да није истинита", злоупо-
требу не би представљале ситуације у којима лице нема поуздано сазнање да ли је пода-
так којим узбуњује лажан или истинит, у којима сумња у истинитост, или чак према окол-
ностима такав исход сматра вероватнијим. Умишљај у погледу неистинитости може, у са-
дејству са још неким условима (вид. детаљније Игор Вуковић, "Кривична одговорност уз-
буњивача", Harmonius, 2016, стр. 333 и даље), водити и кривичној одговорности узбуњи-
вача за нарушавање пословног угледа послодавца према члану 239 КЗ. 
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људских права и вршење јавног овлашћења противно сврси због које је по-
верено"39 показују да узбуњујућа информација не мора уопште имати де-
ликтни карактер, а камоли остваривати обележја неког кривичног дела. 

Најзад, означавање одређеног податка као тајног подразумева изве-
стан поступак, у којем се на темељу прописаних мерила испитује основа-
ност заштите, то јест потенцијална осетљивост податка по важне (нацио-
налне, безбедносне, војне, одбрамбене, економске, пословне, професионал-
не и друге) интересе. Влада Србије је, како смо видели, одговарајућим 
уредбама (истина са закашњењем) ове ближе критеријуме дефинисала. 
Иако, разуме се, и поступак означавања неког податка тајним може подра-
зумевати злоупотребу, нема никакве сумње да безобално обелодањивање 
поверљивих података долази у конфликт са основном идејом заштите по-
верљивости, у неку руку обесмишљавајући читав процес заштите тајности. 

Српско решење, како смо констатовали, онемогућује да се у слу-
чају информација заштићених тајном одавање ових информација уопште 
учини медијима. Штавише, узбуњивање јавности је и у односу на општи 
режим узбуњивања, које не подразумева поверљивост података, уређено 
уз извесна ограничења. Према Закону о заштити узбуњивача, узбуњивач 
начелно не може одмах изаћи у јавност са својом информацијом, без прет-
ходног коришћења канала унутрашњег или спољашњег обраћања. Тек по-
што искористи могућност обраћања послодавцу или овлашћеном органу, 
он се може обратити јавности, преко неког средства јавног информисања, 
преко интернета, на јавном скупу, или на неки други сличан начин. Непо-
средно обавештавање јавности могуће је само у случају "непосредне опа-
сности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, од настан-
ка штете великих размера, односно ако постоји непосредна опасност од 
уништења доказа" (члан 19 ЗЗУ), али би то, како смо видели, у случају 
тајности података било a priori искључено.40 
                                                 
39  Да би злоупотреба службеног положаја покренула кривичну одговорност, неопходно 

је да, поред вршења јавног овлашћења противно сврси, буде прибављена каква ко-
рист, другом нанета штета или теже повређено право другог (вид. члан 359 КЗ). 

40  Слично решење познаје аустралијски Public Interest Disclosure Act (PIDA) од 2013. го-
дине. Узбуњивач се према њему у случају нужде (тзв. emergency disclosure) може 
обратити било коме, под следећим условима: да основано верује да се информација 
односи на стварну и непосредну опасност по здравље или безбедност једног или ви-
ше лица, или на околину; да домашај откривања није већи него што је неопходно да 
се упозори на опасност; да је претходно учињено интерно узбуњивање, осим ако је то 
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Претходно, мора се одговорити на питање који је домашај одредбе 
члана 20 ЗЗУ на плану евентуалне кривичне или грађанске одговорности 
узбуњивача за одавање тајне. Да ли се узбуњивач у садашњем режиму 
правних правила под неким условима може без последица обратити меди-
јима? На први поглед, на темељу језичког и логичког тумачења, рекло би 
се да то заиста није могуће. "Ако су у информацији садржани тајни пода-
ци, узбуњивач не може узбунити јавност" (члан 20 став 6 ЗЗУ), чиме би 
требало да отпадне свака могућност коришћења овог колосека узбуњива-
ња, независно од разлога. У том смислу, неопходно је раздвојити претпо-
ставке евентуалне кривичне и грађанске одговорности. 

Свако кривично дело, па и она са елементом одавања какве тајне, 
осим формалне противправности, очитоване остварењем прописаних обе-
лежја, пролази и кроз испитивање материјалне противправности, које 
остварење законских обележја провлачи кроз својеврстан филтер одмера-
вања интереса, како оних који су његовим вршењем повређени или угро-
жени, тако и оних који изузетно оправдавају његово вршење. На степени-
ку испитивања основа искључења противправности разрешава се потен-
цијални конфликт уплетених интереса. Зато некада и убиство, тешко теле-
сно повређивање, али и одавање какве тајне може пред поретком бити 
оправдано, због чега ће остварење кривичног дела отпасти, а његов учи-
нилац у евентуалном кривичном поступку бити ослобођен. 

До оправдања дела може доћи и у случају крајње нужде. Крајња 
нужда, наиме, постоји када је неко кривично дело учињено ради тога да 
учинилац од свог или добра другог лица отклони какву истовремену не-
скривљену опасност која се на неки други начин није могла отклонити, а 
при том учињено зло није веће од зла које је претило (члан 20 КЗ). Ако се 
обличје овог института упореди са околностима под којима српски зако-
нодавац дозвољава изузетно информисање јавности и без прибегавања 
унутрашњем или спољашњем узбуњивању, може се уочити да се узбуњи-
вање у ситуацијама "непосредне опасности" по именована вредна добра 
(живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, имовину великих 
размера, доказе) често може подвести под крајњу нужду. Одмеравање ин-
тереса може заиста показати да је зло које се откривањем заштићене тајне 
                                                                                                                       

пропуштено због оправданих околности; да узбуњивач због оправданих околности 
није сачекао са окончањем интерне истраге коју је предузео; да информација није 
обавештајног карактера (вид. одељак 26).  
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информације чини (материјална и нематеријална штета по државне органе 
или послодавца настала обелодањивањем, нарушавање поверења грађана 
у институције итд.) мање од зла које прети именованим добрима.41 

Међутим, подвођење поступања узбуњивача под крајњу нужду 
може наићи на проблем у задовољавању два такође обавезна услова овог 
института. Опасност по именована добра мора бити непосредна и блиска. 
Незаконита поступања на која се узбуњивањем указује најчешће немају 
карактер акутне опасности (која прети да се развије у непосредну повреду 
нпр. животне средине, изливањем отрова у реку од стране неког загађива-
ча у неком блиском моменту); овде се чешће ради о неком противправном 
стању, које по правилу не одговара стању нужде. Друго, поступање у крај-
њој нужди може бити оправдано само уколико се опасност није могла от-
клонити на неки други адекватан начин. Овај услов у кривичном праву по 
правилу подразумева искључење позивања на овај институт ако су учини-
оцу на располагању стајали други механизми отклањања опасности, пре 
свега обраћањем државним органима. Иако би се могло тврдити да је 
евентуално безуспешно коришћење механизма унутрашњег или споља-
шњег узбуњивања исцрпело друге начине отклањања опасности (осим 
обраћањем медијима), успешно позивање на крајњу нужду биће могуће 
само у ситуацијама стварне блиске опасности за именована добра, у који-
ма обраћање државним органима фактички није било могуће. 

С друге стране, анализа образложења одлука Европског суда за људ-
ска права, у ситуацијама конфликта између неопходности заштите тајне и 
права на информисање јавности и слободу изражавања, показује да априорно 
закључивање да заштита тајности искључује сваку могућност обелодањива-
ња информације, већ на темељу формалне ознаке тајности, а без било каквог 
непристрасног испитивања уплетених интереса – једноставно не задовољава. 
Због тога би избегавање закључка да је у конкретном случају постојала по-
вреда слободе изражавања и информисања из члана 10 ЕКЉП налагало да 
национални судови, у сваком судском поступку у којем би ова слобода могла 
бити ограничена, у разматрање узму и вредновање укључених интереса.42 То 

                                                 
41  Сличан механизам искључења кривичне одговорности присутан је и у немачком пра-

ву (вид. A. Koch, стр. 503). 
42  Тако је у предмету Matúz v. Hungary (ibid., параграф 35) Европски суд за људска пра-

ва указао да на оправдање ограничавања права на изражавања и пропорционалност 
примењених мера и санкција утиче и правичност спроведених поступака пред нацио-
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се нарочито односи на кривична дела са елементом одавања тајне, будући да 
је код већине сличних дела законодавац искључио њихово остварење ако је 
поверљивошћу покривена каква тежа незаконитост или теже кривично де-
ло.43 Уосталом, испитивање претежности интереса налаже и постојећи ре-
жим ограничавања права на слободан приступ информацијама од јавног зна-
чаја, где се изричито установљава дужност органа јавне власти да писмено 
образложи решење о одбијању захтева. 
 

4. Закључна разматрања 

Чини нам се неопходним да се, с једне стране, ближе дефинишу 
претпоставке евентуалног допуштења обраћања узбуњивача јавности, уз, 
с друге стране, извесне гаранције и на плану заштите интереса тајности. 
Јачање овлашћења овлашћеног органа у погледу испитивања оправдано-
сти омогућавања грађанскоправне заштите узбуњивача, и поред чињенице 
да је изнети податак заштићен тајношћу, захтева успостављање јасних ме-
рила на темељу којих би се вршило упоређивање супротстављених инте-
реса. У том смислу, треба обезбедити адекватно вредновање претежности 
интереса и могућих последица обелодањивања тајне јавности. 

У том правцу, замисливо је више различитих путева de lege feren-
da. Први пут би подразумевао коришћење колосека аналогног моделу сло-
бодног приступа информацијама од јавног значаја, уз ту разлику што се 
не би захтевао увид у податак заштићен тајношћу већ његова декласифи-
кација. Другим речима, узбуњивач би био овлашћен да органу јавне вла-
сти, који је тајност и установио – предложи њен опозив. То ће по правилу 
бити учињено у колосеку унутрашњег узбуњивања, уз обраћање посло-
давцу. Уосталом, ако је узбуњивач истовремено и корисник тајног пода-
тка, он такво овлашћење и иначе има на основу члана 23 Закона о тајно-
сти података. По пријему предлога, испитивало би се да ли информација 

                                                                                                                       
налним судовима. Ако резоновање националног суда одликује неразматрање принци-
па на којима почива Европска конвенција о људским правима, слободан простор за 
одлучивање националног правосуђа се сразмерно смањује. 

43  И у случају неовлашћеног откривања професионалне тајне (члан 141 КЗ), кривични 
законодавац могуће оправдање тајне сазнате у вршењу свог позива оправдава на је-
дан општији начин, који подразумева слична вредновања. Наиме, неовлашћено от-
кривање (професионалне) тајне (од стране нпр. лекара или браниоца) неће бити ка-
жњено ако се тајна открије "у општем интересу или интересу другог лица, који је 
претежнији од интереса чувања тајне" (члан 141 став 2 КЗ). 
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заштићена тајношћу садржи податке о каквој незаконитости. У том сми-
слу, иако се ради о слично постављеним мерилима, не би се узимало у об-
зир да ли се уопште ради о узбуњивању (да ли заштићени податак пред-
ставља "кршење прописа, кршење људских права, вршење јавног овла-
шћења противно сврси због које је поверено, податак указује на актуелну 
опасност по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину или на 
могуће наступање штете великих размера, вид. члан 2 тачка 1 ЗЗУ), већ би 
се цениле околности које односном податку одузимају карактер тајне. С 
обзиром да су ове околности различито постављене у разним прописима, 
меродавни би били критеријуми из члана 3 ЗТП,44 према којима се тајним 
податком не сматра податак који је означен као тајна "ради прикривања 
кривичног дела, прекорачења овлашћења или злоупотребе службеног по-
ложаја или другог незаконитог акта или поступања органа јавне власти". 

Како можемо приметити, основи који овлашћују на узбуњивање го-
тово се преклапају са основима који неком податку искључују својство тајно-
сти. Другим речима, узбуњивању као правном феномену иманентно је укази-
вање на информације које редовно нису уопште подобне да буду заштићене 
тајношћу, иако, уз једну значајну разлику. Информација којом се узбуњује 
може бити и неистинита, док је означавање неког податка тајним по закон-
ској претпоставци прошло известан поступак у којем је вреднована његова 
подобност да буде заштићен. Закон о тајности података изричито дефинише 
да се као тајни податак може одредити само онај податак од интереса за Ре-
публику Србију, "чијим би откривањем неовлашћеном лицу настала штета, 
ако је потреба заштите интереса Републике Србије претежнија од интереса за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја" (члан 8 став 1). Иако је, 
како видимо, у сам поступак одређивања тајне уграђен механизам који под-
разумева испитивање претежности интереса, није искључено да у том смислу 
дође до (намерне или случајне) грешке. Стога је у наведеним одредбама с 
правом наглашено да својство тајности губе искључиво они подаци означени 
тајним ради прикривања извесних незаконитости. Означавање податка тај-
ним мора дакле бити учињено у циљу прикривања незаконитости. Не само 

                                                 
44  Критеријуми који неком податку или документу одузимају својство тајне, а који су 

нешто виши, узимали би се у обзир приликом испитивања евентуалне кривичне одго-
ворности. Треба међутим имати у виду да би пријављивање незаконитости требало да 
заштити узбуњивача не само од одмазде, већ и од кривичне одговорности. Било би 
отуда нелогично да ови критеријуми буду неусаглашени. 
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то. Из податка заштићеног тајношћу повезаност са извесном незаконитошћу 
мора произилазити непосредно и са високим доказним потенцијалом. То неће 
бити чест случај, будући да је мало вероватно да би известан орган јавне вла-
сти управо механизам тајности злоупотребио за прикривање незаконитог ак-
та. Ако супротно ипак буде утврђено, орган јавне власти би донео решење о 
опозиву тајности заштићеног податка и о његовом чињењу доступним јавно-
сти (вид. члан 16 став 1 тачка 5 ЗТП), и о томе обавестио узбуњивача. 

Ако испитивање прође наведене степенике, неопходно би било 
учинити тест својеврсног балансирања уплетених интереса.45 Ако се ради 
о степенима "ДРЖАВНЕ ТАЈНЕ" или "СТРОГО ПОВЕРЉИВО", који се 
према Закону о тајности података одређују ради спречавања "неотклоњи-
ве тешке штете по интересе Републике Србије", односно спречавања "те-
шке штете по интересе Републике Србије", узбуњивање јавности редовно 
неће бити могуће,46 изузев уколико, изузетно, контрола не покаже да је 
означавање овим степенима тајности представљало злоупотребу, односно 
да је било учињено уз непоштовање ближих материјалних критеријума 
који би оправдали њихово одређивање. Иако ће и овде бити спроведено 
упоређивање јавног интереса за обелодањивање тајне и интереса очувања 
тајности, већ сама чињеница потенцијалне тешке штете по интересе Ре-
публике Србије, у врло ограниченом броју случајева ће налагати скидање 
ознака тајности. Овај критеријум је, уосталом, сагласан са ограничењем 
слободног приступа информацијама од јавног значаја, који у делу који се 
односи на тајне податке (члан 9 тачка 5 ЗСПИЈЗ) ограничење допушта та-
мо где би због одавања тајне могле наступити "тешке правне или друге 
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за 
приступ информацији". Овде би се такође радило о могућим тешким по-
следицама, уз разлику што они овде претежу над интересом за обелода-
њивање информације. Циљ узбуњивања није прикривено омогућавање де-
класификације тајне, већ упознавање органа власти са кршењем прописа и 
другим потенцијалним злоупотребама. Овај критеријум је сагласан и са 
условљеним и ограниченим приступом тајним подацима ових виших сте-
пена тајности, под условима које предвиђа члан 38 ЗТП. Притом, аналог-

                                                 
45  Овај механизам тренутно није предвиђен Законом о тајности података, па би га у том 

смислу било неопходно овим прописом даље разрадити. 
46  Вид. слично Jason Zenor, "Damming the Leaks: Balancing National Security, Whistleblo-

wing and the Public Interest", Lincoln Memorial University Law Review, бр. 3/2015, стр. 86. 
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но члану 16 став 10 ЗСПИЈЗ и одговарајућим захтевима из судске праксе 
Европског суда за људска права, упоређивање интереса морало би бити 
писмено образложено. У погледу нижих степена тајности ("ПОВЕРЉИ-
ВО" и "ИНТЕРНО"), узбуњивање јавности ће бити омогућено и тајност 
опозвана, под условом да тест балансирања покаже да интерес упознава-
ња јавности са податком недвосмислено претеже над интересом очувања 
тајности. Ако и поред оцене да претеже интерес очувања тајности узбу-
њивач изађе у јавност – њему не би била доступна заштита у погледу мо-
гуће кривичне одговорности за одавање тајне (по овом основу), нити ме-
ханизам заштите предвиђен Законом о заштити узбуњивача. 

То разуме се не значи да се узбуњивач, у случају да се ипак одва-
жи на обелодањивање тајне јавности, у евентуалном кривичном поступку 
не би могао бранити позивањем на крајњу нужду, али њему према посто-
јећим опцијама не би била доступна и одбрана да је поступао у општем 
интересу. У погледу одређених врста тајни или степена тајности би, у за-
висности од тога у ком правцу буде решаван конфликт кривичних дела из 
Кривичног законика и Закона о тајности података, у том смислу de lege fe-
renda могао бити уобличен и посебан основ оправдања, према којем се за 
дело не би казнио онај ко тајну открије у јавном интересу који претеже 
над интересом чувања тајне. 

На решење органа јавне власти била би могућа жалба Канцеларији 
Савета за националну безбедност и заштиту тајних података (у даљем 
тексту Канцеларија). Законом о тајности података ова канцеларија је образо-
вана као посебна служба Владе, са низом надлежности у материји надзора и 
контроле у овој материји. Нема никакве сумње да се ради о телу које може да 
пружи значајан допринос у случају да се узбуњивање односи на тајне подат-
ке. Канцеларија је сходно Закону о тајности података (члан 24) и иначе овла-
шћена да у поступку вршења контроле од овлашћеног лица захтева ванредну 
процену тајности податка, и да на темељу те процене сама донесе одлуку о 
опозиву тајности. Испитивање претежности уплетених интереса не би пред-
стављало неко ново овлашћење, будући да би се овде суштински радило о 
преиспитивању и контроли већ спроведеног (вид. члан 8 став 1 ЗТП) и обра-
зложеног (вид. члан 11 став 4 ЗТП) поступка означавања тајности. Против 
решења Канцеларије као коначног, било би могуће водити управни спор. 

Недостатак овог решења представљало би најпре то што овај мо-
дел испитивања претежности интереса не би обухватио пословне тајне, 
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које се налазе изван режима Закона о тајности података. Осим тога, лоша 
страна овог модела тицала би се и чињенице да је Канцеларија служба 
Владе као носиоца извршне власти у Републици.47 У том смислу се у док-
трини поставља питање да ли би узбуњивање органима извршне власти у 
материји националне безбедности било учинковито, или би предност тре-
бало дати обраћању независним или парламентарним телима. Тако Мо-
берли (Moberly), коментаришући предности тростепеног модела обраћа-
ња, присутног и у нашем праву, сматра да је обраћање парламенту (одно-
сно његовом телу) као спољном регулатору умесније, јер парламент и 
иначе има функцију надгледања рада извршне власти.48 То би значило, 
примера ради, да се установи механизам који би допуштао обраћање ре-
цимо Одбору за контролу служби безбедности Народне скупштине РС. 
Иако за ову могућност постоји законски основ,49 и заступљена је у неким 
упоредним решењима, против ње говори неколико аргумената. Најпре, 
питање је да ли постојећи организациони капацитети скупштинских одбо-
ра, уз углавном месечно одржавање седница, могу да осигурају ефикасно 
преиспитивање ознака тајности у сваком појединачном случају. Осим то-
га, надлежност овог одбора би се нужно морала ограничити на контролу 
ознака тајности које се искључиво одређене у сектору безбедности.50 Ти-
ме се дакле не обезбеђује целовито решење, јер се односи само на један 
ужи сегмент података и докумената заштићених тајношћу. Најзад, кон-
тролни механизми Одбора у постојећем режиму у случају утврђивања не-
правилности предвиђају углавном политичке последице.51 Таква овлашће-
ња можда омогућавају да извештај одбора Народној скупштини (са пред-
логом евентуалних мера) садржи и оцену начина одређивања степена тај-

                                                 
47  Принципи из Чванеа такође захтевају да одбијање информације од јавног значаја бу-

де подвргнуто контроли независног тела (принцип 39 B I). 
48  R. E. Moberly, стр. 126. 
49  Према члану 66 Пословника Народне скупштине, овај одбор, између осталог, "разма-

тра предлоге, петиције и представке грађана који су упућени Народној скупштини у 
вези са радом служби безбедности и предлаже мере за њихово решавања и о томе 
обавештава подносиоца" 

50  Штавише, чланови овог одбора немају приступ "тајним подацима и информацијама 
других државних органа у поседу службе" (члан 19 став 2 Закона о основама уређења 
служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 116/2007 и 72/2012). 

51  Ненад Радивојевић, "Парламентарна контрола Безбедносно-информативне агенције 
са аспекта безбедносне културе – стање и проблеми", Зборник радова Правног факул-
тета у Новом Саду, бр. 3/2013, стр. 486. 
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ности у службама безбедности, али не пружају довољне гаранције да се 
незадовољни узбуњивач ипак неће обратити јавности. 

Други пут би подразумевао да се, у другом степену, уместо Канцела-
рији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, узбуњивач 
жалбом може обратити Поверенику за информације од јавног значаја (у да-
љем тексту Повереник).52 Будући да је Повереник самосталан државни орган, 
независан од органа извршне власти, тиме би била обезбеђена непристра-
сност у поступању. У прилог овом решењу би говорило и то што је реч о већ 
уходаном путу, с обзиром на то да Повереник већ на темељу постојећих про-
писа својим решењем може омогућити слободан приступ информацијама од 
јавног значаја, независно од тајности, па би се овде само разликовао смер 
обелодањивања информација. Док у поступку слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја грађанин од органа јавне власти тражи приступ по-
датку, који орган може ускратити, грађанин је овде већ у поседу тајне, коју 
би, по решењу, могао непосредно обелоданити јавности. То би захтевало да 
се у одабиру режима испитивања претежности узме у обзир и чињеница да 
би решење Повереника као коначно онемогућило да сходно постојећој (неза-
конитој) пракси орган јавне власти може решење да не изврши, што се у до-
садашњој пракси догађало релативно често, управо када се радило о подаци-
ма заштићеним тајном. Утолико се у погледу евентуалног одабира овог мо-
дела не могу занемарити извесни политички моменти, укључујући и повере-
ње власти у институцију Повереника. 

С друге стране, у случају да се ради о податку заштићеном послов-
ном тајном, овај механизам не би био могућ, будући да наведени органи у 
том делу немају утврђене надлежности, па је нејасно којем телу би се (и на 
темељу којих критеријума) могло поверити испитивање баланса интереса, 
које би евентуално у исходу омогућило узбуњивање јавности. Позицију узбу-
њивача овде компликује и чињеница да у сфери приватног сектора законски 
нису разрађени механизми аналогни онима из Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. Стога се као могућност најпре намеће за-
кључак да се узбуњивање јавности у случају пословних тајни под дефиниса-
ним претпоставкама учини правно допуштеним. Штавише, ако Закон о за-
штити узбуњивача (члан 20 став 6) указује да се у погледу тајних података не 
                                                 
52  Разуме се, за разлику од поступка којим се хоће приступ информацији недоступној 

јавности, овде би се од органа јавне власти тражило скидање тајности са заштићене 
информације. 
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сме узбуњивати јавност, "ако законом није другачије одређено", а Закон о за-
штити пословне тајне изричито констатује да се "не сматра повредом послов-
не тајне саопштавање информација… ако је оно учињено надлежним органи-
ма или јавности искључиво ради указивања на постојање дела кажњивог за-
коном" – могло би се тврдити да је узбуњивање јавности тајним пословним 
подацима, под наведених условом – већ правно допуштено.53 

Сличан пут, како нам се чини, ипак не заслужује предност, наро-
чито имајући у виду актуелне упоредне тенденције. Приватни интереси 
послодаваца не могу се a priori пренебрегнути. Стварна штета коју одава-
њем вредних пословних података могу претрпети послодавци може до-
стизати огромне новчане вредности, као што и нарушавање пословног 
угледа може на плану измакле добити имати немерљиве последице по бу-
дуће пословање, па би и овде, осим већ гарантованог механизма унутра-
шњем и спољашњег обраћања (послодавцу односно овлашћеном држав-
ном органу), било смислено успоставити известан механизам преиспити-
вања установљене тајности, налик тајнама из јавног домена. Међутим, у 
недостатку органа којима би се такав задатак могао поверити, узбуњивачу 
без осмишљавања неког посебног модела на располагању не би стајало 
ничим ограничено информисање јавности. Сама чињеница да Закон о за-
штити пословне тајне својство тајности одузима подацима и документима 
којима се прикривају незаконити акти – представљаће у том смислу сна-
жно оружје у рукама потенцијалног узбуњивача. Ипак, ризик последица 
од обелодањивања поверљивих података јавности, ако се испостави да 
обелодањене тајне послодавца такво својство немају, сносиће он сам, без 
покрова који обезбеђује Закон о заштити узбуњивача. 

                                                 
53  У случају таквог тумачења, и овде би било неопходно задовољити услов поштовања 

редоследа узбуњивања из члана 20 ЗЗУ. 
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Нaдежда Видић 
судија Апелационог суда у Крагујевцу 
 
 

ПРОБЛЕМИ УЈЕДНАЧАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ  
У СРБИЈИ 

 

Увод  

Владавина права подразумева да прописи једне земље важе једна-
ко за све и да се у њиховој примени не сме правити разлика међу грађани-
ма. Како би се остварила правна сигурност и правна уједначеност судских 
одлука, неопходно је грађанима обезбедити да у истим чињенично-прав-
ним ситуацијама, зависно од њиховог понашања у поступку, могу очеки-
вати једнак исход судског поступка, без обзира који суд доноси конкретну 
одлуку. Предвидивост судских одлука и стабилан правни систем јача по-
верење грађана у рад судова, због чега треба деловaти превентивно како 
би се избегло накнадно отклањање последица које производи неуједначе-
на примена права, а тиме и ретроактивно отклањање последица већ прав-
носнажних судских одлука, јер је то супротно Уставу.  

Уједначавање судске праксе је веома комплексан и дугорочан про-
цес који подразумева темељно, стално и заједничко деловање извршне, за-
конодавне, правосудне власти и Уставног суда, који треба да се одвија у 
складу са правним системом Републике Србије, уз уважавања стандарда 
из одлука Европског суда за људска права у циљу заштите основних људ-
ских права какво је и право на једнак приступ правди. Полазећи од тога да 
је наш правни систем континентални (члan 145. Устава Републике Срби-
је), судска пракса подразумева укупност доследних и усаглашених прав-
них схватања које су судови наше државе исказали у својим одлукама, а 
не подређивање одлука које треба донети одлукама које су већ донете, без 
упуштања у њихов квалитет и правну аргументацију. Из тога произилази 
да је релевантна само она судска пракса која има упориште у позитивном 
праву, односно која је настала правилном применом права и правилним 
тумачењем права тако да нам својом аргументацијом може помоћи у са-
гледавању конкретног случаја. Да би се постигао ниво усаглашених, до-
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следних правних схватања израженим у различитим судским одлукама, 
морају се имати у виду правни оквир Републике Србије која је држава 
континенталног права као и већина европских држава, европске правне 
тековине и узроци који доводе до неуједначених судских одлука.  

 

Унутрашњи правни оквир за уједначавање судске праксе 

Унутрашњи правни оквир гарантује, да судови суде на основу 
Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, оп-
штеприхваћених правила међународног права и потврђених међународ-
них уговора, да је судија независтан у поступању и доношења одлука, 
слободан у заступању својих схватања, утврђивању чињеница и примени 
права у предмету о коме одлучује и није дужан да икоме, па ни другим су-
дијама, објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, 
изузев у образложењу одлуке или када то закон посебно налаже, да суд-
ска власт припада судовима и независна је од законодавне и извршне 
власти, да су судске одлуке обавезне за све и не могу бити предмет 
вансудске контроле, да судску одлуку може преиспитивати само надле-
жан суд у законом прописаном поступку и да је свако дужан да поштује 
извршну судску одлуку (Устав Републике Србије, Закон о судијама, Закон 
о уређењу судова). Све наведено је у складу са европским стандардима 
(препорука КМ/Рец (2010)12 Комитета министара Савета Европе држава-
ма чланицама о судијама од 17.11.2010. године) који искључују утицаје на 
судију при доношењу судских одлука од стране било ког органа, укључу-
јући и органе унутар правосуђа тако да хијерархијска организација право-
суђа не треба да подрива индивидуалну независност, због чега виши судо-
ви не би требало судијама да дају упутства какву пресуду треба да изрек-
ну у појединим случајевима, већ да приликом доношења прелиминарних 
одлука или приликом одлучивања о правним лековима дају своју правну 
аргументацију. Такође је грађанима гарантован једнак приступ правди и 
предвидивост правде у оквирима примене правила о терету доказива-
ња у грађанским и кривичним правним стварима.  

Формално посматрано, судске одлуке нису извор права у Републи-
ци Србији. Ипак, правна схватања изражена у судским одлукама судова 
више инстанце судије најчешће уважавају, због чега треба да буду упозна-
те са њима и ако одлучују супротно, треба да дају своју правну аргумента-
цију и разлоге како би његово правно схватање било озбиљно размотрено, 
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с обзиром да судска пракса није окамењена већ се развија у складу са нор-
мативним и животним променама. 

Правосуђе Републике Србије већ дуже време трага за правим ме-
ханизмом усаглашавања судских одлука уз успостављање баланса са га-
ранцијом судијске независности која подразумева ненаметање мишљења, 
али и право и обавезу судија да одлуке заснују на прописима, уз правилно 
тумачење права када постоје правне празнине, нејасне, непрецизне или 
несагласне норме, уважавањем аргументације изражене кроз друге судске 
одлуке, и све то уз примену правила о терету доказивања. 

 

Узроци неуједначености судске праксе 

У свим правним системима присутна је појава да судије у сличним 
животним и правним ситуацијама доносе различите одлуке. Поставља се 
питање да ли се и у нашем правном систему, с обзиром на напуштање на-
чела материјалне и увођењем "процесне истине" применом правила о те-
рету доказивања, може постићи циљ потпуне уједначености судске прак-
се у предметима поводом истог или сличног животног догађаја. Ово по-
себно када се има у виду да законодавна власт, у намери да правну регу-
лативу што пре усклади са новим изазовима, приступа учесталим и 
обимним изменама прописа, посебно процесних, уз недовољно сагле-
давање свих проблема, што је такође један од узрока неуједначене суд-
ске праксе, јер то захтева време за прилагођавање како судија, тако и 
адвокатуре и грађана као потенцијалних учесника у поступку, којима је 
пре подношења тужбе или обраћања суду или органима управе неопходно 
потребна процена успеха у спору како би одлучили да ли да покрену суд-
ски или управни поступак или да своје спорне односе реше на други на-
чин (нпр. медијацијом, вансудским поравнањем, поравнањем пред судом 
и слично). Из сложеног задатка, законодавне и извршне власти да старе 
прописе прилагоде новом друштвено-економском систему на брзом пре-
лазу из старог система друштвене својине и прописа који су одраз соција-
листичког друштва, да дефинишу и правно уоквире нове животне ситуа-
ције и да свој законодавни систем ускладе са системима земаља Европске 
уније, намеће се сложен задатак судијама да у новим предметима им-
плементирају наведене прописе а у бројним старим предметима при-
мене раније важеће прописе и да обезбеде правилну и једнаку примену 
права. Поред тога, примена правила о терету доказивања у једнаким 
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или сличним животним ситуацијама које су предмет судског спора, може 
да буде разлог неједнаких судских одлука, због различитог процесног по-
нашања странака, посебно у вези са изношењем чињеница и предлагањем 
доказа и обавезе суда да чињенице утврђује не само оценом изведених до-
каза већ и применом овог правила. Дакле, проблеми који настају у при-
мени права не могу се приписати искључиво судовима, посебно када 
се има у виду обавеза судија да приликом одлучивања треба да воде ра-
чуна и о основним људским правима која су гарантована Уставом и 
Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, и 
о правним схватањима Уставног суда, који проблем посматра са општег 
нивоа.  

У Републици Србији власт је подељена на законодавну, извршну и 
судску али није дефинисано шта чини судску власт, због чега се само мо-
же закључити да судску власт чини све оно што не припада другим двема 
гранама власти. Неразграничавање судске власти отвара питање до које 
мере се ове три гране могу преплитати а да не угрозе међусобну незави-
сност. У том контексту се поставља и питање улоге судске праксе у 
систему власти.  

Последње деценије намеће се судска пракса као најважнији извор 
права развијајући се као "квази систем" некомпатибилан континенталном 
праву, јер судска власт није овлашћена да сопственим нормирањем 
уређује правне односе, већ да судску праксу уједначује правилним ту-
мачењем права које подразумева коришћење правних начела и правних 
стандарда који помажу да право одговори на конкретан чињенични склоп 
када правна норма не пружа одговор и одговорног судију који правну 
струку не своди на једноставну интерпретацију норме без повезивања са 
другим нормама релевантним за конкретан случај. 

Променом спољних и унутрашњих економских и политичких ре-
алности, отварањем нашег тржишта и целокупне економије према другим 
земљама, посебно отварањем према страним инвеститорима, намеће се и 
потреба даљег прилагођавања правног система, а у ком правцу ће то бити 
нужно зависи од сагледавања низа фактора и утврђења најбољег интереса 
Републике Србије. То је сложен проблем за чије решавање треба консул-
товати све релевантне факторе али и ширу јавност како би друге две гране 
власти, уз учешће судске, пронашле најбоље могуће решење. Због тога су 
и учестале дискусије на стручним трибинама и скуповима о даљем разво-
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ју нашег правног система у чему је позвано да учествује и правосуђе, што 
је добро. Оно што није добро је непотребна поларизација и подела на при-
паднике једног, другог или трећег правног система без сагледавања потре-
ба Републике Србије, њене традиције и дефинисања државног интереса, 
потребе прилагођавања законодавним оквирима Европске уније с обзиром 
на поступак придруживања.  

Кроз истраживачке пројекте, препорукама и на стручним скупови-
ма, огромна већина судија Републике Србије се изјаснила да установљење 
судске праксе као извора права није компатибилно нашем континентал-
ном правном систему, не спорећи да у примени права судије прихватају 
закониту аргументацију из других одлука, што се дефинише као прихва-
тање цивилизационих тековина континенталног правног система Репу-
блике Србије преточене у судске одлуке уз тежњу да се та достигнућа 
унапреде давањем боље али и другачије аргументације у складу са новим 
животним догађајима или одређеним променама друштвено-економског и 
политичког система који нису правно регулисани, јер право треба да по-
држава и одражава реалан живот. Аргументацију у прилог развоја конти-
ненталног правног система дали су и професори Правног факултета у Бе-
ограду, између осталог, и покретањем часописа "Копра" чији је први број 
издат ове године. Међутим, постоје и предлози за дефинисање судске 
праксе Уставом као формално-правног извора права ("судска одлука у 
складу са законом" као извор права) али без објашњења како би се овај 
механизам успоставио. Овако дата дефиниција инсинуира да неке одлуке, 
уколико се мисли на правноснажне, нису у складу са законом, што деста-
билизује правни поредак тим пре што би се поставило питање да ли нека 
судска одлука делује ретроактивно или само убудуће и која је то правно-
снажна одлука која је у складу са законом а која није. Поред тога, формал-
но-правно установљавање судске праксе као Уставне категорије извора 
права могло би представљати и мешање судске власти у законодавну и из-
вршну што даље имплицира питање да ли би била нарушена подела вла-
сти на ове три гране. Ипак, све су то системска питања чија решења су ван 
судске власти и подразумевају промену Устава.  

 

Препоруке за развој механизама за уједначавање судске праксе 

За уједначавање судске праксе у нашем правном систему најва-
жније је да судије током целе каријере усавршавају вештине за пра-
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вилно тумачење права које је сталан процес у корелацији са несаврше-
ним нормама, јер ће се увек суочавати са нормама које нису еволуирале 
упоредо са реалним животним променама. У примени и тумачењу права 
судије треба да користе аргументацију из одлука других судова и су-
дија као потврду или негацију свог тумачења права, због чега је, по-
ред континуираног усавршавања судија потребно обезбедити њихов ме-
ђусобни дијалог и комуникацију са другим деловима правосудног си-
стема, ради изношења и провере своје правне аргументације. 

Приликом уједначавања судске праксе неопходно је прво дефи-
нисати појмове и утврдити да ли су прописани јасном нормом или су 
подложним тумачењу и примени важећих стандарда. Наиме, није 
спорно да се у праву дефинишу стандарди, али они морају бити јасни и 
односити се на превазилажење правних празнина и корекцију нејасних, 
непотпуних, недоречених и колизионих норми, уз учешће свих судија. Та-
кви стандарди се, на пример, у кривичном праву односе на дефинисање 
"мале количине", "мање вредности", а у грађанском праву успоставили 
смо одређене стандарде кроз одлуке Европског суда за људска права и од-
луке Уставног суда, приликом заштите основних људских права као што 
је на пример стандард да личност која врши јавну функцију треба у већој 
мери да трпи критику преко средстава јавног информисања у односу на 
друге грађане и одређене стандарде којима се успоставља баланс у зашти-
ти права личности и права на слободу информисања када су ова заштиће-
на права у колизији. 

Судије у Републици Србији настоје да у међусобној комуникацији 
преко својих представника, а делом и уз учешћа других судија обезбеде 
владавину права, јединство правног поретка и једнаку примену права. Ме-
ђутим било би нужно у тај процес укључити све судије, унапређењем 
програма усавршавања преко Правосудне академије уз доступност 
програма свим судијама, подстицајем комуникације, усавршавања и мо-
тивације судија као крајњег гаранта примене права, у оквиру којих би се 
разматрале не само одредбе закона већ и питања уставности у поступку 
одлучивања и обавезност заштите основних људских права, како би се де-
ловало превентивно а не накнадно отклањале последице повреде ових 
права. Ово због тога што кроз институт уставне жалбе Уставни суд обез-
беђује заштиту основних људских права уколико судови приликом одлу-
чивања занемаре своју обавезу да о тим правима воде рачуна непосред-
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ном применом одредби Устава којима се ова права штите, па и у ситуаци-
ји када позитиван пропис није усаглашен са наведеним уставним гаранци-
јама. То значи да принцип супремације код заштите основних и људских 
права подразумева непосредну примену Устава у циљу заштите тих права 
при чему судије треба да користе искуства Европског суда за људска 
права и Уставног суда чије одлуке, и поред тога што имају појединачне 
ефекте делују обавезујуће и за друге исте или сличне случајеве. Одлуке 
Европског суда за људска права посебно имају ефекат на националне су-
дове који су дужни да штите вредности гарантоване Конвенцијом и кроз 
ефекат "res interpretite", па судови треба да користе разлоге из одлука 
овог суда слободно јер имају демократски легимитет за њихова тумачења 
уз прилагођавање својим потребама, посебно у ситуацији када Европски 
суд за људска права даје сигнале да је нека њихова одлука "еrga omnes", 
што све не условљава потребу промене континенталног правног система 
јер то не чине ни друге државе Европске уније чија је традиција тај си-
стем. Ово посебно када се има у виду да Европски суд за људска права 
показује склоност да мења свој приступ под утицајем аргументације наци-
оналних судова уколико је јасна и рационална, без скривених разлога и 
мотива. Суд у Стразбуру следом члана 6. Конвенције о основним људ-
ским правима заступа принцип да странка у судском поступку буде 
"озбиљно узета у обзир" не прихватајући објашњења за њено игнорисање, 
не толерише неформалну и механичку примену закона из које се не пре-
познаје сврха примене закона, већ инсистира на рационалном образложе-
њу судске одлуке за сваки конкретан случај. Овај суд не санкционише, 
кроз своје одлуке, свако одступање од раније донете судске одлуке из 
истог или сличног чињеничног правног основа, већ само уколико оцени 
да постоје "дубоке и дуготрајне" разлике у судској пракси домаћих судова 
и уколико домаће право не предвиђа механизам за превазилажење ових 
разлика или га не примењује (пример одлука Вучковић и други против 
Србије од 28.8.2012. године и од 25.3.2014. године). Такође треба имати у 
виду да за разлику од англосаксоног права у коме највише судска инстан-
ца одлучује о преседанима, у континенталном праву Врховни касациони 
суд контролише конкретне одлуке нижих судова и тако утиче на фор-
мирање судске праксе која није обавезна за судије нижих судова, али би 
у случају одступања судија требао да разложно објасни своје правно 
схватање с обзиром да странке имају оправдана очекивања да ће се уста-
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новљена судска пракса следити, а уколико то није случај странка има пра-
во да зна због чега је у њеном случају суд дошао до другачијег решења.  

У циљу обезбеђења владавине права и једнакости странака пред 
судом, извршна и законодавна власт у поступку припреме и усвајања 
прописа треба да водe рачуна о њиховој међусобној усклађености и 
поштовању основних начела Устава којим се гарантују основна људска 
права, како судови у примени права не би морали и да уређују правне од-
носе, уместо законодавца. Треба и да избегавају инвазивне промене 
правног система, јер би Република Србија била изложена опасности ду-
готрајног прилагођавања. Увођење новог правног система или хибридне 
мешавине правних система створило би правну несигурност. Промене 
треба да буду у контексту обезбеђења примене међународних правних 
аката који се односе на заштиту основних људских права уз коришћење 
аргументације одлука Уставног суда Републике Србије и одлука Европ-
ског суда за људска права, без измене континенталног правног система 
ван тог контекста, односно постојећих извора права. У супротном, неизве-
сно је да ли би правосуђе, и тако оптерећено великим бројем предмета, 
углавном неопремљено и без довољног броја пратећег особља, било 
спремно да прихвати део законодавне активности уколико би судска од-
лука постала формални извор права и да ли би законодавно тело и извр-
шна власт била спремна да поднесе одговорност за неуспех промене си-
стема у оквиру кога би део законодавне власти прешао на судску власт 
као "квази законодавна власт". 

Према садашњем Уставном и законодавном оквиру, судије су у 
обавези да судску праксу уједначе правилном применом права и правил-
ним тумачењем нејасних, непрецизних и колизионих норми и ради прева-
зилажења правних празнина у ситуацији недостајућих норми, а немају 
овлашћење да мењају јасне норме које нису у колизији са другим норма-
ма, осим кроз оцену повреде основних људских и мањинских права чије 
одредбе Устава се непосредно примењују. Дакле, судови имају овлашће-
ња да исправе наведене недостатке како би спор или другу спорну ствар 
решили у контексту важећег друштвеног, правног и политичког система 
на начин којим се не нарушавају основна људска права, при чему би зау-
зето правно схватање требало да буде доследно примењивано због 
обезбеђења правне предвидивости. У таквим ситуацијама решења не тре-
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ба да буду исхитрена, већ донета уз учешће свих судија како би у приме-
ни прихватили аргументацију без осећаја да им је угрожена независност.  

Важно је да одлуке које треба да следи судска пракса морају 
бити аргументоване и прихватљиве за судије како би се избегло угро-
жавање независности судија којима је таква аргументација неприхватљи-
ва.  

Механизам уједначавања судских одлука из истог или сличног 
правног основа, треба да иде од основних ка другостепеним судовима 
и ВКС. Наиме, када се пред судом појаве спорови поводом нових живот-
них догађаја, нарочито већи број тзв. "типских предмета", за чије решава-
ње је потребно проверити мишљење у примени права или тумачења пра-
ва, првостепени судови би требало, у парничном поступку, да покрену 
поступак за решавање спорног правног питања у складу са одредбом 
чл. 180. до 185. ЗПП. У пракси је присутно да првостепени судови траже 
мишљење других виших судских инстанци у вези са применом права. Ни-
је спорно да се таквим захтевима удовољава, јер правно схватање виших 
судова може допринети учвршћењу или промени правног схватања суда и 
судија првог степена и бржем решавању предмета, али би требало да су-
дије виших судских инстанци оцене значај питања и потребу даљег 
активирања механизма тумачења права у недостатку јасне правне 
регулативе, с обзиром да смо сада суочени са великим бројем сличних 
захтева од којих неки не заслужују такву пажњу или се тражи тумачење 
потпуно јасне норме. Приликом спровођења овог механизма треба имати 
у виду да виши судови не би требало да преузимају ингеренције прво-
степених судова решавањем конкретних предмета унапред, уместо 
њих, јер није прихватљиво да неко други, макар посредно, донесе одлуку 
уместо поступајућег судије. Међутим, у ситуацијама када је оцењено да 
постоји потреба за ширим учешће судија у тумачењу права, посебно у ре-
петитивним предметима поступак би требао да буде брз и ефикасан. 
Постојећи механизам би требало унапредити селекцијом питања које 
постављају првостепени судови вишим судским инстанцама а најбоље би 
било организовати усавршавања судија преко Правосудне академије 
у погледу вештина тумачења права у које би биле укључене најиску-
сније судије и професори правних факултета уз отвореност према неправ-
ничким дисциплинама од значаја за судске поступке и коришћена иску-
става упоредних правних система. 
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Судије у Србији читају одлуке својих колега, посебно судија Вр-
ховног касационог суда, прате билтене ВКС и других судова, прихватају 
усавршавање у организацији Правосудне академије и релевантних орга-
низатора саветовања којом приликом углавном причају о праву настојећи 
да се упознају са одлукама домаћих и страних судија а то чине и преко 
интернета. Због тога треба стварати амбијент да све судије усавршава-
ју своја знања и вештине размењујући искуства и у слободној дискусији, 
уз међусобно уважавање, износе своје искуства, што подразумева прио-
ритет интерактивног модела усавршавања без ограничавања у изноше-
њу мишљења и страха да ће оно бити игнорисано, у односу на модел уса-
вршавања кроз предавања (ex катедра). 

Ради уједначавања судске праксе важно је и правилно схватање 
слободног судијског уверења приликом одлучивања. Ово због тога што 
члан 8. ЗПП који почиње речима "Суд одлучује по свом уверењу" не зна-
чи неограничену слободу судије приликом одлучивања, јер, према даљем 
тексту ове одредбе, суд ће одлучити које ће чињенице узети као доказане 
на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа засебно, свих доказа 
као целине и на основу резултата целокупног поступка, што подразумева 
доследност у примени права, јер предвидивост правде намеће обавезу 
судији да прописе примењује а право тумачи у складу са научним стан-
дардима (правила о тумачењу права), дакле да не поступа арбитрарно, и 
да за своје закључке да јасну и потпуну аргументацију. 

 

Закључци 

Садашњи уставни и законодавни оквир даје гаранције незави-
сности судства, али намеће и обавезу да се судије повинују прописима 
приликом одлучивања. Исти или слични животни догађаји из истог 
или сличног правног основа и чињеничног утврђења у поступку пред 
судом треба да исходује истом одлуком која мора бити резултат до-
следне примене права и тумачења права, а у дилеми, резултат сагла-
сности судија о примени права, без наметања правног схватања. Уко-
лико судија који одлучује у конкретном предмету ипак има другачије 
правно схватање у односу на преовлађујуће, тада би га требао детаљно 
образложити, како би учинио јасним своје одступање у односу на већ 
правноснажне одлуке, а то схватање би требале озбиљно да размотре и 
друге судије. 
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До уједначених судских одлука долази се тако што ће сваки су-
дија као зналац правилном применом права и правилним тумачењем 
права добити исти резултат као и други судија који поступа у истој 
правној и чињеничној ситуацији а не подређивањем већ донетим суд-
ским одлукама без претходне провере да ли су донете исхитрено и уз ва-
љану правну аргументацију односно правилну примену прописа. Важно је 
да се судска пракса разуме, да се не намеће већ да се прихвата, да није не-
променљива, али да одступања треба да буду из оправданих разлога уз ја-
сно образложење и да је успостављање уједначене и доследне судске 
праксе процес за који су одговорне не само судије, већ и други друштвени 
актери. 

Судије треба да имају пуну слободу да непристрасно, али у 
складу са Уставом, Законом, међународно признатим актима, својим ту-
мачењем чињеница одлучују у предметима што значи да не могу од-
лучивати изван контекста уставног и нормативног оквира и тако 
установити судску праксу која није у складу са тим оквирима и су-
протно начелу поделе власти, умешати се у извршну и законодавну 
грану власти. Потребно је и да правилно сагледају улогу Уставног суда 
преко института уставне жалбе, који као посебан орган власти, има право 
и обавезу да оцени не само да је до повреде права дошло због погрешне 
примене норми већ и да ли се самом нормом крше основна људска и ма-
њинска права. 

За уједначавање судске праксе значајни су и подизање квалитета 
судских одлука, равномерно оптерећење судија, вредновање рада судија 
према сложености и тежини предмета, другачијом фактичком организаци-
јом одељења судске праксе тако да не врши надзор над судским одлукама 
као виша судска инстанца у суду истог ранга, већ да формира базу суд-
ских одлука Уставног, Врховног касационог и свог суда, прати одлуке 
других судова и да се заједно са другим судијама стара о примени пропи-
са и правилном тумачењу права кроз процедуру која је компатибилна од-
редбама Закона о судијама и Закона о уређењу судова.  

Законодавна и извршна власт и државни органи који управљају 
судским системом, у оквиру својих надлежности, треба да обезбеде нор-
мативна решења која су примерена и сагласна нашем-континенталном 
правном систему и традицији, квалитетне и међусобно усаглашене законе, 
стабилност правног система и друге услове у којима судије могу да посве-
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те дужну пажњу спору који треба да реше (посебно, да имају одговарајуће 
услове за рад, што значи лак приступ компјутерима, интернету, бази про-
писа и судске праксе, помоћ судијских помоћника и другог особља, да бу-
ду задужене разумним бројем предмета, као и да буду приближно једнако 
оптерећене). Судије треба да улажу стални напор у развој свог знања и ве-
штина како би разумели шира друштвена догађања, јасно и потпуно аргу-
ментују своје одлуке, увек брижљиво успостављају баланс између потре-
бе за уједначеном и доследном судском праксом, и потребом за доноше-
њем одговарајуће, законите и правичне одлуке, чак и ако она одступа од 
праксе, да буду свесне своје дужности да увек буду непристрасни и пра-
вични и да је њихово знање гарант њихове независности. 
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Ружа Урошевић и Стево Ђурановић 
судије Управног суда 
 
 

ПРЕГЛЕД НОВИХ РЕШЕЊА  
У ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 

("Службени гласник Републике Србије" број 18/2016) 

 

Народна скупштина Републике Србије је 29.02.2016. године доне-
ла Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике 
Србије" број 18/2016), који је почео у целини да се примењује од 
01.06.2017. године. Овај Закон представља, како то и сам назив каже, 
основни закон који се примењује у поступању у свим управним стварима, 
с тим да се поједина питања управног поступка могу посебним законима 
уредити ако је то у појединим областима неопходно, ако је такво уређива-
ње у сагласности са основним начелима одређеним овим законом и ако се 
тиме не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемче-
них овим Законом. Због тога је нарочито важно да целокупна правничка 
јавност буде упозната са правилима поступка прописаним новим Законом. 

 

Структура и нова начела 
Закон садржи 217 чланова распоређених у десет делова.  
Први део, под називом "УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ОСНОВНА НА-

ЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА", односи се на примену Закона, упо-
требу језика и писма и основна начела.  

Други део, под називом "УПРАВНО ПОСТУПАЊЕ", има пет 
глава и посвећен је управном акту, гарантном акту, управном уговору, 
управним радњама и пружању јавних услуга.  

Трећи део, под називом "ОСНОВНА ПРАВИЛА ПОСТУПКА", 
има пет глава које се односе на учеснике у управном поступку, општење 
органа и странака, обавештавање, рокове и трошкове поступка. 

Четврти део, под називом "ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК", 
има три главе посвећене првостепеном поступку, почев од покретања по-
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ступка и захтева странака, преко прекида и обустављања поступка, за-
кључно са током поступка до доношења решења. 

Пети део под називом "РЕШЕЊЕ И ЗАКЉУЧАК" има пет глава и 
оне се односе на основне одредбе о решењу, на облик и делове решења, на 
исправљање грешака у решењу, на рок за издавање решења и на закључак. 

Шести део, под називом "ПРАВНА СРЕДСТВА", има две главе, 
обе посвећене редовним правним средствима: приговору и жалби. 

Седми део, под називом "ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ УКЛАЊА-
ЊА И МЕЊАЊА РЕШЕЊА", посвећен је ванредним правним сред-
ствима и то: мењању и поништавању решења у вези са управним спорим, 
понављању поступка, поништавању коначног решења, укидању решења, 
поништавању, укидању или мењању правноснажног решења на препору-
ку Заштитника грађана. Овај део садржи и посебну главу са заједничким 
одредбама које се односе на примену ових правних средстава. 

Осми део, под називом "ИЗВРШЕЊЕ", садржи две главе у који-
ма су садржане основне одредбе и одредбе о управном извршењу.  

Девети део, под називом "КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ", у целини је 
посвећен прекршајној одговорности овлашћених службених лица. 

Десети део, под називом "СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА И ПРЕЛА-
ЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ", подељен је у две главе које се односе на 
спровођење закона и на прелазна и завршна решења. 

Процесна правила овог Закона обавезују државне и недржавне су-
бјекте када поступају у управним стварима, односно када: доносе управне 
акте; доносе гарантне акте; закључују управне уговоре; предузимају управ-
не радње; пружају јавне услуге. Законом је, што до сада није био случај, а 
по угледу на Закон о управним споровима, дефинисан и појам управне 
ствари као појединачне ситуације у којој орган, непосредно примењујући 
законе, друге прописе и опште акте, правно или фактички утиче на положај 
странке тако што доноси управне акте, доноси гарантне акте, закључује 
управне уговоре, предузима управне радње и пружа јавне услуге.  

Закон садржи једанаест основних начела, и то начела : законито-
сти и предвидивости; сразмерности; заштите права странака и оства-
ривања јавног интереса; помоћи странци; делотворности и економич-
ности поступка; истине и слободне оцене доказа; права странке на из-
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јашњавање; самосталности; права на жалбу и приговор; правносна-
жности решења и приступа информацијама и заштите података.  

Међу њима посебну пажњу заслужује начело законитости и 
предвидивости које има за циљ да унапреди правну сигурност и изве-
сност за странку, а да се управна пракса што је могуће више устали и ујед-
начи. Суштина је у томе да орган мора, приликом поступања у управној 
ствари, да води рачуна и о ранијим одлукама донетим у истим или слич-
ним управним стварима. Уколико постоје оправдани разлози да се у кон-
кретном случају одступи од раније праксе, то се мора додатно образложи-
ти. Како би се нагласила чињеница да начело предвидивости не предста-
вља увођење прецедентног система, оно је спојено са постојећим начелом 
законитости, тако да представља израз уставног начела једнакости грађа-
на пред законом и уставне одредбе којом се гарантује једнака заштита 
права пред органима власти. 

Новоуведено је и начело сразмерности чија суштина је у томе да 
када се странци ограничавају права или се утиче на њен правни интерес 
или јој се налажу обавезе, орган ће примењивати мере које су за странку 
повољније, ако се тиме остварује сврха прописа и под условом да није 
угрожен јавни интерес или права трећих лица. Овим начелом се гарантује 
да свако ограничење права и правних интереса странке мора да буде сра-
змерно, тј. најмање могуће, а да се њиме постиже законска сврха. 

Начело помоћи странци је постојало и у раније важећем закону и 
оно налаже органу да по службеној дужности пази да незнање и неукост 
странке и другог учесника у поступку не буду на штету права која им 
припадају. Новина се огледа у томе да када орган, с обзиром на чињенич-
но стање, сазна или оцени да странка и други учесник у поступку има 
основа за остварење неког права или правног интереса, упозорава их на 
то. Такође, ако у току поступка дође до измене прописа који је од значаја 
за поступање у управној ствари, орган ће о томе информисати странку.  

Начело делотворности и економичности поступка има нову ди-
мензију, јер ослобађа странку дужности прибављања оних података о ко-
јима службене евиденције воде органи јавне власти, тако да орган може 
од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену иденти-
фикацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води слу-
жбена евиденција. У случају да овлашћена службена лица захтевају од 
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странке да достави податке који се воде у службеним евиденцијама, Зако-
ном је за њих предвиђена прекршајна одговорност. 

Ово начело представља својеврсну комбинацију начела која по-
знаје важећи закон, и то начела ефикасности, према коме су органи који 
воде поступак, односно решавају у управним стварима, дужни да обезбе-
де успешно и квалитетно остваривање права и правних интереса физич-
ких лица, правних лица или других странака, и начела економичности по-
ступка, према коме се поступак мора водити без одуговлачења и са што 
мање трошкова за странку и друге учеснике у поступку, али тако да се 
прибаве сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чиње-
ничног стања и за доношење законитог и правилног решења. 

Посебну пажњу заслужују одредбе које прописују прецизно одре-
ђене обавезе за орган који води поступак. Према тим одредбама, орган је 
дужан да по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање, о којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује. То значи да је орган дужан да најпре прибави све неоп-
ходне податке о чињеницама о којима сам води службену евиденцију, а 
потом и о чињеницама о којима службену евиденцију води други орган. 
То даље значи да је орган који води поступак дужан да прибави по слу-
жбеној дужности, путем замолнице, податке од другог органа који води 
службену евиденцију и да те податке обради. При том је орган законом 
овлашћен да од странке захтева само оне податке који су неопходни за 
њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се 
не води службена евиденција.  

Подизањем на ниво начела, ове одредбе постају обавезујуће у 
свим управним областима, без обзира на одредбе посебних прописа који 
те области уређују, будући да је нови Закон задржао решење сада важећег 
закона према коме се овај Закон примењује на поступање у свим управ-
ним стварима. Иако је и новим Законом предвиђено да се поједина пита-
ња управног поступка могу уредити посебним законом, и то само ако је то 
у појединим управним областима неопходно и ако је то у сагласности са 
основним начелима одређеним новим законом, нови Закон поставља и до-
датни услов - да се на тај начин не смањује ниво заштите права и правних 
интереса странака зајемчених општим законом. 

Осим у члану 9. Закона, начело делотворности и економичности је 
посебно уређено и одредбама чланова 102. и 103, у делу Закона који уре-
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ђује доказни поступак. У члану 102. је прописано да орган утврђује чиње-
нице и околности од значаја за поступање у управној ствари, а да странка 
не мора да прибави доказе које може да прибави орган, нити уверења и 
друге исправе које органи нису дужни да издају. Ако се ради о чињеница-
ма које нису општепознате, странка је дужна да за своје наводе предложи 
доказе и да их поднесе органу, ако је могуће, с тим што је чињенично ста-
ње на коме заснива свој захтев, странка дужна да изнесе тачно, потпуно и 
одређено. На другој страни, Законом је предвиђена дужност органа да од-
ређене податке прибави по службеној дужности. Одредбом члана 103. За-
кона је прописано да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о ко-
јима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 
Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак ду-
жан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи 
податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени 
подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у 
најкраћем року. У поступку који се покреће по захтеву странке, орган мо-
же да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о ко-
јима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  

Наведено значи да постоји обавеза органа да по службеној ду-
жности прибављају и обрађују податке о чињеницама о којима се во-
ди службена евиденција само, и увек онда, када у управном поступку 
решавају у управним стварима непосредном применом Закона о оп-
штем управном поступку. 

Насупрот томе, исти овај скуп органа, као субјеката одлучивања, 
неће бити у обавези да примењује одредбе Закона о општем управном по-
ступку - па ни наведене спорне одредбе, у поступцима који се воде пред 
тим органима, а не представљају одлучивање у управним стварима. 

Исти је случај и када се у појединим областима материјалним про-
писом предвиђа сходна примена правила управног поступка на нека пита-
ња поступка која нису уређена тим материјалним прописом. Ако се не ра-
ди о поступку у каквој управној ствари, него о решавању спорних питања 
из неког другог односа (нпр. радно правног односа уређеног Законом о 
раду и сл.), неће постојати обавеза доносиоца одређеног акта да по слу-
жбеној дужности прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се 
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води службена евиденција код других органа. Ово стога, што сходна при-
мена Закона о општем управном поступку подразумева да је примена од-
ређених одредби тог закона примерена посебном поступку који се води, а 
који, по својој правној природи, није управни поступак. 

Када је реч о подацима које је орган који води одређени управни 
поступак дужан да прибави по службеној дужности, важно је истаћи да су 
у питању само подаци о којима сам орган који води поступак води слу-
жбену евиденцију, или подаци о којима службену евиденцију води други 
орган, у складу са законом.  

А службена евиденција је евиденција која је установљена за-
коном, односно другим прописима, којом се организовано региструју 
подаци или чињенице за одређене намене, односно за потребе одређе-
них корисника. Службена евиденција је уједно и основ за издавање 
јавних и других службених исправа које служе као доказ за утврђива-
ње одлучних чињеница у управном поступку. 

Дакле, основно је да се пре покушаја прибављања података по 
службеној дужности утврди да ли одређени орган води службену евиден-
цију, односно да ли је законом или другим прописом установљена обавеза 
било ког органа да води службену евиденцију која садржи податке о чи-
њеницама потребним за одлучивање у одређеној управној ствари. Само у 
том случају је орган дужан да те податке прибави и обрађује. У против-
ном, ако обавеза вођења евиденције о одређеним чињеницама није пропи-
сана ни законом ни другим прописом, странка по чијем захтеву је покре-
нут одговарајући управни поступак ће бити дужна да сама прибави и до-
стави органу податке о тим чињеницама о којима се не води службена 
евиденција, као и о чињеницама које нису општепознате. 

Примера ради, Служба за катастар непокретности, као службену 
евиденцију, води катастар непокретности који је основни и јавни регистар 
о непокретностима и стварним правима на њима. База података катастра 
непокретности јесте скуп геопросторних и других података о непокретно-
стима, стварним правима и одређеним облигационим правима на њима, и 
нарочито садржи податке о парцелама, објектима, посебним деловима 
објеката и имаоцима права на непокретностима. У бази података катастра 
непокретности воде се подаци адресног регистра и регистра просторних 
јединица. О имаоцима права на непокретностима воде се подаци о: имену, 
имену једног родитеља и презимену за физичко лице, односно називу 
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правног лица; пребивалишту и адреси за физичка лица, односно седишту 
и адреси за правна лица и јединственом матичном броју грађана, односно 
матичном броју правног лица. Међутим, база података катастра непокрет-
ности не садржи, на пример, и податак о години изградње објеката, па ће 
странка која има потребу да тај податак користи у неком управном по-
ступку морати да га прибави сама ангажовањем вештака или другог орга-
на управе који је законом или другим прописом овлашћен да изда доку-
мент који потврђује ову чињеницу, иако о томе ни он не води службену 
евиденцију (издавање уверења на основу члана 162. Закона о општем 
управном поступку). 

Још један орган, примера ради, који води службену евиденцију је 
Агенција за привредне регистре која води Регистар привредних субјеката. 
Овај Регистар садржи податке о привредним субјектима, и то нарочито: 
пословно име, седиште, датум и време оснивања, датум и време промена, 
матични број додељен од стране Републичког завода за статистику који је 
истовремено и број под којим се привредни субјект води у Регистру, поре-
ско - идентификациони број (ПИБ), правну форму, шифру и опис прете-
жне делатности, бројеве рачуна у банкама, пословно име, правну форму, 
седиште и матични број оснивача, ако је оснивач правно лице, односно 
име и матични број оснивача ако је оснивач физичко лице, за привредне 
субјекте из члана 4. тач. 2) - 7) овог закона, име и матични број директора 
и/или чланова управног одбора, у зависности од правне форме за привред-
не субјекте из члана 4. тач. 2) - 7) овог закона, име и матични број заступ-
ника и границе његових овлашћења, за привредне субјекте из члана 4. тач. 
2) - 7) овог закона и уписан, уплаћен и унет капитал привредног субјекта. 
Међутим, овај Регистар не садржи податке о томе којим су привредним 
субјектима издате дозволе или лиценце за обављање одређене делатности. 
Стога ће сваки орган, кад решава у каквој управној ствари у управном по-
ступку, по службеној дужности прибавити податке из Регистра привред-
них субјеката који се у том Регистру воде. За разлику од тога, појединачне 
правне акте - дозволе, лиценце и слично, којима се одређено правно лице 
легитимише као овлашћено за обављање одређене делатности, мораће да 
прибави и достави органу подносилац захтева. 

Имајући у виду да је прибављање података по службеној дужно-
сти прописано као дужност органа који води поступак, по први пут је, у 
члану 207. Закона, прописана и прекршајна одговорност овлашћеног 
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службеног лица које по службеној дужности не изврши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службе-
на евиденција, не затражи их ради прибављања и не обради, односно 
које на захтев органа који води поступак бесплатно не уступи податке 
о којима се води службена евиденција у року од 15 дана или у другом 
року одређеном законом.  

Посебно треба истаћи да је одредбом члана 215. закона прописано 
да одредбе закона и других прописа према којима се установљава оба-
веза за странку и другог учесника у поступку да органу достављају 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, супрот-
но одредбама члана 9. и 103. овог закона, престају да важе истеком 90 
дана од дана ступања на снагу овог закона. То значи да се органи, по-
што је истекао тај рок, не смеју позивати на посебне прописе и, мимо на-
ведених одредби Закона, захтевати од странака да достављају и податке о 
којима се води службена евиденција. О томе сведочи и решење у прела-
зним одредбама закона, које прописује обавезу примене начела делотвор-
ности и економичности без обзира на одредбе посебних закона, као и пре-
станак важења одредби посебних закона којима се установљава обавеза за 
странку и другог учесника у поступку да органу достављају податке о чи-
њеницама о којима се води службена евиденција, истеком 90 дана од дана 
ступању на снагу закона. 

За разлику од осталих одредби закона које ће се примењивати од 
1.06.2017. године, све одредбе које се тичу прибављања података из јав-
них евиденција по службеној дужности почеле су да се примењују исте-
ком 90 дана од дана ступања на снагу закона, односно 8.06.2016. године. 

Примера ради, то значи да се одредбе члана 51. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији, којима је прописано да у пореском 
поступку терет доказивања сноси Пореска управа (за чињенице на којима 
се заснива постојање пореске обавезе), односно порески обвезник (за чи-
њенице од утицаја на смањење или укидање пореза), не могу примењива-
ти после 8.06.2016. године, будући да су истеком тог рока престале да ва-
же, јер је према тим одредбама терет доказивања за одређене чињенице на 
страни странке без обзира на то да ли се ради о доказима које је по оп-
штем закону дужан да прибави орган по службеној дужности. Поступање 
на начин прописан цитираном одредбом Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, а противно одредбама Закона о општем управ-
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ном поступку, повлачи и прекршајну одговорност овлашћеног службеног 
лица у Пореској управи, сагласно члану 207. закона. 

Начело приступа информацијама и заштите података је такође 
ново начело, установљено у циљу омогућавања приступа информацијама 
о којима јавност има право да зна, и заштите тајних и личних података, у 
складу са законом.  

 

Управно поступање 
У делу Закона који се односи на управно поступање, најпре је де-

финисан појам управног акта, што раније такође није био случај, па је на-
глашено да он има решавајући карактер, било да се њиме одлучује о мате-
ријалноправним, било о процесним питањима. У смислу овог Закона, 
управни акт јесте појединачни правни акт којим орган, непосредно 
примењујући прописе из одговарајуће управне области, одлучује о 
праву, обавези или правном интересу странке, или о процесним пита-
њима. Управни акт се појављује у два облика, као решење (мериторно и 
процесно) или као закључак, а може имати и други назив, ако је то по-
себним законом предвиђено.  

 

Гарантни акт 

Потпуно нов појам је гарантни акт, који је одређен као писани 
акт којим се орган обавезује да, на одговарајући захтев странке, доне-
се управни акт одређене садржине. Њиме се не одлучује о правима и 
правним интересима странке, већ се доноси када је то прописано посеб-
ним законом и под условом да странка истакне захтев за његово издавање. 
Доношењем гарантног акта накнадни рад органа управе на издавању 
управног акта значајно се олакшава, до те мере да орган само треба да 
упореди да ли се чињенично стање описано у захтеву за издавање гарант-
ног акта и чињенично стање у тренутку подношења захтева за издавање 
управног акта поклапају у битним елементима и да ли се правни основ за 
издавање управног акта у међувремену изменио или не.  

Гарантни акт у управном поступку представља новину у Закону, 
али не представља и новину у правном систему Републике Србије, будући 
да под тим, или другим именом, постоји у посебним поступцима који су 
делом уређени посебним прописима. Закон о државној припадности и 
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упису пловила1 у члану 33. прописује доношење решења које назива га-
рантни акт. У ставу 3. тог члана се наводи: "Када лучка капетанија у чији 
је уписник брод унутрашње пловидбе уписан прими предлог за пренос 
уписа брода унутрашње пловидбе у уписник бродова унутрашње пловид-
бе друге лучке капетаније, донеће решење којим условно признаје право 
странци на пренос уписа брода унутрашње пловидбе у уписник бродова 
унутрашње пловидбе који води друга лучка капетанија (гарантни акт) и 
исто, са изводом из уписника бродова и исправама из става 2. овог члана, 
упућује лучкој капетанији у чији уписник бродова унутрашње пловидбе 
се преноси упис". Закон о држављанству Републике Србије2 такође позна-
је могућност доношења гарантног акта, али у форми потврде, а не реше-
ња, тако што у члану 15. прописује: "Странцу који је поднео захтев за 
пријем у држављанство Републике Србије, а нема отпуст из страног држа-
вљанства или доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављан-
ство Републике Србије може се, на његов захтев, издати потврда да ће би-
ти примљен у држављанство Републике Србије ако испуњава услове из 
члана 14. став 1. Закона".  

Широј јавности је познат, и у пракси најчешће коришћен, гарант-
ни акт у форми обавезујућег обавештења, прописан одредбом члана 19. 
Царинског закона 3према којој: "На писмени захтев заинтересованог лица 
Управа царина издаје обавезујуће обавештење о сврставању робе (у да-
љем тексту: ООС) по Царинској тарифи и обавезујуће обавештење о поре-
клу робе (у даљем тексту: ООП). Захтев за издавање обавезујућег обаве-
штења, Управа царина одбиће у случају када се не односи на намеравану 
употребу ООС, односно ООП у царинском поступку. ООС, односно ООП 
обавезује царински орган само у вези са Тарифним сврставањем робе, од-
носно утврђивањем порекла робе. Ова обавештења обавезују царински 
орган у односу на лице којем су издата само у вези са робом над којом су 
царинске формалности обављене након што су обавештења издата. Обаве-
штења обавезују лице коме су издата у односу на царински орган само од 
дана када су му достављена или се сматра да су му достављена."  

Увођење гарантног акта у управни поступак представља веома 
значајну новину у циљу постизања што већег степена правне сигурности 
                                                 
1  Сл. гласник РС бр.10/2013 И 18/2015 
2  Сл. гласник РС бр. 135/2004 и 90/2007 
3  Сл. гласник РС бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015 
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и што већег нивоа предвидивости пословног окружења. Тиме је обезбеђе-
но да се на гарантни акт непосредно примењују правила управног поступ-
ка из општег закона, која се односе на заштиту јавног интереса и на усло-
ве за доношење, односно недоношење управног акта сагласно гарантном 
акту, и да се на све остало сходно-примерено примењују одредбе тог За-
кона које се односе на управни акт, док је остављено да се посебним про-
писима одреди само доношење гарантног акта у одређеним областима.  

Одредбом члана 18. став 1. Закона је прописано да је гарантни акт 
писани акт којим се орган обавезује да, на одговарајући захтев странке, 
донесе управни акт одређене садржине. Према одредби члана 19. став 1. 
Закона, орган доноси управни акт сагласно гарантном акту само ако 
странка то захтева. То значи да је на страни органа обавеза да управни акт 
изда сагласно гарантном акту, а на страни странке право да бира да ли ће 
тражити издавање управног акта у сагласности са гарантним актом, одно-
сно да ли ће се приликом подношења захтева за издавање одређеног 
управног акта уопште позвати на издат гарантни акт. При том се странка 
може руководити различитим разлозима за непозивање на гарантни акт, а 
један од њих може бити и измена прописа у корист странке, будући да тај 
разлог није Законом прописан као разлог за недоношење управног акта 
сагласно гарантном акту. Уколико орган, и поред изричитог захтева 
странке, не донесе управни акт сагласно гарантном акту, против донетог 
управног акта странка може поднети жалбу другостепеном органу само из 
тог разлога, са захтевом да јој се изда одговарајући управни акт, односно 
акт који је сагласан гарантном акту.  

Међутим, орган није увек дужан да донесе управни акт сагласно 
гарантном акту. Закон је предвидео три изузетка и оставио могућност да 
се посебним законом одреде и други разлози за недоношење управног ак-
та сагласно гарантном акту, речју "кад постоје други разлози одређени по-
себним законом". Према Закону орган није дужан да донесе управни 
акт сагласно гарантном акту: 1) ако захтев за доношење управног ак-
та не буде поднет у року од годину дана од дана издавања гарантног 
акта или другом року одређеном посебним законом; 2) ако се чиње-
нично стање на коме се заснива захтев за доношење управног акта 
битно разликује од оног описаног у захтеву за доношење гарантног 
акта и 3) ако је измењен правни основ на основу кога је гарантни акт 
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донет, тако што се новим прописом предвиђа поништавање, укидање 
или измена управних аката донетих на основу ранијих прописа.  

1) Први изузетак, који се тиче рока у коме странка има право да 
тражи а орган има дужност да донесе управни акт у сагласности са гарант-
ним актом, има за циљ временско ограничење уређења управне ствари на 
начин одређен гарантним актом и давање гаранције од стране органа која 
нема неограничено трајање, што би у супротном могло бити и на штету 
странке. При том је рок од годину дана, прописан Законом за подношење 
захтева за доношење управног акта сагласно гарантном акту, супсидијарног 
карактера, будући да се примењује само ако посебним законом није одре-
ђен други рок. Примера ради, Законом о држављанству је за доношење 
управног акта сагласно гарантном акту одређен рок од две године, а Царин-
ским законом рок од три године од дана издавања гарантног акта.  

2) Одредба која регулише други изузетак је веома јасна, будући да 
се гарантни акт, односно гаранције органа односе на тачно одређену чи-
њеничну и правну ситуацију. Ово стога, што примена исте правне норме 
на битно измењене - различите чињенице, не може да доведе до истог ре-
зултата, односно до доношења управног акта исте садржине. Због тога је 
законодавац искључио обавезу органа да донесе управни акт сагласно га-
рантном акту ако се чињенично стање, на коме се заснива захтев за доно-
шење управног акта, битно разликује од оног које је подносилац захтева 
описао у захтеву за доношење гарантног акта. Како се посебним прописи-
ма конкретизује примена овог изузетка видимо из одредбе члана 19. став 
4. тач. 1) и 2) Царинског закона којом је прописано да лице коме је издато 
обавезујуће обавештење мора, ради примене обавезујућег обавештења о 
сврставању или пореклу робе у царинском поступку, да докаже да декла-
рисана роба у потпуности одговара роби наведеној у обавезујућем обаве-
штењу, док у случају обавезујућег обавештења о пореклу робе мора да до-
каже да предметна роба и околности на основу којих се одређује порекло 
робе, у потпуности одговарају роби и околностима наведеним у обавезу-
јућем обавештењу.  

3) Трећи изузетак има за циљ успостављање равнотеже између ле-
гитимних интереса странке потврђених гарантним актом, с једне, и за-
штите јавног интереса и стечених права других лица, с друге стране. Зако-
нодавац је ослободио орган обавезе да изда управни акт сагласно гарант-
ном акту ако је измењен правни основ на основу кога је гарантни акт до-
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нет, тако што се новим прописом предвиђа поништавање, укидање или 
измена управних аката донетих на основу ранијих прописа. Ту је заправо 
реч о ретроактивној примени нових прописа. Они једнако погађају издате 
управне и гарантне акте. Не би било логично да неко ко је тек условно до-
био гаранцију да ће му бити издат одређени управни акт, има више права, 
односно сигурнији правни положај од оних лица којима су права и обаве-
зе већ утврђене управним актом. 

Међутим, у случају када је измена прописа повољнија по странку, 
односно кад гарантни акт садржи неповољније решење по њу, законода-
вац је оставио странци да оцени шта је по њу повољније - да ли да тражи 
доношење управног акта сагласно гарантном акту или да тражи доноше-
ње управног акта без позивања на гарантни акт. То се види из законског 
решења према коме орган није обавезан да донесе решење, сагласно га-
рантном акту, ако то странка не захтева, већ ће издати странци тражени 
управни акт на основу прописа који је повољнији по њу, односно на осно-
ву новог прописа, као да гарантни акт није ни издат.  

Законом је, у члану 19. став 2., изричито прописано право странке 
да жалбом побија решење - управни акт зато што није донето сагласно га-
рантном акту. И у члану 158. став 1. тачка 8) Закона је прописано да се ре-
шење-управни акт може да побија и због тога што није донето сагласно 
гарантном акту. Имајући у виду наведено, јасно се да закључити да у 
овом случају жалбу подноси странка на чији је захтев издат гарантни акт 
и која је, позивајући се на тај акт, захтевала од органа да донесе управни 
акт сагласно гарантном акту.  

Спорно је питање да ли се по Закону може изјавити жалба и про-
тив самог гарантног акта, односно да ли се сам гарантни акт може напада-
ти жалбом због незаконитости? Ако се има у виду одредба члана 21. Зако-
на, којом је прописано да се на гарантни акт сходно примењују одредбе 
тог закона које се односе на управни акт, те одредба члана 20. Закона, 
према којој гарантни акт не сме бити противан јавном интересу, нити 
правном интересу трећих лица, као и одредбе члана 158. Закона, којима су 
таксативно наведени разлози за побијање решења, односно разлози који 
воде оцени о незаконитости побијаног управног акта, долази се до за-
кључка да се сам гарантни акт може побијати жалбом због незаконитости, 
с тим што жалбу може да поднесе треће лице које тврди да би му издава-
ње управног акта сагласно гарантном акту било повређено неко право или 
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правни интерес, као и надлежни државни орган уколико сматра да би у 
том случају био повређен јавни интерес. С друге стране, лицу на чији зах-
тев је издат гарантни акт не би било дозвољено да гарантни акт побија 
жалбом, будући да му је остављено право избора да не захтева доношење 
управног акта сагласно гарантном акту ако му гарантни акт не одговара, 
односно да оспорава управни акт који је издат сагласно гарантном акту 
који му не одговара. Решење другостепеног органа донето по жалби, мо-
же се оспоравати тужбом у управном спору. Тужба се подноси Управном 
суду у року од 30 дана од дана достављања тужбом оспореног решења.  

Сходна примена одредаба о управним актима на гарантне акте, 
упућује и на закључак да се те одредбе примењују и у случају ћутање 
управе, односно недоношења гарантног акта у законом прописаним роко-
вима. Правне последице ћутања управе су у оба случаја исте - странка 
стиче право да по протеку рока за доношење управног, односно гарантног 
акта поднесе жалбу због ћутања управе другостепеном органу, односно 
тужбу Управном суду, ако је жалба искључена. При том је неопходно да 
буду испуњени законом прописани услови за подношење тужбе због ћута-
ња управе и да уз тужбу буду достављени докази из којих то произлази.  

Наиме, ако се тужба због ћутања управе подноси против другосте-
пеног органа због недоношења решења по жалби у законом прописаном ро-
ку (који не може бити дужи од 60 дана од када је предата уредна жалба), 
као ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом 
том органу, тужилац је дужан да уз тужбу приложи доказе из којих се види 
да су испуњени услови за подношење ове тужбе. Уколико се тужба због ћу-
тања управе подноси против првостепеног органа зато што у законском ро-
ку није донео гарантни акт против кога није дозвољена жалба, нити је до-
нео тај акт у року од седам дана по накнадном захтеву странке, тужилац је 
такође дужан да уз тужбу приложи доказе на те околности. Ако уз тужбу 
због ћутања управе нису приложени сви докази, суд ће тужбу одбацити 
применом члана 26. став 1. тачка 3) Закона о управним споровима.4  

 

Управни уговор 

Управни уговор, као потпуно нова категорија у управном праву Ср-
бије, представља уговор који закључују орган и странка, у случајевима 

                                                 
4  Сл. гласник РС бр. 111/2009 
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предвиђеним посебним законом, којим се ствара, мења или укида прав-
ни однос у управној ствари и који не сме бити противан јавном интересу 
и правима трећих лица. Специфичност овог уговора управо је у одступа-
њима од општег режима уговорног права. Одступања се огледају у томе да се 
овлашћења јавноправног субјекта, ради остваривања јавног интереса, појача-
вају у односу на другу страну уговорницу. Међутим, и друга уговорна страна 
је заштићена, и то правом на приговор, односно правом жалбе у таксативно 
одређеним случајевима. Детаљније регулисање појединих типова управних 
уговора очигледно је препуштено посебним прописима.  

Из законске дефиниције управног уговора произлази да управне 
уговоре треба разликовати од грађанских уговора, будући да се управним 
уговорима ствара, мења или укида правни однос у сфери јавног права, док 
се грађанским уговорима чини то исто, али у сфери приватног права. Поред 
тога, ваља нагласити да је нужно разликовати и уговоре управе од управ-
них уговора. Уговори управе су сви уговори код којих се на једној стра-
ни појављује јавноправни субјект, и то како уговори приватног права 
тако и управни уговори. Управни уговори су само једна врста уговора 
управе, и као такви они су предмет управног права , па спорови који 
из њих произлазе спадају у јурисдикцију Управног суда. Управно-прав-
ни карактер ове врсте уговора се посебно огледа у чињеници да се њиме 
ствара, мења и укида правни однос у управној ствари. Дакле, управна ствар 
је битно обележје ове управног уговора, што ову врсту уговора приближава 
управном акту, али га правна техника битно разликује од управног акта.  

Будући да управни уговори одступају од општег режима решавања 
у управним стварима, као и од класичног уговорног права, Законом је пред-
виђено да ће се одредбе Закона сходно примењивати на управне уговоре, а 
одредбе Закона о облигационим односима, супсидијарно. То значи да ће се 
одредбе Закона примењивати само у случају када то одговара правној при-
роди аката који се доносе од страна органа по правилима управног поступ-
ка ( облик и саставни делови решења, поступак по приговорима или жалба-
ма и сл.), док ће се на питања која се тичу самог уговора, а која нису регу-
лисана Законом, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.  

Управни уговори су двострано обавезни акти који се закључују 
између јавноправног субјекта, с једне, и приватноправног субјекта, с дру-
ге стране. Кауза тих уговора је остварење неког јавног интереса, стварање 
одређене јавне користи за грађане и правна лица. У томе се и огледа спе-
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цифичност ових уговора у односу на уговоре грађанског права, јер се 
овлашћења јавноправног субјекта, ради остваривања јавног интереса, по-
јачавају у односу на другу страну уговорницу, дајући јавноправном су-
бјекту и овлашћење да под одређеним условима раскине управни уговор, 
док друга страна уговорница то право нема. Друга специфичност ове вр-
сте уговора се огледа у чињеници да ови уговори не делује само, односно 
првенствено између уговорних страна (inter partes). Они су само средство 
да се постигне предвиђена кауза, одређени јавни интерес, због чега они и 
делују према свима (erga omnes). 

Закон не уводи могућност закључења управних уговора у 
свим управним областима, већ ће се они уводити након ступања на 
снагу Закона доношењем посебних закона, чиме се избегава сукоб зако-
на. Ово стога што Закон не допушта да се посебним законима снизи њиме 
прописан ниво заштите права правних субјеката. При закључењу управ-
ног уговора се мора посебно водити рачуна о томе да његова садржина не 
сме бити противна јавном интересу нити правном интересу трећих лица.  

Законом су регулисана питања која се тичу раскида управног уго-
вора због промењених околности које су настале после закључења угово-
ра, а које се нису могле предвидети у време закључења. Законом је дато 
право свакој уговорној страни, ако би јој испуњење уговорне обавезе по-
стало битно отежано, да од друге уговорне стране захтева да се уговор из-
мени или прилагоди насталим околностима. При том, захтев органа за из-
мену уговора представља заправо обавештење о новонасталим околности-
ма и захтев за давање сагласности за измену уговора. Ово стога, што у 
случају изостанка сагласности странке, орган може да донесе решење ко-
јим једнострано раскида уговор. Ту могућност странка нема, јер она не 
може једнострано да раскине уговор ако орган не да сагласност на њен 
захтев за измену уговора. Напротив, ако нису, по оцени органа, испуњени 
услови за измену уговора или ако би измена уговора изазвала штету по 
јавни интерес која би била већа од штете коју би претрпела странка, орган 
ће решењем одбити захтев странке за измену уговора. Против решења ор-
гана којим је одбијен захтев странке за измену уговора, странка може из-
јавити жалбу, ако је допуштена, или покренути управни спор.  

Већ је указано на једну од битних разлика управног уговора и уго-
вора приватног права. Она се огледа у чињеници да је законом дато право 
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само једној уговорној страни да једнострано раскине уговор. То право је 
дато само органу и то у следећим случајевима:  

- ако изостане сагласност странке да се уговор измени због про-
мењених околности; 

- ако странка не испуњава уговорне обавезе и 
- ако је то неопходно да би се отклонила тешка и непосредна опа-

сност по живот и здравље људи и јавну безбедност, јавни мир и јавни по-
редак или ради отклањања поремећаја у привреди, а то не може успешно 
да се отклони другим средствима којима се мање дира у стечена права. 

Уговор се раскида решењем органа у коме се изричито наводе и 
јасно образлажу напред наведени разлози за раскид уговора. 

Друга страна уговорница нема уопште право да раскине уговор, већ 
може да изјави приговор у случају када орган не испуњава уговорне обаве-
зе. Приговор се подноси у року од шест месеци од пропуштања органа да 
испуни обавезу из управног уговора. Ако је приговор основан, руководилац 
органа га усваја решењем којим одређује даљи начин испуњења обавеза ор-
гана из управног уговора и одлучује о захтеву за накнаду штете. Против ре-
шења донетог по приговору се може изјавити жалба, с тим што орган који 
одлучује по жалби има иста овлашћења као орган – руководилац који је од-
лучивао по приговору. Против решења донетог у поступку по жалби се мо-
же покренути управни спор пред Управним судом. 

Имајући у виду чињеницу да је приговор ремонстративно правно 
средство, чини се да друга страна уговорница – приватноправна, није на 
најбољи начин правно заштићена. Недостатак законског решења се огледа 
у томе што се приговор изјављује руководиоцу органа на чије се поступа-
ње приговор односи, што такође указује на инфериорни положај друге 
странке у овом уговорном односу, односно на неједнакост странака. Ипак, 
неравнотежа правног положаја јавноправног и приватноправног субјекта 
у управном уговору није случајна. Она служи томе да се избегну случаје-
ви у којима би, давањем права приватноправном субјекту на једнострани 
раскид уговора, био угрожен јавни интерес, чије остварење је било разлог 
за закључивање уговорног уговора.  
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Управне радње 

Управне радње су дефинисане као мноштво материјалних аката, 
а нарочито је издвојено вођење евиденција, издавање уверења (потврда, 
сертификата, итд.) и других исправа о којима орган води службену еви-
денцију у складу са законом, али и о којима таква евиденција не посто-
ји, а прописана је обавеза органа на њихово издавање у правном саобра-
ћају. Управне радње су и пружање информација, примање изјава и дру-
ге радње којима се извршавају правни акти. Као правно средство против 
управне радње предвиђен је приговор, који се може изјавити и ако орган не 
предузме управну радњу коју је по закону дужан да предузме и који је дозво-
љен само ако управна радња није повезана са доношењем управног акта. Са-
мо против управног акта који се доноси по приговору могу се даље користи-
ти одговарајућа правна средства (жалба и тужба). 

 

Јавне услуге 

Пружање јавних услуга је уведено са циљем да се обезбеди уред-
но и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права и правних ин-
тереса корисника јавних услуга и задовољавање њихових потреба. Разлику-
ју се јавне услуге које се пружају у оквиру привредне и друштвене де-
латности односно послова у општем интересу, којима се обезбеђује 
остваривање права и правних интереса, односно задовољење основних 
потреба правних и физичких лица, од јавних услуга под којима се под-
разумева обављање делатности, односно послова управе од стране ор-
гана и којима се обезбеђује остваривање права и правних интереса, од-
носно задовољавање потреба корисника јавних услуга, а који не пред-
стављају други облик управног поступања. Руководиоцу органа који 
пружа јавну услугу се може изјавити приговор, чиме се обезбеђује заштита 
од неквалитетног, неуредног или неједнаког пружања јавних услуга. Само 
против негативне одлуке руководиоца органа, као форме управног акта, мо-
гу се даље користити одговарајућа правна средства (жалба и тужба).  

 

Основна правила поступка 
Када је реч о основним правилима управног поступка она се, у по-

гледу стварне и месне надлежности органа, овлашћења службеног лица и 
делегације овлашћења, не разликују битно од досадашњих решења.  
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Битна новина се односи на јединствено управно место, чијим 
се увођењем у Закон обезбеђује странци да (уместо обраћања већем броју 
органа или вођења више поступака код истог органа ради признавања од-
ређеног права или међусобно повезаних права која проистичу из једне 
или више повезаних ствари) добије све релевантне информације, поднесе 
само један захтев, комуницира само са једним органом и на крају на том 
месту добије и одговарајуће решење.  

Законом су таксативно наведене управне радње које се врше на је-
динственом управном месту( што неодољиво подсећа на јединствену пи-
сарницу више органа управе која постоји у појединим објектима у којима 
своју делатност обавља више органа управе), и то: 

1) поучавање подносиоца захтева , на начин како би то чинио 
надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по 
захтеву; 

2) примање захтева за признавање права или друго поступање 
у управној ствари, мишљења, обавештења, коментара, као и докумената и 
правних средстава, сагласно пропису, и њихово достављање надлежним 
органима; 

3) обавештавање подносиоца захтева о томе које је радње пред-
узео надлежни орган и правним актима које је донео.  

Све наведене радње , сагласно одредбама Закона које се односе 
општење органа и странака, могу се вршити путем поште и електронским 
путем, али и на други погодан начин, што подразумева и усмено опште-
ње, обавештавање путем телефона, телеграма, телефакса и слично. Који 
значај има јединствено управно место најбоље се види из законског реше-
ња према коме рокови за одлучивање по захтеву странке пред надлежним 
органима почињу да теку од када је поднет захтев на јединственом управ-
ном месту. Успостављање јединственог управног места, према мишљењу 
предлагача Закона, не смањује правну сигурност странке, не утиче на над-
лежност органа, нити на право странке да се директно обраћа надлежном 
органу, нити на било који начин отежава положај странке.    

Ближе услове, критеријуме и мерила који се примењују у поступ-
ку одређивања јединственог управног места, као и начин сарадње надле-
жних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом 
управном месту, била је дужна да својим актом пропише Влада у року од 
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девет месеци од дана ступања на снагу Закона. Рок је истекао 08.12.2016. 
године, али Влада у остављеном року није донела тај акт. 

Одредбе Закона посвећене странци, њеним заступницима, струч-
ним помагачима, превођењу и тумачима су углавном исте као у раније ва-
жећем закону, с тим што је ново решење према коме особа са инвалидите-
том има право да општи и прати ток поступка преко тумача, или на други 
одговарајући начин. 
 

Општење органа и странака 

Покретање и вођење управног поступка је незамисливо без кому-
никације између органа и других учесника у поступку, а посебно између 
органа који води поступак и странака у том поступку. Општење, односно 
комуницирање између органа и других учесника у управном поступку се 
остварује на више начина прописаних Законом о општем управном по-
ступку, са циљем да се омогући правна сигурност и економичност поступ-
ка. Законом су детаљно уређена два основна начина општења:општење у 
писаном облику и општење у усменом облику. У складу са развојем нових 
технологија које се користе у комуникацији Закон под општењем у писа-
ном облику подразумева општење електронским путем и општење у ана-
логном-папирном облику.  

Посебно је прописано да се потписивање електронског документа 
врши сагласно закону. То је Закон о електронском потпису5 којим је про-
писано да електронски потпис може имати правно дејство и може се кори-
стити као доказно средство у законом уређеном поступку, осим када се, у 
складу са посебним законом, захтева да само својеручни потпис има прав-
но дејство и доказну снагу. Електронски потпис који се може користити у 
управном поступку је квалификовани електронски потпис. Да би елек-
тронски потпис био квалификован, он мора да задовољи следеће законом 
прописане услове: 

1) искључиво је повезан са потписником; 

2) недвосмислено идентификује потписника; 

3) настаје коришћењем средстава којима потписник може са-
мостално да управља и која су искључиво под надзором потписника; 

                                                 
5  Сл. гласник РС бр.135/2004 
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4) директно је повезан са подацима на које се односи, и то на 
начин који недвосмислено омогућава увид у било коју измену извор-
них података; 

5) формиран је средствима за формирање квалификованог 
електронског потписа; 

6) проверава се на основу квалификованог електронског сер-
тификата потписника. 

Да би се остварила комуникација органа и странака електронским 
путем, орган је дужан да о таквој могућности обавести странке. Орган то 
чини тако што на својој веб презентацији објављује обавештење о томе да 
постоји могућност електронског општења, да се органу подносе електрон-
ска документа и да орган упућује странци електронска документа , као и о 
начину на који се то чини. А електронски документ је, према одредби члана 
2. Закона о електронском документу 6 скуп података састављен од слова, 
бројева, симбола, графичких, звучних и видео записа садржаних у подне-
ску, писмену, решењу, исправи или било ком другом акту који сачине прав-
на и физичка лица или органи власти ради коришћења у правном промету 
или у управном, судском или другом поступку пред органима власти, ако је 
електронски израђен, дигитализован, послат, примљен, сачуван или архи-
виран на електронском, магнетном, оптичком или другом медију.  

Општење органа и странака електронским путем је могуће само 
ако се странка претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом 
одређено. Примера ради Судским пословником7 је, у члану 157б, прописа-
но следеће: "Суд који је примио електронски поднесак без одлагања, а 
најкасније у року од шест радних сати, подносиоцу потврђује електрон-
ским путем пријем поднеска. Ако је за достављање аката странци у елек-
тронском облику потребан претходни изричит пристанак странке, сматра 
се да је пристанак дат ако је странка у свом електронском документу озна-
чила своју адресу електронске поште."  

Пракса је показала да се може догодити да електронски документ, 
који је орган послао странци или који је странка послала органу, садржи од-
ређене недостатке због којих није читљив. У том случају су и орган и странка 

                                                 
6  Сл. гласник РС бр.51/2009 
7  Сл. гласник РС бр.110/2009...72/2016 



Билтен Врховног касационог суда 

 354

овлашћени да захтевају да им се документ достави у другом погодном обли-
ку. При том ће орган да одреди и рок у коме је странка дужна да поступи по 
захтеву органа, и да је обавести о правним последицама непоступања по зах-
теву у остављеном року. А правна последица непоступања странке по захте-
ву органа да му, уместо електронског, достави одређени документ у аналог-
ној форми, је да ће се сматрати да документ није ни поднет.  

 

Поднесци 

Поднесак, као генерични појам који је веома често у употреби у 
управном поступку, дефинисан је Законом и представља сваки захтев, 
предлог, образац, пријаву, молбу, жалбу, представку, приговор, и друго 
писано обраћање странке органу. Како поднесак мора бити јасан и разу-
мљив, да би по њему орган могао да поступа, Законом је прописано да 
поднесак треба да садржи нарочито:  

- лично име и пребивалиште, односно боравиште подносиоса-фи-
зичког лица; 

- пословно име и седиште подносиоца - правног лица; 
- назив органа коме се упућује; 
- управну ствар која је предмет поступка; 
- сврху поднеска; 
- адресу на коју орган трба да доставља акте, и 
- потпис подносиоца поднеска. 
Међутим, посебним прописима могу бити прописани и други еле-

менти који представљају обавезан садржај поднеска, понекад и под прет-
њом одбачаја, без налога за уређење, уколико поднесак не садржи све што 
је прописано. Примера ради, одредбом члана 42. Закона о враћању одузе-
те имовине и обештећењу8 је прописано подношење и садржина захтева 
за враћање имовине и обештећење, док је одредбом члана 43. став 1. про-
писано да ће се одбацити као неуредан захтев који не садржи податке из 
члана 42. став 7. тог закона и уз који нису приложени таксативно наведе-
ни докази из тог става.  

                                                 
8 "Сл. гласник РС" бр. 72/2011...142/2014 
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Сличну одредбу садржи и Закон о јавним набавкама, који у члану 
151. прописује, такође таксативно, шта садржи захтев за заштиту права 
који се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јав-
них набавки. За разлику од Закона о враћању одузете имовине и обеште-
ћењу, овај закон предвиђа обавезу наручиоца јавне набавке да позове под-
носиоца неуредног захтева да у року од два дана отклони недостатке зах-
тева, па ће такав захтев бити одбачен само ако подносилац не поступи по 
позиву у законском року или ако недостатке захтева не отклони у складу 
са позивом наручиоца. 

И поред тога што је Законом, као и појединим посебним прописи-
ма, прописано шта поднесак треба да садржи да би се по њему могло по-
ступати, веома је чест случај да је поднесак странке неуредан, односно да 
садржи или неки формални недостатак који спречава поступање или је не-
потпун или неразумљив. У том случају је орган који је примио такав под-
несак дужан да, поштујући начело управног поступка о помоћи неукој 
странци, у року од осам дана од пријема неуредног поднеска обавести 
подносиоца на који начин да уреди поднесак у року који одреди орган. 
Рок за уређење поднеска не може бити ни у ком случају краћи од осам да-
на, уз обавезу органа да упозори подносиоца на правне последице непо-
ступања по налогу органа у остављеном року. 

O формалним недостацима поднеска који спречавају рад по под-
неску, или о томе да је поднесак неразумљив, орган обавештава подноси-
оца писменим путем или усмено, ако је странка непосредно предала под-
несак. Осим тога, орган може о недостацима поднеска да обавести подно-
сиоца и телефоном. Када је обавештење подносиоца дато телефоном или 
усмено, орган је дужан да о томе стави забелешку на спису.  

Ако подносилац не уреди поднесак у остављеном року, орган ће од-
бацити поднесак решењем. Против тог решења странка-подносилац може 
изјавити жалбу надлежном другостепеном органу, односно покренути 
управни спор пред Управним судом. Међутим, ако подносилац поступи по 
обавештењу и уреди поднесак у остављеном року, сматраће се да је подне-
сак од почетка био уредан, осим ако законом није друкчије предвиђено. 

Основно је правило, које странке најчешће и користе, да се подне-
сци предају органу непосредно, уручењем поднеска лицу запосленом у 
писарници органа овлашћеном за пријем писмена (поднесака), уколико 
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неки други орган није надлежан за пријем поднеска. Примера ради, сви 
поднесци се предају писарници организованој при Управи за заједничке 
послове републичких органа, без обзира на то ком републичком органу су 
намењени, односно који је републички орган надлежан да поступа по под-
неску. Жалба се предаје првостепеном органу, а о жалби одлучује друго-
степени орган, ако је дозвољена, благовремена и изјављена од овлашћеног 
лица. Осим тога Законом је предвиђено успостављање јединственог 
управног места, на коме би се, поред осталог, обављали и послови прије-
ма поднесака који су намењени различитим органима који су надлежни за 
вођење управног поступка и одлучивање. 

Други, не ређе коришћен начин предаје поднесака је слањем преко 
поште, обичном или препорученом пошиљком, или преко дипломатско-
конзуларног представништва наше земље, уколико се подносилац налази 
у иностранству. Будући да је Законом предвиђено да се општење-комуни-
кација органа и странке може остваривати и електронским путем (ако се 
странка са таквим начином општења сагласи) предају поднесака органу је 
могуће извршити и електронским путем, у складу са законом. Међутим, 
поднесак је могуће саопштити и усмено. Тада се сачињава записник, како 
би подносилац поднеска био сигуран да је садржај поднеска забележен, 
односно како би остао писани траг о усменом саопштењу.  

Изјаве странке, под условом да су кратке и хитне, и ако природа ства-
ри то дозвољава, могу се саопштити органу и телефоном, телеграмом, елек-
тронским путем и на други погодан начин, ако друкчије није прописано. У 
овом случају је орган коме се поднесак саопштава телефоном, телеграмом 
или електронским путем, дужан да сачини одговарајућу забелешку у спису у 
коју ће унети садржину поднеска, име лица које даје и име лица које прима 
саопштење. Преовлађујуће је мишљење да постоји обавеза органа да прими и 
евидентира поднесак дат телефоном увек када је у питању могућа повреда 
јавног интереса или кад постоји потреба заштите јавног интереса.  

Законом је прописана обавеза органа надлежног за пријем подне-
ска да прими поднесак који му се предаје, без обзира на начин предаје, од-
носно да узме на записник поднесак који му се усмено саопштава, да еви-
дентира поднесак који је примио по редоследу пријема, као и да лицу које 
је предало овај поднесак потврди пријем поднеска. Потврда се издаје на 
начин што се ставља отисак пријемног печата на копији поднеска који 
остаје код подносиоца, односно на посебном листу папира, или на исти 
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начин на који је поднесак послат, ако је реч о поднеску послатом елек-
тронским путем, при чему се не плаћа административна такса. Приметно 
је да је Законом прописана обавеза службеног лица које прима поднесак 
да увек, и без захтева подносиоца, изда потврду о пријему поднеска. Ово 
стога што је издавање ове потврде веома значајно и на томе би подносио-
ци требали увек да инсистирају.  

Посебно је доказ о предаји поднеска надлежном органу значајан у 
случају "ћутања управе". У том случају подносилац захтева о коме надле-
жни орган није одлучио у законом прописаном року, има право да поднесе 
жалбу надлежном другостепеном органу, као да је његов захтев одбијен, а 
потврдом о пријему захтева доказује да су испуњени услови за подношење 
жалбе у погледу протека законског рока за доношење одлуке од стране пр-
востепеног органа. Исти је случај и са предајом жалбе и захтева другосте-
пеном органу да о жалби одлучи у даљем року од седам дана, након чега се 
стичу услови за подношење тужбе због" ћутања управе" Управном суду. 
Уколико тужилац уз тужбу не достави доказе да је жалбу предао надле-
жном органу, као и поновни захтев органу надлежном за доношење одлуке 
по жалби, Управни суд ће, применом изричите одредбе члана 26. став 1. 
тачка 3) Закона о управним споровима9 одбацити тужбу тужиоца.  

 Ако се поднесак предаје непосредно ненадлежном органу, 
у писменој или усменој форми, орган ће проследити поднесак надлежном 
органу, ако може да утврди који је орган надлежан за одлучивање по под-
неску, и обавестити о томе подносиоца. Ако ненадлежни орган не може 
да утврди који је орган надлежан да поступа по поднеску, упозориће под-
носиоца да ће без одлагања одбацити поднесак због ненадлежности. Про-
тив решења којим је одбачен поднесак подносилац може изјавити жалбу, 
односно покренути управни спор ако је решење донео орган против чијег 
се решења не може изјавити жалба. 

 

Записници 
Из законског текста произлази обавезност сачињавања записника 

о усменој расправи, другим важнијим радњама и о важнијим изјавама 
странака, других учесника у поступку и трећих лица. Законом јесте оста-
вљена могућност службеном лицу да у одређеним случајевима одлучи да 

                                                 
9 "Сл. гласник РС" бр. 111/2009 
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ли ће или неће да сачини записник, али му није остављена могућност да 
сам одреди садржај записника када га сачињава. Ово стога, што је садр-
жина записника законом прописана, па записник мора да садржи:  

- назив органа који предузима одређену радњу; 
- радњу која се предузима; 
- место, дан и час када се радња предузима; 
- управну ствар која је предмет поступка;  
- лична имена овлашћених службених лица, присутних странака, 

њихових заступника и других лица; 
- опис тока и садржине предузете радње и датих изјава, и 
- податак о исправама које су коришћене. 
Како је записник верна слика тока и садржаја радње због које се 

води, он мора бити кратак и концизан и мора да садржи кратак ток и садр-
жај извршених радњи у поступку и датих изјава странака, сведока, вешта-
ка и других лица. У записник се уносе подаци о свим исправама употре-
бљеним у поступку, с тим што се оне и прилажу уз записник због аутен-
тичности. Уколико је посебним прописом предвиђено, записник се може, 
у одређеним правним стварима водити и у облику књиге или других сред-
става евиденције.  

Записник сачињен у управном поступку на законом прописан на-
чин има снагу јавне исправе и представља доказ о усменој расправи, поје-
диним важним радњама које су обављене у поступку и важнијим усменим 
изјавама странака или трећих лица датих у том поступку. Он је доказ о то-
ку и садржини радње поступка и датих изјава, осим оних делова на које је 
саслушано лице ставило примедбу да нису правилно састављени. Да би 
имао доказну вредност јавне исправе, записник се мора водити уредно и 
на њему се не сме ништа брисати, додавати или мењати. Уколико, пре за-
кључења записника, постоји потреба да се нешто прецрта у записнику, 
места која су прецртана морају остати читљива и оверена потписом слу-
жбеног лица које руководи радњом поступка о којој се води записник. 
Уколико после закључења записника постоји потреба да се нешто допуни, 
то се не чини у самом записнику, већ у посебном акту-додатку записника. 
Додатак записника потписује службено лице које је руководило том рад-
њом поступка и записничар, ако га је било, као и странке чије су изјаве 
унете у додатак записника.  
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Интересантно је да су приличну полемику у стручној јавности иза-
звале одлуке Врховног суда Србије и Управног суда којима су тужбе ува-
жаване и поништавана решења колегијалних органа који су решавали у 
управним стварима, а у чијим списима није било записника о већању и гла-
сању, односно доказа да је и каква одлука донета на седници колегијалног 
органа. Врховни суд Србије је у својој пресуди изнео став да "када у управ-
ном поступку решава колегијални орган, о већању и гласању се саставља 
посебан записник који се мора налазити у списима предмета, а уколико 
је одлука донета једногласно, саставља се забелешка на спису". 

 

Разгледање списа и обавештавање о току поступка. 
Посебан начин комуникације-општења органа и странака је и раз-

гледање списа и обавештавање о току поступка. 
Разгледање списа се огледа у праву странке и сваког трећег лица 

које учини вероватним постојање свог правног интереса да разгледа списе 
предмета, да их умножи или да добије копију списа, односно да јој се ко-
пија списа достави о њеном трошку путем поште или на други погодан 
начин. Ако се документи, чије се разгледање тражи, чувају у електрон-
ском облику, орган омогућава разгледање и преузимање докумената у 
електронском или штампаном облику. По правилу се списи разгледају у 
просторијама органа који чува списе, а у оправданим случајевима се могу 
разгледати и у просторијама другог органа или дипломатско-конзуларном 
представништву Републике Србије. 

Међутим, не смеју се разгледати и копирати сви списи предмета. 
По самом Закону су од разгледања и преписивања изузети одређени дело-
ви списа предмета и то: записници о већању и гласању и нацрти решења. 

Имајући у виду да списи појединих управних предмета могу да са-
држе и тајне податке, као и податке о личности Законом је предвиђено да 
ће се са тим подацима поступати на начин и у складу са законом којим се 
уређује заштита тајних података, односно заштита података о личности. 
Независно од тога, странка може да користи податке о личности за које је 
сазнала у току поступка, али само ради остваривања права, обавеза или 
правног интереса, као и права, обавеза или правног интереса на који може 
да утиче исход управног поступка.  
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Право странке и заинтересованог лица да под законом прописаним 
условима разгледају списе предмета не сме бити ничим ограничени, па ни 
износом трошкова који падају на његов терет. Поштујући начело економич-
ности поступка законодавац је предвидео горњи лимит, тако што је пропи-
сао да износ трошкова остваривања овог права не може прећи износ неоп-
ходних трошкова органа за израду и достављање копије списа. 

Како је речено, странке и трећа лица, под истим условима имају и 
право на обавештавање о току поступка. Поред њих, то право имају и за-
интересовани органи, с тим што би оправданост њиховог интереса треба-
ло оцењивати са аспекта њихове делатности, односно функције.  

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја10 
је, у члану 5. прописано да "свако има право да му буде саопштено да ли 
орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно 
да ли му је она иначе доступна. Свако има право да му се информација од 
јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у доку-
мент који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог до-
кумента, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, 
факсом, електронском поштом или на други начин." Како је реч о посеб-
ном закону, његове цитиране одредбе не би могле да буду примењене ка-
да су у питању управни списи, будући да право на разгледање тих списа и 
право на копирање одређених докумената из списа има само Законом 
ограничен круг лица. Због тога је Законом одређено да се одредбама овог 
члана Закона не дира у остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја. При том Закон има у виду само информације које, по наве-
деном посебном закону, представљају информације од јавног значаја које 
су садржане у документима који чине списе. 

Захтев за разгледање списа и обавештавање о току поступка се 
подноси надлежном органу у писаном облику или усмено. Ако захтев 
подноси заинтересовано лице орган може да захтева да оно, у писаном об-
лику или усмено, образложи свој правни интерес. Уколико орган удовољи 
захтеву није дужан да донесе било какав позитиван акт, већ ће у року од 
осам дана обавестити подносиоца захтева како може да разгледа и умно-
жи списе или добије копију списа. Уколико орган одбаци или одбије зах-
тев странке или заинтересованог лица, дужен је да у истом року донесе 

                                                 
10  Сл. гласник РС бр. 120/2004...36/2010 
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решење о одбацивању или одбијању захтева, против ког се може изјавити 
жалба. Жалба се може изјавити у року од осам дана и ако орган у року од 
осам дана од дана подношења захтева није омогућио разгледање списа, 
нити је донео решење којим се захтев одбацује или одбија-дакле у случају 
ћутања управе.  

Треба напоменути да је појединим материјалним или посебним 
процесним законима могуће прописати и другачије поступање приликом 
одлучивања по захтеву за разгледање списа и обавештавање о току поступ-
ка. У том случају би се на овај вид општења органа и странака примењива-
ле одредбе посебних закона, али само оне које регулишу одређена питања 
из те области. На све остало ће се примењивати одредбе општег Закона.  

 

Обавештавање 
Обавештавање представља нови концепт управног поступања 

и представља радњу којом орган на погодан начин извештава стран-
ку и другог учесника у поступку о поступању у управној ствари. Зако-
ном су, поред општих правила о обавештавању, приписани и поступци 
обавештавања и то: 

1. обавештавање електронским путем – што је на линији осавреме-
њивања и поједностављивања контаката између органа и других учесника 
у поступку, као и његове економичности;  

2. обавештавање путем поште и 
3. обавештавање достављањем ( лично, посредно и јавно). 

 

1. Обавештавање електронским путем 
Обавештавање електронским путем је достављање коришћењем 

савремених средстава електронске комуникације и може се одвијати фор-
мално и неформално. Формално обавештавање се врши на начин пропи-
сан Законом о eлектронском документу и Законом о електронском потпи-
су и обавезно садржи потврду којом се доказује пријем документа, док 
код неформалног обавештавања таква потврда није потребна. Ово стога 
што се формално обавештавање електронским путем изједначава са до-
стављањем, са свим правним последицама таквог обавештавања. 

Да би се остварило обавештавање странака електронским путем, 
орган је дужан да о таквој могућности обавести странке. Орган то чини 
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тако што на својој веб презентацији објављује обавештење о томе да по-
стоји могућност електронског општења, да се органу подносе електронска 
документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о на-
чину на који се то чини. При том је такво обавештавање могуће само ако 
се странка претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом од-
ређено. Како је раније, примера ради наведено, Судским пословником је 
прописано да суд који је примио електронски поднесак без одлагања, а 
најкасније у року од шест радних сати, подносиоцу потврђује електрон-
ским путем пријем поднеска. Ако је за достављање аката странци у елек-
тронском облику потребан претходни изричит пристанак странке, сматра 
се да је пристанак дат ако је странка у свом електронском документу озна-
чила своју адресу електронске поште."  

Законом је посебно прописано да се потписивање електронског 
документа врши сагласно закону. То је Закон о електронском потпису11 
којим је прописано да електронски потпис може имати правно дејство и 
може се користити као доказно средство у законом уређеном поступку, 
осим када се, у складу са посебним законом, захтева да само својеручни 
потпис има правно дејство и доказну снагу. Електронски потпис који се 
може користити у управном поступку је квалификовани електронски пот-
пис, што значи да службено лице које потписује акт који се доставља 
странци формално електронским путем, мора имати квалификовани елек-
тронски потпис.  

Пракса је показала да се може догодити да електронски документ, 
који је орган послао странци, садржи одређене недостатке због којих није 
читљив. У том случају је странка овлашћена да захтева да јој се документ 
достави у другом погодном облику.  

 

2. Обавештавање путем поштe 

Обавештавање путем поште је још увек најчешће коришћен начин 
обавештавања, а врши се обичном и препорученом поштом. У случају ка-
да се обавештавање врши обичном поштом, постоји правна фикција да је 
обавештавање извршено, и то само протеком Законом прописаног рока од 
предаје писмена пошти. Ако је обавештење упућено обичном поштом, а 
прималац обавештења се налази у Републици Србији, сматра се да је адре-

                                                 
11  Сл. гласник РС бр.135/2004 
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сат примио обавештење седмог дана од када је предато поштанском опе-
ратору. Ако је писмено упућено на адресу у иностранству, сматра се да је 
прималац примио писмено петнаестог дана од када је предато поштан-
ском оператору. При том се, као доказ да је и када писмено отправљено, 
узима потврда поште којој је писмено предато (најчешће "Књига поште"). 

Ситуација је битно другачија када је у питању обавештавање пре-
порученом поштом, будући да се оно изједначава са достављањем. При-
ликом таквог обавештавања се мора обезбедити поуздан доказ да је адре-
сат примио писмено које му је упућено. Поуздан доказ представља потвр-
да о пријему пошиљке на којој је означен дан када је писмено примљено. 

 

3. Достављање 
Достављању се веома често не придаје она важност коју заслужује 

с обзиром на правне последице које производи правилно достављање, по-
грешно достављање и пропуштање достављања. Оне се односе не само на 
писмено које се доставља, већ и на орган који је писмено издао и на лица 
којима је писмено намењено.  

Што се самог писмена тиче, правна последица недостављања 
странци решења донетог у управном поступку је да оно не производи ни-
какво правно дејство. Решење које није достављено странци не може по-
стати ни коначно, ни правноснажно, нити се може извршити. 

Орган пак, који је писмено издао, не може на основу тог писмена 
предузимати било какве радње, све док оно не буде достављено адресату. 
Ако решење није достављено странци, оно не обавезује ни странку ни ор-
ган који га је донео, па га орган може мењати или ставити ван снаге све 
док се налази код њега, док неодазивање позиву или непоступање странке 
по писменом саопштењу, који нису достављени лицу коме су намењени, 
не могу производити никакве штетне последице по то лице. 

Према лицу коме се достављање има извршити, решење не произ-
води никакво правно дејство све док му не буде достављено, односно до 
тада ово лице не стиче никаква права нити за њега настају обавезе које из 
решења проистичу. Рок за жалбу, уколико је дозвољена, почиње да тече 
од дана достављања решења странци. Ако жалба против првостепеног ре-
шења није допуштена или жалба не одлаже извршење решења, као и кад 
је другостепеним решењем измењено првостепено, решење се може извр-
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шити само ако је достављено странци. Исти је случај и са позивима или 
саопштењима урученим неком лицу. Обавеза тог лица да по њима посту-
пи настаје тек достављањем. 

Како је у нашем праву усвојен принцип службеног достављања 
писмена од стране органа, односно организација које воде управни посту-
пак, логично је да последице погрешног достављања иду на штету органа 
који је приликом достављања повредио правила управног поступка, а да 
странка због тога не може да трпи било какве штетне последице.  

Будући да обавештавање електронским путем може бити не-
формално и формално, као и да се обавештавање путем поште може 
вршити обичном и препорученом пошиљком, са достављањем су из-
једначени формално обавештавање електронским путем и обавешта-
вање препорученом поштом. 

Новина је и да су одредбе о личном достављању измењене у од-
носу на раније важећи закон. Према новом решењу, ако се странка не нађе 
на адреси на којој треба да се изврши достављање, достављач је дужан да 
још једном покуша уручење у року од 24 сата. Ако се прималац поново не 
затекне на месту на коме је требало да му се уручи решење, достављач о 
томе сачињава белешку и оставља обавештење на месту на којем је пи-
смено требало да буде уручено. Достављач у обавештењу, између осталог, 
назначава просторију унутар органа у којој писмено може да се преузме, 
као и рок за његово преузимање, а по истеку рока од 15 дана од оставља-
ња обавештења сматра се да је достављање извршено. Овим изменама би 
требало да се убрза поступак и онемогући избегавање достављања акта 
који је неповољан за странку. 

Као нови начин достављања у Закону се јавља јавно достављање ко-
је подразумева објављивање писмена на веб презентацији и огласној табли 
органа, као и у службеном гласилу, дневним новинама, или на други пого-
дан начин. Овај вид достављања врши се онда када ни један други начин 
достављања није могућ, ако се доставља решење које се тиче већег броја 
лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било мо-
гуће или одговарајуће, као и у другим случајевима одређеним законом.  

Још једна новина везана за достављање јесте да доставница, одно-
сно потврда о томе да је лично или посредно достављање извршено, може 
бити и у електронском облику.  
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У односу на раније важећи закон измењен је назив института "по-
враћај у пређашње стање" тако да је нови назив " враћање у пређашње ста-
ње", а новина је и то да се о враћању у пређашње стање одлучује решењем, 
уместо закључком органа код кога је требало извршити пропуштену радњу.  

Трошкови поступка, дефинисани су у одређеној мери прецизније у 
односу на важећи закон, а новим законским решењима је предвиђено да 
другостепени орган одлучује и о трошковима првостепеног и другостепе-
ног поступка ако сам реши управну ствар, као и да се о ослобађању од 
плаћања трошкова одлучује решењем уместо закључком. 

 

Првостепени поступак 

Начини покретања управног поступка су исти као и у раније 
важећем закону, што значи да се поступак покреће по захтеву странке или 
по службеној дужности. Уколико се поступак покреће по захтеву странке, 
Закон одређује да је поступак покренут када орган прими захтев. Ако је у 
одређеним управним стварима прописано законом да се поступак покреће 
искључиво по захтеву странке или природа ствари захтева да се поступак 
може да покрене само захтевом странке, Закон је искључио могућност да 
тај поступак буде покренут и по службеној дужности. 

Међутим, ако је посебним прописом одређено да се одређени 
управни поступак покреће по службеној дужности, или кад орган утврди 
или сазна да је, с обзиром на чињенично стање, неопходно да се заштити 
јавни интерес, он ће покренути управни поступак по службеној дужности.  

С обзиром на наведено, јасно је да пре покретања поступка по слу-
жбеној дужности орган мора да прибавља информације и предузима рад-
ње како би утврдио да ли су испуњени услови за покретање поступка. Ме-
ђутим, ако покретање поступка није у интересу странке, предузимањем 
тих радњи се неће сматрати да је поступак покренут. Тај поступак ће се 
сматрати покренутим тек кад странка буде обавештена о акту о покрета-
њу поступка, на начин прописан одредбама Закона којима је уређено до-
стављање. Законом је прописана садржина, али не и назив, односно врста 
акта о покретању поступка, већ је, примера ради, наведено да то може би-
ти закључак, налог и слично. 

Захтев странке, којим је покренут управни поступак, орган може 
одбацити током целог поступка. Први пут јер су Законом, у члану 92. став 
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1., таксативно наведени сви разлози за одбацивање захтева странке и 
одређено да орган одбацује захтев решењем, а не закључком, и то ако: 

- није реч о управној ствари; 
- није надлежан за одлучивање о управној ствари, а не може да 

одреди ко је надлежан; 
- подносилац захтева очигледно није ималац права или правног 

интереса о коме се одлучује у управном поступку; 
- захтев није поднет у року; 
- се у истој ствари већ води управни или судски поступак или је у 

њој већ правноснажно одлучено решењем којим је странци признато пра-
во или наложена нека обавеза и 

- захтев не буде уређен у року који је одредио орган. 
Посебно треба обратити пажњу на одредбу члана 93. Закона која 

је посвећена захтеву странке да јој се призна својство странке у поступку. 
Том одредбом је дато право лицу које не учествује у поступку и да је 
све до окончања другостепеног поступка поднесе захтев да му се при-
зна својство странке. 

Одустанак од захтева и правне последице одустанка су преци-
зније уређене, тако што је прописано да странка може потпуно или дели-
мично да одустане од захтева док јој не буде достављено решење друго-
степеног органа. Понашање странке које очигледно указује на то да нема 
више интереса да учествује у поступку, такође се сматра одустанком од 
захтева. У том случају поступак се обуставља решењем, а странка која је 
одустала од захтева сноси трошкове поступка, ако друкчије није прописа-
но. Као разлог за обустављање поступка Законом је прописано и закључе-
ње поравнања између противних странака у поступку, које је орган при-
хватио. Ово стога, што поравнање има снагу извршног решења у управ-
ном поступку којим је решена управна ствар која је предмет управног по-
ступка. Осим тога, поступак ће бити обустављен и ако орган нађе да нема 
услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак настави, као и у 
другим случајевима који су одређени законом. 

Одредбом члана 100. став 1. Закона прописани су случајеви у ко-
јима орган мора да донесе решење којим се прекида управни поступак, а 
тичу се процесне способности странака у поступку, с тим што је прописа-
но да се поступак прекида и у другим случајевима одређеним законом. 
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Новина је да се поступак прекида решењем, које не одлаже изврше-
ње, и да је орган који је донео решење о прекиду поступка дужан да 
обавести другостепени орган о наставку поступка. 

Када је у питању ток управног поступка који претходи доноше-
њу решења важно је поново нагласити да је одредбама члана 102. и 103. 
Закона посебно разрађено начело делотворности и економичности по-
ступка, кроз обавезу органа који води поступак да по службеној дужности 
врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којим се води 
службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, као и да, ако 
службену евиденцију води други орган, хитно затражи податке, а замоље-
ни орган је дужан да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако 
друкчије није прописано. Ако се тражени подаци могу добити електрон-
ским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року. Прописивање 
обавезе да се размена података из службених евиденција органа врши бес-
платно, је значајна новина у Закону и резултат је чињенице да је пракса 
показала да се бесплатно пружање података не може претпоставити. По-
ступање супротно овим одредбама подлеже прекршајној одговорности 
службеног лица органа који води поступак.  

Посебну пажњу заслужују наведене одредбе у делу којим се про-
писују прецизно одређене обавезе за орган који води поступак. Сагласно 
тим одредбама, орган је дужан да по службеној дужности врши увид у по-
датке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службе-
на евиденција, да их прибавља и обрађује. То значи да је орган дужан да 
најпре прибави све неопходне податке о чињеницама о којима сам води 
службену евиденцију, а потом и о чињеницама о којима службену евиден-
цију води други орган. То даље значи да је орган који води поступак ду-
жан да прибави по службеној дужности, путем замолнице, податке од 
другог органа који води службену евиденцију и да те податке обради. При 
том је орган Законом овлашћен да од странке захтева само оне податке 
који су неопходни за његову идентификацију и документе који потврђују 
чињенице о којима се не води службена евиденција. 

Поступак који претходи доношењу решења је у основи регулисан 
на исти начин као и у раније важећем закону. Новину представља непо-
средно одлучивање када орган одлучује без вођења посебног испитног 
поступка и без узимања изјаве од странака. Случајеви у којим је допу-
штено непосредно одлучивање органа су прописани Законом, а вођење 
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посебног испитног поступка је везано управо за немогућност доношења 
решења у поступку непосредног одлучивања (ако у поступку непосредног 
одлучивања не могу да се утврде чињенице од значаја за поступање у 
управној ствари, или ако странкама мора да се пружи могућности да се 
изјасне ради заштите њихових права и правних интереса. 

Према одредбама члана 104. Закона, орган може непосредно да 
одлучи о управној ствари:  

1) ако је чињенично стање утврђено на основу чињеница и до-
каза које је странка изнела у захтеву или на основу општепознатих 
чињеница или чињеница које су познате органу;  

2) ако чињенично стање може да се утврди на основу података 
из службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради зашти-
те њених права и правних интереса;  

3) ако се доноси усмено решење, а чињенице на којима се оно 
заснива су учињене вероватним (члан 116. ст. (5) и (6) овог закона);  

4) ако је то посебним законом одређено.  
Посебно сматрам важним то што је Законом изричито прописано 

да се у поступку непосредног одлучивања од странке не узима изјава и не 
води испитни поступак, што представља Законом прописано одступање 
од начела које прописује право странке на изјашњавање. 

За разлику од раније важећег закона који је у члану 207. прописи-
вао могућност доношења привременог решења само у случају када је, 
према околностима случаја, неопходно да се пре завршетка поступка до-
несе решење којим се привремено уређују спорна питања и односи на 
основу података који постоје у часу доношења привременог решења, За-
кон прописује могућност да орган привременим решењем одреди и 
привремену меру, у складу са законом. 

Ток поступка, који се односи на испитни поступак, усмену распра-
ву и доказивање чињеница, уређени су на исти начин као и у раније важе-
ћем закону. Новина је да је дата могућност да се закаже и одржи виде-
оконференцијска усмена расправа ако орган има техничке могућно-
сти да је одржи. Та расправа се спроводи сходном применом одредаба За-
кона које се иначе односе на усмену расправу. 
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Решење 
За разлику од раније важећег закона, према новом Закону решење 

се доноси увек кад се решава управна ствар која је предмет управног 
поступка, односно када се одлучује о праву, обавези или правном ин-
тересу странке, али и у другим случајевима који су Законом одређе-
ни. То значи да се могу донети и процесни акти у форми решења када 
је то Законом прописано. Примера ради, решењем се одбацује захтев за 
покретање управног поступка, жалба или приговор, решењем се прекида 
и обуставља управни поступак и слично. 

Законом је уређен и начин одлучивања колегијалног органа тако 
што је прописано да он доноси решење већином гласова укупног броја 
чланова, с тим што је остављена могућност да посебним прописом буде из 
друкчије прописано. Гласу председавајућег колегијалног органа је дат од-
лучујући значај тако што је прописано да код подељеног броја гласова ко-
легијалног органа одлучује глас председавајућег. 

Када су у питању делимично, допунско и привремено решење, за-
држане су дефиниције из раније важећег закона, као и у погледу заједнич-
ког решења, односно решења које се доноси уз претходну или накнаду 
сагласност или мишљење другог органа. 

Правило је да се решење доноси у писаном облику, као елек-
тронски или писани документ, а изузетно се може донети и у усменом 
облику. С обзиром на чињеницу да се решење може донети у писаном об-
лику и као електронски документ, као део решења је, уместо потписа овла-
шћеног службеног лица и печата органа (који се односе на решење у виду 
папирног документа) предвиђен "други вид потврде о аутентичности". 

Садржина увода и диспозитива решења је одређена на исти начин 
као у раније важећем закону. Међутим, када је реч о образложењу реше-
ња, уведена је и једна веома значајна новина. Наиме, у случају када ор-
ган приликом доношења решења одступи од раније усвојених ставо-
ва, дужан је да у образложењу решења наведе разлоге због којих је од-
ступио од решења која је раније доносио у истим или сличним управ-
ним стварима. Наведено је у складу са начелом једнаког поступања у 
једнаким стварима и неједнаког поступања у неједнаким стварима, сра-
змерно њиховој неједнакости. 
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Законом се није одступило од досадашњих решења која се односе 
на упутство у правном средству и на правне последице недавања, односно 
давања погрешног или непотпуног упутства. Задржано је и законско ре-
шење према коме решење потписује овлашћено службено лице које га до-
носи, односно руководилац органа. Кад решење доноси колегијални ор-
ган, потписује га, као и по раније важећем закону, председавајући, али је 
остављена и могућност да и друкчије буде прописано. Ипак, предвиђен је 
и један изузетак, који не садрже други процесни закони, а то је да се 
типско решење не потписује, већ се уместо потписа ставља факсимил 
или одштампано име овлашћеног службеног лица. 

Поред потпуног решења, које садржи све елементе прописане за-
коном, прописана је могућност да орган донесе и решење у виду забеле-
шке на спису. Оно се доноси у мање значајним једностраначким стварима 
у којима се удовољава захтеву странке, а не дира се у јавни интерес или 
интерес трећих лица. То решење садржи само диспозитив, без осталих де-
лова. Исти је случај са усменим решењем које се доноси само у законом 
прописаним случајевима (предузимање хитних мера у јавном интересу, 
ради обезбеђивања јавног реда и мира и јавне безбедности и ради откла-
њања опасности по живот или здравље људи или имовину). Међутим, ако 
странка захтева у року од 60 дана од дана доношења усменог решења, ор-
ган је дужан да изради и достави јој то решење у писаној форми у року од 
осам дана од подношења захтева. 

Као и до сада, орган има могућност да исправи своје решење или ње-
гове оверене преписе и уклони грешке и друге очигледне нетачности. Разли-
ка је у томе што је раније важећим законом било прописано да решење о ис-
правци грешке почиње да производи правно дејство од када и решење које се 
исправља, док Закон прави разлику зависно од тога да ли је исправка у 
корист или на штету странке. Ако је исправка у корист странке, односно 
повољна по странку, решење о исправци производи правно дејство кад 
и решење које се исправља, али ако је исправка неповољна по странку, 
решење и исправци производи правно дејство од када странка буде оба-
вештена о исправци по правилима о достављању. 

Од посебног значаја је начин регулисања рока за издавање реше-
ња. Најпре је одређено да издавање решења не подразумева само доно-
шење решења, већ и обавештавање странке о донетом решењу. То 
значи да ће се приликом одлучивања о томе да ли је орган донео решење 
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у законом прописаном року од 30, односно 60 дана, ценити не само време 
доношења решења, већ и време када је странка обавештена о донетом ре-
шењу, што је од нарочитог значаја код подношења жалбе и тужбе због ћу-
тања управе. При том је важно напоменути да су Законом прописани ро-
кови за доношење решења по захтеву странке и за доношење решења по 
службеној дужности, али само ако је поступак по службеној дужности по-
кренут у интересу странке. Насупрот томе, ако је поступак по службеној 
дужности покренут противно интересима странке, орган није везан роком 
за издавање решења, што значи да се у том случају не може изјавити жал-
ба због ћутања управе, односно жалба из члана 173. Закона (кад првосте-
пени орган није издао решење у законом одређеном року). 

 

Закључак 
Закључак је Законом потпуно друкчије дефинисан у односу на за-

кључак који познаје раније важећи закон. То је управни акт којим орган 
управља поступком. Он се доноси увек кад је Законом одређено да о 
неком процесном питању одлучује орган, односно овлашћено службе-
но лице, а није прописано да се одлука доноси у форми решења. При-
мера ради, одредбама члана 40. и 41. Закона прописани су разлози за од-
лучивање о изузећу овлашћеног службеног лица, али није одређено којим 
се актом одлучује о изузећу, односно није одређено да се одлука о изузећу 
доноси у форми решења. То значи да ће ова одлука бити донета у форми 
закључка и да ће се моћи оспоравати тек уз оспоравање решења о главној 
ствари. Ово стога, што се против закључка не може уопште самостално 
изјавити жалба, нити се може покренути управни спор, односно он се мо-
же побијати само жалбом, односно тужбом против решења. 

Законом је прописано да се на закључак сходно примењују одред-
бе Закона које се односе на решење. То значи да се одредбе које се односе 
на решења не примењују непосредно, већ примерено овом управном акту, 
посебно ако се има у виду да се он, по правилу, доноси у усменом облику, 
а у писаном облику само кад странка то затражи или ако је то неопходно 
ради правилног вођења поступка. 

 

Редовна правна средства 
Када се говори о правним средствима која су овим законом пропи-

сана потребно је укратко анализирати сва управна поступања органа из 
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којих произилази низ одлучивања, у смислу доношења различитих аката 
и/или поступања (не поступања), који као последицу имају могућност 
улагања одговарајућег правног средства.  

Дефинишући управна ствар, Закон је описује као појединачну си-
туацију у којој орган, непосредно примењујући законе, друге прописе и 
опште акте, правно или фактички утиче на положај странке тако што до-
носи управне акте, доноси гарантне акте, закључује управне уговоре, 
предузима управне радње и пружа јавне услуге, дајући и шире одређење 
да је управна ствар и свака друга ситуација која је законом одређена као 
управна ствар. 

Закон у члану 4. прописује да се овај закон примењује се на посту-
пање у свим управним стварима, али и то да се поједина питања управног 
поступка могу уредити посебним законом, само ако је то у појединим 
управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним наче-
лима одређеним овим законом и не смањује ниво заштите права и прав-
них интереса странака зајемчених овим законом. 

Дакле, поступајући у решавању управне ствари (управно поступа-
ње), орган у најширем смислу речи доноси управне акте, гарантне акте, 
закључује управне уговоре, предузима управне радње и пружа јавне услу-
ге. У оквиру овог поступања орган правно или фактички утиче на положај 
странке.  

Код управног поступања у смислу доношења управног акта, кога 
Закон дефинише као појединачни правни акт којим орган, непосредно 
примењујући прописе из одговарајуће управне области, одлучује о праву, 
обавези или правном интересу странке, или о процесним питањима, орган 
доноси, као акте, решење и закључак с тим да решења и закључци могу 
имати и други назив, ако је то посебним законом предвиђено. 

Следећи вид управног поступања је доношење гарантног акта кога 
Закон описује као писани акт којим се орган обавезује да, на одговарајући 
захтев странке, донесе управни акт одређене садржине. Закон посебно ре-
гулише ситуацију недоношења управног акта сагласно гарантном акту и 
прописује да орган доноси управни акт сагласно гарантном акту само ако 
странка то захтева а да против управног акта странка може поднети жалбу 
кад управни акт није донет сагласно гарантном акту. Закон дефинише си-
туације када орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарантном 
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акту и обавезу да гарантни акт не сме бити противан јавном интересу, ни-
ти правном интересу трећих лица.  

Управи уговор, као управно поступање, је дефинисан као двостра-
но обавезан писани акт који, кад је то посебним законом одређено, закљу-
чују орган и странка и којим се ствара, мења или укида правни однос у 
управној ствари. Са аспекта управног одлучивања закон дефинише ситуа-
ције када орган решењем одбија захтев странке ако нису испуњени услови 
за измену уговора или ако би измена уговора изазвала штету по јавни ин-
терес која би била већа од штете коју би претрпела странка и ситуацију 
када орган не испуњава уговорне обавезе, у ком случају странка не може 
да раскине управни уговор, али може да изјави приговор.  

Наредни вид управног поступања су управне радње, које су дефи-
нисане као материјални акти органа који утичу на права, обавезе или 
правне интересе странака, као што су вођење евиденција, издавање увере-
ња, пружање информација, примање изјава и друге радње којима се извр-
шавају правни акти. Закон прописује да се против управне радње може 
изјавити приговор, који се може изјавити и ако орган не предузме управну 
радњу коју је по закону дужан да предузме, али у оба случаја, приговор је 
дозвољен само ако управна радња није повезана са доношењем управног 
акта. У оквиру управних радњи Закон говори и о издавању уверења о чи-
њеницама о којима се води службена евиденција као и о издавању увере-
ња о чињеницама о којима се не води службена евиденција. Уколико 
странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из службене 
евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог уверења 
или друге исправе а овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у 
року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не из-
да ново уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија зах-
тев - странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. Уверење или 
друга исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција или 
решење којим се одбија захтев странке издају се у року од 30 дана од под-
ношења захтева, ако законом или другим прописом није одређен краћи 
рок а у супротном, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. 

Најзад, последњи вид управног поступања је пружање јавних 
услуга, под којима се сматра обављање привредне и друштвене делатно-
сти, односно послова за које је законом утврђено да се врше у општем ин-
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тересу, којима се обезбеђује остваривање права и правних интереса, одно-
сно задовољавање потреба корисника јавних услуга, а који не представља-
ју други облик управног поступања. Са аспекта правних средстава може 
се изјавити приговор због начина пружања јавних услуга, пружаоцу јав-
них услуга који не обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким услови-
ма, остваривање права грађана и организација и задовољавање потреба 
корисника. 

Као правна средства, Закон у оквиру основних начела у члану 13. 
означава жалбу и приговор.  

Овим чланом се прописује да против решења донесеног у првом 
степену, односно ако орган у управној ствари није одлучио у прописаном 
року, странка има право на жалбу, ако законом није друкчије прописано. 
Закон на овом месту уводи и право на приговор и то у случајевима утвр-
ђеним овим законом, и даје легитимацију надлежним државним органима 
који могу да изјаве жалбу и приговор када су на то овлашћени законом. 

 

Приговор 
Дефинишући приговор (чл. 147-150) Закон прописује да се приго-

вор може изјавити због неиспуњења обавеза из управног уговора (члан 25. 
овог закона), због управне радње (члан 28. овог закона) и због начина пру-
жања јавних услуга (члан 32. овог закона), ако не може да се изјави друго 
правно средство у управном поступку. Приговор се изјављује руководиоцу 
органа на чије се поступање односи, који и одлучује о приговору, при че-
му је руководилац органа дужан да утврди чињенично стање и испита за-
конитост и правилност поступања органа.  

Приговор се изјављује у року од шест месеци и то:  
 од пропуштања органа да испуни обавезу из управног уговора; 
 15 дана од предузимања управне радње или од пропуштања да 

се управна радња предузме (приговор је дозвољен само ако управна радња 
није повезана са доношењем управног акта – у супротном је дозвољена 
жалба) или  

- 15 дана од када се јавна услуга не пружа тако да обезбеди уред-
но и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права и задовоља-
вање потреба корисника.  
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О самом приговору се одлучује решењем, које се доноси у року од 
30 дана од пријема приговора. Како је речено о приговору одлучује руко-
водилац органа који може да одбаци приговор, који није благовремен или 
дозвољен, који је изјавило неовлашћено лице и који није уређен у року ко-
ји је одредио (члан 59. став 2. овог закона). Решењем се одбија приговор 
ако није основан. 

Решењем којим се усваја приговор као основан:  
 одређује се даљи начин испуњења обавеза органа из управног 

уговора и одлучује о захтеву за накнаду штете - ако је приговор изјављен 
поводом управног уговора; 

 обуставља се предузимање управне радње и одређује начин на 
који се отклањају њене последице или се налаже предузимање управне 
радње - ако је приговор изјављен због управне радње;  

 налаже се предузимање законом одређених мера ради отклања-
ња недостатака у пружању јавне услуге - ако је приговор изјављен због на-
чина пружања јавних услуга.  

Орган који одлучује о жалби против решења о приговору има иста 
овлашћења као орган који је одлучивао о приговору (члан 149. овог закона).  

 

Жалба  
Жалба (чл. 151) је редовно правно средство.  
Против решења првостепеног органа странка има право на жалбу, 

ако жалба није законом искључена (нпр. против закључка није дозвољена 
жалба, нити се може покренути управни спор, али се закључак може по-
бијати жалбом, односно тужбом против решења). 

Странка има право на жалбу ако решење није издато у законом од-
ређеном року, али нема право на жалбу ако је посебним законом предвиђе-
но да се неиздавање решења у законом одређеном року сматра усвајањем 
захтева странке. Против решења Владе не може се поднети жалба. Жалбу 
против првостепеног решења може поднети свако лице на чија права, оба-
везе или правне интересе може да утиче исход управног поступка, у року 
у коме жалбу може поднети странка, а други органи и организације могу 
поднети жалбу против решења ако су на то овлашћени законом.  
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Орган је обавезан да о донетом решењу обавести и лице коме није 
признато својство странке (члан 152), са циљем да му се омогући да про-
тив тог решења благовремено поднесе жалбу.  

Жалба се подноси у року од 15 дана од обавештавања странке о 
решењу, ако законом није друкчије прописано а у ситуацији када орган не 
изда решење у законом прописаном року, жалба може да се поднесе после 
истека тог рока, али најкасније у року од годину дана од истека тог рока. 
Ово је и разлика у односу на стари Закон о општем управном поступку јер 
је истим било прописано да се жалба подноси у року од 15 дана од дана 
достављања решења, ако законом није друкчије одређено. Треба напоме-
нути да је обавештавање радња којом орган на погодан начин извештава 
странку и другог учесника о поступању у управној ствари (члан 66. ЗУП) 
а да је достављање дефинисано као вид обавештавања (члан 72. ЗУП).  

Разлози због којих се решење може да се побија су таксативно на-
ведени, али жалба не може бити одбачена због тога што не садржи разлоге 
због којих се решење побија (члан 162.). Решење може побијати: 

- због тога што у њему није уопште или није правилно примењен 
закон, други пропис или општи акт;  

- због тога што га је донео ненадлежни орган;  
- због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања;  
- због тога што је из утврђених чињеница изведен неправилан за-

кључак о чињеничном стању;  
- због повреде правила поступка;  
- због тога што су прекорачене границе овлашћења при одлучива-

њу по слободној оцени или због тога што решење није донето сагласно 
циљу због кога је то овлашћење дато;  

- због тога што није правилно примењено овлашћење за одлучива-
ње по слободној оцени и  

- због тога што није донето сагласно гарантном акту.  
Закон прописује и садржину жалбе, тако да се у жалби мора наве-

сти решење које се побија уз означење назива органа који га је донео, као 
и број и датум решења и потпис жалиоца. Довољно је да жалилац у жалби 
изложи у ком је погледу незадовољан решењем, али жалбу не мора посеб-
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но образложити. Закон дозвољава да се у жалби могу износити нове чиње-
нице и нови докази, али је жалилац дужан да образложи због чега их није 
изнео у првостепеном поступку. Такође, Закон наводи и то да и кад подне-
сак није означен као жалба, сматра се као жалба ако из његове садржине 
произлази јасна намера странке да побија решење.  

Закон прописује као новину право на одрицање од жалбе (члан 
156), па странка може да се одрекне права на жалбу од када је обавештена 
о решењу па до истека рока за жалбу, а изјава о одрицању од жалбе је нео-
позива. Решење постаје коначно и правноснажно једино ако се све стран-
ке, као и лице коме је одбијен захтев за признавање својства странке у пр-
востепеном поступку одрекну права на жалбу.  

Новина је регулисање одустанка oд жалбе (члан 157) који је тако-
ђе, неопозив, а у ком случају се другостепени поступак обуставља реше-
њем а не закључком као до сада.  

Као и у ранијем закону, овај закон прописује да жалба има одложно 
дејство као и одступања од одложног дејства жалбе. Стога решење не може 
да се изврши док не истекне рок за жалбу, ако законом није друкчије пропи-
сано а жалба одлаже извршење решења и док жалилац не буде обавештен о 
решењу којим је одлучено о жалби, ако законом није друкчије прописано. 
Као новину, Закон регулише ситуацији кад у поступку учествују две или ви-
ше странака са истим захтевима, те жалба макар и једне странке одлаже из-
вршење решења према свакој. Одступања од одложног дејства се односе на 
усмено решење које се извршава и пре истека рока за жалбу и после подно-
шења жалбе али се изузетно решење извршава пре истека рока за жалбу, као 
и после подношења жалбе, ако би одлагање извршења странци нанело нена-
докнадиву штету или теже угрозило јавни интерес. 

Сам поступак по жалби одвија се прво пред пред првостепеним 
органом, а затим пред жалбеним - другостепеним. Отуда Закон одваја пре-
дају жалбе од самог поступања органа о жалби, те говори о предаји жалбе 
првостепеном органу уз дефинисање да се и предаја жалбе непосредно 
другостепеном органу сматра благовременом, ако је предата у року и про-
писује обавезу другостепеног органа да жалбу одмах проследи првостепе-
ном органу. Међутим, у ситуацији да се жалба подноси зато што решење 
није издато у законом одређеном року и кад првостепени орган не изда у 
законом одређеном року уверење или другу исправу о чињеницама о који-
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ма се води службена евиденција, као и кад првостепени орган у законом 
одређеном року не одлучи о захтеву за разгледање списа и у другим случа-
јевима који су законом предвиђени, иста се предаје другостепеном органу.  

Наведено упућује да поступајући орган мора водити рачуна о пра-
вилно датом упутству о правном средству. Закон регулише ову правну си-
туацију те странка којој је дато погрешно упутство о правном средству мо-
же да поступи по прописима или по упутству, због чега не сме да трпи 
штетне последице. Кад није било никаквог упутства или је било непотпу-
но, странка може да поступи по важећим прописима или да у року од осам 
дана од када је обавештена о решењу захтева допуну решења. Странци 
стоји на располагању и поништавање коначног решења као посебан случај 
уклањања и мењања решења (ванредно правно средство) јер се као разлог 
апострофира ситуација када решење уопште не садржи или садржи погре-
шно упутство о правном средству (члан 183.). 

Ово је од значаја и због евентуалног вођења управног спора а по-
себно спора због "ћутања" управе у смислу достављања доказа сходно од-
редби члана 26. Закона о управним споровима а у вези одредбе члана 22. 
став 3. ЗУС-а.  

Наиме, чланом 15. ЗУС-а прописано је да се управни спор може 
покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није 
донео управни акт, под условима предвиђеним овим законом. Ако друго-
степени орган, у року од 60 дана од дана пријема жалбе или у законом од-
ређеном краћем року, није донео решење по жалби странке против прво-
степеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по на-
кнадном захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка по ис-
теку тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта. 
Ако првостепени орган по захтеву странке није у року предвиђеном зако-
ном којим се уређује општи управни поступак, донео решење против ко-
јег није дозвољена жалба, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по 
накнадном захтеву странке, странка по истеку тога рока може поднети ту-
жбу због недоношења захтеваног акта (члан 19. ЗУС-а).  

Одредбом члана 22. став 3. ЗУС прописано је да се уз тужбу под-
нету због ћутања управе прилаже се копија захтева, односно жалбе, копи-
ја захтева о накнадном тражењу из члана 19. овог закона и доказ о предаји 
ових поднесака надлежном органу. 
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Судија појединац решењем ће одбацити тужбу и ако утврди:да уз 
тужбу поднету због ћутања управе нису приложени сви докази (члан 26. 
став 1. тачка 3. ЗУС-а). 

Стога, у ситуацији да тужилац уз тужбу због "ћутања" управе не 
достави, или достави доказе о уручењу жалбе и ургенције ненадлежном 
органу, тужба ће бити одбачена.  

Како је то речено, поступак по жалби спроводи се како пред првосте-
пеним, тако и пред другостепеним органом. Начелно, ове одредбе су у наме-
ри да се поступак убрза поједностављене али и концентрисане на тај начин 
да се у поступку по жалби отклоне спорности и реши сама управна ствар.  

Првостепени орган поступајући по жалби првенствено оцењује 
њену благовременост, дозвољеност и утврђује легитимацију лица коју је 
жалбу поднело, па стога првостепени орган може решењем одбацити жал-
бу која није благовремена, није дозвољена или коју је поднело неовлашће-
но лице. Уколико је орган наложио уређење жалбе, првостепени орган је 
властан да одбаци жалбу која није уређена у року који је орган одредио 
(члан 59. став 2. овог закона). Против решења о одбачају жалбе може се 
изјавити жалба у року од осам дана од обавештавања странке о решењу, 
које се предаје другостепеном органу који, ако сматра да је жалба основа-
на, истовремено одлучује и о жалби која је била одбачена.  

Првостепени орган је овлашћен да поништи побијано решење ако 
оно садржи неки од разлога за поништавање из члана 183. став 1. тач. 1. 
до 6. овог закона:  

 ако је жалбом оспорено решење донето у ствари из судске над-
лежности или у ствари о којој се не одлучује у управном поступку; 

 ако би се његовим извршењем могло проузроковати неко кри-
вично дело;  

 ако његово извршење уопште није могуће; ако је донето без зах-
тева странке (члан 90. став (5) овог закона), а странка накнадно није изри-
чито или прећутно пристала на решење;  

 ако је донето као последица принуде, изнуде, уцене, притиска 
или других недозвољених радњи и  

 ако садржи неправилност која је по изричитој законској одредби 
предвиђена као разлог ништавости.  
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Но, закон дозвољава изјављивање жалбе против овог решења а 
иста се предаје непосредно другостепеном органу, који одлучује о жалби. 

Првостепени орган може да замени ожалбено решење како би удо-
вољио жалбеном захтеву. Новим решењем се побијано решење поништа-
ва, ако законом није друкчије прописано а сам првостепени орган може да 
допуни поступак, ако нађе да је то неопходно. Као и у претходном случају, 
против новог решења може се поднети жалба, која се предаје другостепе-
ном органу.  

Уколико првостепени орган сматра да нема места интервенцији по 
поднетој жалби, у наведеном смислу, дакле, не одбаци жалбу, не поништи 
побијано решење, нити удовољи жалбеном захтеву, прослеђује жалбу дру-
гостепеном органу у року од 15 дана од пријема жалбе, односно у року од 
30 дана ако је жалба била послата на одговор противној странци (члан 
166. став 1). Уз жалбу се прилажу списи, одговор противне странке на 
жалбу и одговор првостепеног органа на жалбу. Првостепени орган је ду-
жан да у одговору на жалбу оцени све наводе жалбе.  

По добијању жалбе другостепени орган може решењем одбацити 
жалбу која није благовремена, није дозвољена, коју је изјавило неовлашће-
но лице или која није уређена у року који је орган одредио (члан 59. став 
2. овог закона). А ако жалбу не одбаци, другостепени орган може одбити 
жалбу, поништити решење у целини или делимично и сам одлучити о 
управној ствари, поништити решење и вратити предмет првостепеном ор-
гану на поновни поступак, или га изменити.  

Другостепени орган одлучује о жалби на основу чињеничног ста-
ња које је утврдио првостепени али и сам може утврдити чињенично ста-
ње. Другостепени орган сам или преко првостепеног или замољеног орга-
на допуњава поступак ако нађе да је чињенично стање погрешно или не-
потпуно утврђено или понавља цео поступак или његов део ако нађе да је 
учињена повреда правила поступка која је утицала на законитост и пра-
вилност побијаног решења. У овом случају другостепени орган поништа-
ва побијано решење и сам одлучује о управној ствари, ако нађе да се на 
основу чињеница утврђених у допуњеном поступку мора решити друкчије 
него што је решена првостепеним решењем. Ово јесте новина јер се ради 
о дужности другостепеног органа да, пошто поништи решење, сам реши 
ствар (члан 171. став 2).  
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Такође, другостепени орган може поништити првостепено решење и 
сам одлучити о управној ствари и ако нађе да је у побијаном решењу погре-
шно примењено материјално право или докази погрешно оцењени или да је 
из утврђених чињеница изведен неправилан закључак о чињеничном стању 
или да није правилно примењено овлашћење за одлучивање по слободној 
оцени. Другостепени орган може и изменити првостепено решење ако нађе 
да је побијано решење законито и правилно, али да се циљ због кога је оно 
донето може постићи и другим средствима повољнијим по странку. 

Наравно, другостепени орган може као и по раније важећем зако-
ну, поништити побијано решење и проследити предмет надлежном органу 
ако нађе да је побијано решење донео стварно ненадлежан орган. Ако пак 
нађе да ће недостатке првостепеног поступка брже и економичније откло-
нити првостепени орган, у том случају он ће својим решењем поништити 
првостепено решење и вратити предмет првостепеном органу на поновни 
поступак. У овој ситуацији, другостепени орган је дужан да својим реше-
њем укаже првостепеном органу у ком погледу треба допунити поступак, 
а првостепени орган је дужан у свему да поступи по другостепеном реше-
њу и да, без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од пријема предмета, 
донесе ново решење. Против новог решења странка има право на жалбу. 

Поступак по жалби у случају неиздавања решења у законом прописа-
ном року - ћутања управе, прописан је одредбама члана 173. овог закона.  

У овој ситуацији кад другостепени орган утврди да првостепени ор-
ган није издао решење из оправданих разлога, он одређује првостепеном 
органу нови рок за издавање решења који не може бити дужи од 30 дана. 
Овде остаје нејасно који акт доноси другостепени орган када одређује прво-
степеном органу нови рок за издавање решења. На ово питање не даје одго-
вор ни поступање органа које је прописано у делу који говори о одређивању 
и продужењу рокова (члан 79). Може се сматрати да се у овој ситуацији ра-
ди о закључку из члана 146. Закона. Закључак је управни акт којим орган 
управља поступком и који се доноси кад овим законом није одређено да се 
доноси решење, што је овде случај, али са последицом да против закључка 
није дозвољена жалба, нити се може покренути управни спор. Наравно, за-
кључак се може побијати жалбом, односно тужбом против решења..  

Ако другостепени орган нађе да разлози за неиздавање првостепе-
ног решења нису оправдани, тада овај орган има две правне могућности и 
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то да сам реши управну ствар или да наложи првостепеном органу да у 
року од 15 дана изда тражено решење. Треба рећи да је рок за издавање 
другостепеног решења је одређен по данима, и износи најкасније 60 дана 
од дана предаје жалбе, ако законом није одређен краћи рок (члан 174). 

И на крају другостепени орган може одбити жалбу ако нађе:  
- да је првостепени орган правилно спровео поступак и да је по-

бијано решење законито и правилно, 
- да је у првостепеном поступку било недостатака који нису ути-

цали на законитост и правилност побијаног решења,  
- да је побијано решење засновано на закону,  
- али из других разлога, а не оних који су наведени у образложе-

њу решења. 
Приликом давања образложења решења којим одбија жалбу дру-

гостепени орган може да се позове на наводе из образложења првостепе-
ног решења.  

 

Посебни случајеви уклањања и мењања решења  
(Ванредна правна средства) 

Под називом "Посебни случајеви уклањања и мењања реше-
ња" у Закону су прописана средства ванредне управне контроле, као на-
рочити случајеви самоконтроле, односно оцене законитости (не и целис-
ходности) решења донетих у управном поступку од стране самог доноси-
оца. Ова врста самоконтроле од стране органа који је донео решење најче-
шће се спроводи по службеној дужности, али се у појединим случајевима 
поступак може покренути и по иницијативи, односно захтеву странке у 
поступку. Имајући у виду чињеницу да су предмет самоконтроле коначна, 
а понекад и правноснажна решења, ова правна средства су веома преци-
зно уређена, а њиховој примени се мора приступити веома обазриво. То 
наравно не значи да очигледно незаконито решење, само због поштовања 
начела правноснажности, треба да остане у правном поретку. Напротив, 
Законом је, у члану 189, прописана обавеза сваког органа који сазна за ре-
шење које садржи разлог за понављање поступка или за поништавање и 
укидање решења, да о томе, одмах, без одлагања, обавести орган који је 
надлежан да по службеној дужности покрене одговарајући поступак и јав-
ног тужиоца.  
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Посебни случајеви уклањања и мењања решења према Закону су: 
1. мењање и поништавање решења у вези са управним спором;  

2. понављање поступка;  

3. поништавање коначног решења;  

4. укидање решења и  

5. поништавање, укидање или мењање правноснажног реше-
ња по препоруци Заштитника грађана.  

Наведеним правним средствима се уклањају из правног поретка 
незаконити управни акти који су постали коначни, односно против којих 
се не може изјавити жалба из било ког разлога, али и коначни законити 
акти, под одређеним условима. Поступак се покреће на иницијативу 
странке или надлежног органа ( првостепеног, другостепеног или органа 
који врши надзор над радом органа који је донео решење које се мења или 
уклања из правног поретка ). Наведени органи су дужни да донесу ново 
решење којим се мења или уклања раније донето решење у року од 60 да-
на од дана покретања било ког од ових поступака. 

 

1. Мењање и поништавање решења у вези са управним спором 
Као и по раније важећем Закону, орган против чијег коначног ре-

шења је благовремено покренут управни спор може до његовог окончања, 
ако уважава све захтеве тужбе, поништити или изменити своје решење из 
разлога због којих би суд могао да поништи то решење, ако се тиме не 
вређа право странке у поступку или право трећег лица. Мењање и пони-
штавање решења у вези са управним спором је ванредно правно средство 
које је на располагању само доносиоцу управног акта који је коначан у 
управном поступку, а против ког је покренут тужбом управни спор. 

За коришћење овог ванредног правног средства морају бити испу-
њени одређени услови: 

- надлежни орган може интервенисати на наведени начин само у 
односу на управни акт који се може оспоравати у управном спору;  

- интервенција је дозвољена само ако је тужба у управном спору 
поднета благовремено;  
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- доношење новог акта, уместо тужбом оспореног, је могуће само 
у току трајања управно-судског поступка, односно до доношења одлуке у 
управно-судском поступку;  

- за доношење новог акта битно је уважавање свих навода тужбе, 
односно удовољавање тужбеном захтеву у целини; 

- разлози за мењање или поништавање решења морају бити исти 
они због којих би суд могао поништити решење;  

- при мењању и поништавању решења у корист тужиоца не смеју би-
ти повређена права других странака у поступку, нити права трећих лица. 

Уколико неки од наведених услова није испуњен приликом доно-
шења новог решења уместо тужбом оспореног, Управни суд ће тужбу 
уважити и такво решење поништити, поступајући на исти начин као у 
примени раније важећег закона. 

 

2. Понављање поступка 

Понављање поступка је још једно ванредно правно средство које 
је предвиђао и раније важећи закон, а које се може изјавити када је посту-
пак окончан решењем против којег се не може изјавити жалба (коначно 
решење). Под коначним решењем подразумева се решење против кога не-
ма редовног правног средства у управном поступку. С обзиром на наш си-
стем двостепености, решење које је донето по жалби, дакле другостепено, 
увек је коначно. Коначно постаје и првостепено решење против кога није 
изјављена жалба у прописаном року или је изјављена али је била одбачена 
или одбијена. То је и решење које је донето од првостепеног органа про-
тив чијег се решења не може изјавити жалба, или је жалба законом искљу-
чена. Могућност покретања управног спора против решења не смета на-
ступању коначности решења.  

Поред коначности решења, потребно је да захтев који се поставља 
у предлогу за понављање поступка буде идентичан са захтевом о којем је 
донето решење. Такође је потребно да се управна ствар у поновном по-
ступку решава на основу истог материјалног прописа који је био на снази 
у време доношења решења којим је ранији поступак окончан. 

Поред случајева и разлога за понављање управног поступка 
које је познавао и раније важећи закон, уведена су и два потпуно но-
ва. Први од тих разлога је ако је Уставни суд, у истој управној ства-
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ри, у поступку по уставној жалби, утврдио повреду или ускраћивање 
људског или мањинског права и слободе зајемчене Уставом, а исто-
времено није поништио оспорено решење. Други разлог за понавља-
ње управног поступка је ако је Европски суд за људска права у истој 
управној ствари накнадно утврдио да су права или слободе подносио-
ца представке повређена или ускраћена.  

Понављање поступка може захтевати странка, а орган који је до-
нео решење може поновити поступак по службеној дужности (чл. 177). 
Битно су измењени рокови за понављање поступка зависно од разло-
га за понављање. Тако ће странка моћи да тражи понављање поступ-
ка у року од 90 дана од сазнања за разлог за понављање, осим у случа-
ју кад понављање тражи поводом пресуде Уставног суда или Европ-
ског суда за људска права. У том случају се понављање поступка мо-
же тражити у року од шест месеци од објављивања одлуке Уставног 
суда или Европског суда за људска права у "Службеном гласнику Ре-
публике Србије". По истеку пет година од дана када је странка обаве-
штена о коначном решењу не може се тражити понављање управног 
поступка. Исти рокови по први пут важе за странку и за орган кад по-
навља поступак по службеној дужности.  

Новина је и да се захтев увек подноси првостепеном органу, 
вероватно по угледу на Закон о парничном поступку. Пошто о захтеву од-
лучује орган који је донео коначно решење (то може бити првостепени 
или другостепени орган), ако је за одлучивање надлежан другостепени ор-
ган, првостепени орган је дужан да му достави захтев са свим списима ра-
ди одлучивања. 

Надлежни орган у поступку одлучивања по захтеву најпре цени 
благовременост и дозвољеност захтева, потом да ли је захтев изјављен од 
стране овлашћеног лица и да ли је разлог за понављање учињен вероват-
ним. Ако било који од наведених услова није испуњен, захтев ће решењем 
бити одбачен. Ако пак надлежни орган не одбаци захтев, а утврди да раз-
лог за понављање не би могао да доведе до друкчијег решења управне 
ствари, он ће захтев одбити решењем. У супротном, ако утврди да би раз-
лог за понављање могао да доведе до друкчијег решења управне ствари, 
орган ће решењем, против кога се не може изјавити жалба, дозволити по-
нављање поступка и одредити обим понављања. Такво решење по Закону 
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одлаже извршење коначног решења донетог у поступку чије је понављање 
дозвољено. 

Резултат понављања може бити следећи: орган може раније доне-
то решење оставити на снази или донети ново решење којим се раније до-
нето решење поништава или укида, зависно од тога какве се правне по-
следице желе постићи, будући да се, према одредби члана 187. Закона, по-
ништавањем решења поништавају све правне последице које је решење 
произвело и оно се онемогућава да даље производи правне последице, док 
се укидањем решења не укидају правне последице које је решење већ про-
извело, већ се решење онемогућава да даље производи правне последице. 

 

3. Поништавање коначног решења 
Поништавање коначног решења веома подсећа на комбинаци-

ју два ванредна правна средства из раније важећег Закона (оглашава-
ње решења ништавим и поништавање решења по праву надзора) по 
разлозима због којих другостепени или надзорни орган могу у целини 
или делимично да пониште коначно решење, по службеној дужности 
или на захтев странке.  

У Закону су таксативно наведени разлози за поништавање конач-
ног решења, међу којима су:  

1 - доношење решење у ствари из судске надлежности или у ства-
ри о којој се не одлучује у управном поступку; 

2 - могућност проузроковања неког кривичног дела извршењем 
решења;  

3 - немогућност извршења решења; 
4 - доношење решења без захтева странке када странка није ни на-

кнадно изричито или прећутно пристала на решење; 
5 - доношење решења као последица принуде, изнуде, уцене, при-

тиска или других недозвољених радњи; 
6 - ако решење садржи неправилност која је по изричитој закон-

ској одредби предвиђена као разлог ништавости; 
7 - ако је решење донео стварно ненадлежни орган, изузев Владе, 

а није реч о поништавању решења из тачке 1; 
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8 - ако је у истој управној ствари раније донето правноснажно ре-
шење којим је управна ствар друкчије решена; 

9 - ако пре доношења решења није на законит начин прибављена 
претходна или накнадна сагласност, односно мишљење надлежног органа; 

10 - ако је решење донео месно ненадлежни орган, као и  
11 - ако оспорено решење уопште не садржи или садржи погре-

шно упутство о правном средству. 
У свим наведеним случајевима поништавање коначног решења се 

врши на захтев странке или по службеној дужности. У првих шест слу-
чајева, односно разлога за поништавање решења, нема рока у коме се 
може правно интервенисати, што указује да је реч о разлозима који 
представљају најтеже облике незаконитости решења( у раније важе-
ћем закону то су углавном били разлози за оглашавање решења ни-
штавим, које овај Закон не познаје). Због разлога прописаних у тач. 7, 8 
и 9, решење се може поништити у року од пет година од коначности, а 
због разлога из тач. 10 и 11 у року од годину дана од коначности. 

Посебна правила важе за поништавање коначног решења у 
коме није уопште или није правилно примењено материјално право-
материјални закон, други пропис или општи акт. Такво решење може 
само по службеној дужности да поништи другостепени или надзорни ор-
ган и само у року од годину дана од дана коначности. Ако нема надзорног 
органа ову правну интервенцију је овлашћен да изврши сам доносилац ко-
начног првостепеног решења. 

 

4. Укидање решења 
Укидање решења врши другостепени или надзорни орган ре-

шењем, на захтев странке или по службеној дужности у целини или 
делимично, из таксативно набројаних разлога. То су у раније важе-
ћем закону били разлози за ванредно укидање и укидање по захтеву 
или уз пристанак странке. 

Ово правно средство се користи у ситуацији када се одређене опа-
сности по друштво и јавни интерес не би могле отклонити другим сред-
ствима којима би се мање дирало о стечена права странака у поступку ко-
ји се налази у фази извршења решења. Дакле, коришћењем овог ванред-
ног правног средства може се у целини или делимично (у обиму потреб-
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ном да се опасност отклони или заштите јавни интереси) укинути извр-
шно решење. Разлог за укидање су ванредне околности, настале после до-
ношења решења, а које чине чињеничну подлогу за укидање решења. При 
том, није од значаја да ли су те околности настале у вези са понашањем 
странке или не, као и да ли је решење законито или незаконито. По прави-
лу је реч о законитом решењу чије је уклањање из правног поретка по-
требно ради отклањања тешке и непосредне опасности по живот и здра-
вље људи, јавну безбедност, јавни мир и јавни поредак или јавни морал, 
или ради отклањања поремећаја у привреди.  

Укидање по природи ствари може да врши надлежни орган по 
службеној дужности, али и по захтеву странке, при чему није везан роко-
вима. За укидање решења је надлежан другостепени орган. Ако другосте-
пеног органа нема, решење ће укинути орган који врши надзор над радом 
органа. Ако не постоји другостепени орган или надзорни орган, укидање 
решења врши, под истим условима и на исти начин, орган који је донео 
првостепено решење. 

 

5. Поништавање, укидање или мењање правноснажног решења  
на препоруку Заштитника грађана 

Ово је потпуно ново, још једно ванредно правно средство за 
које је прописано Законом да није ограничено роком. Оно је устано-
вљено с обзиром на овлашћење дато законом Заштитнику грађана, да под 
законом утврђеним условима може да предложи уклањање, поништавање, 
укидање или мењање правноснажног решења ради његовог усклађивања 
са законом, ако странка о чијим је правима и обавезама одлучено, као и 
противна странка, на то пристану и ако се тиме не вређа интерес трећег 
лица. Али, ако орган који је донео решење сматра да не треба да поступи 
по препоруци Заштитника грађана, он је дужан да га о томе одмах обаве-
сти. На овај начин препоруке Заштитника грађана не би постале обавезу-
јуће, али би се омогућило органу да увек кад то хоће и без улагања посеб-
ног напора може по њима да поступи.  

Сматрам да је важно напоменути да је Законом изричито прописа-
но да се против решења која су донета применом наведених правних сред-
става, изузев "мењања и поништавања у вези са управним спором", може 
изјавити жалба. Спорно је само који ће орган бити надлежан да одлучује 
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по жалби ако је решење донео другостепени орган или орган који врши 
надзор ( најчешће надлежно министарство). 

 

Извршење 

Уређење поступка извршења готово и да није мењано у односу 
на важећи Закон, осим што је терминологија усклађена са термино-
логијом коју познаје Закон. 

Извршење решења у управном поступку се спроводи ради принуд-
ног извршења одлуке из диспозитива, односно ради остваривања новча-
них или неновчаних обавеза које су тим решењем утврђене. Поред реше-
ња, извршни наслов може бити и поравнање закључено у управном по-
ступку.  

Уколико је обавеза из решења добровољно извршена, нема потре-
бе за покретањем принудног извршења ни у управном ни у судском по-
ступку. Осим тога, уопште нема потребе за извршењем у случају када је 
решењем одбијен или одбачен захтев странке, као и када је управни по-
ступак обустављен. Принудно се неће извршавати ни решење којим је 
странци признато неко право, будући да од саме странке зависи да ли ће 
то право користити или не. Међутим, у вишестраначким управним ства-
рима у којима се једној странци признаје неко право, које представља 
истовремено обавезу друге странке, решење којим је само једној од стра-
нака признато неко право се може и принудно извршити на предлог те 
странке (тражиоца извршења). 

Из свега наведеног произлази закључак да се принудно може из-
вршити по одредбама Закона само решење којим је странци утврђена нека 
обавеза (чињење, пропуштање или трпљење туђе радње или предаја по-
кретне ствари). 

Да би решење могло да се принудно изврши, према одредби члана 
190. нужно је да оно постане извршно. Законом је прописано да жалба 
по правилу одлаже извршење решења. То значи да се решење не може 
извршити у току рока за жалбу, без обзира на то да ли је изјављена, а ако 
је жалба изјављена, извршење се не може спровести све док другостепени 
орган не одлучи по жалби и одлуку не достави жалиоцу. За разлику од 
жалбе, управно-судска тужба нема суспензивно дејство. 
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Од правила да жалба одлаже извршење решења постоје и изу-
зеци прописани Законом и то:  

- у случају кад је донето усмено решење ( које се извршава пре 
истека рока за жалбу и после подношења жалбе) и  

- ако би одлагањем извршења решења некој од странака била 
нанета штета која би се тешко могла поправити или теже угрозио јав-
ни интерес 

Као што је речено, извршава се само решење којим је утврђена 
обавеза странке у управном поступку, а та обавеза може бити новчана или 
неновчана. Новчана обавеза се, како сам назив каже, састоји у неком нов-
чаном давању, било да је давање у новцу утврђено у корист противне 
странке у вишестраначким стварима или у корист државе (порези, допри-
носи, судске и административне таксе исл.). Неновчана обавеза се може 
састојати у вршењу неке радње, у уздржавању (забрани) од вршења неке 
радње, у трпљењу неке радње или у предаји неке ствари. 

Да би се приступило извршењу, решење мора бити извршно у 
управном поступку. Стога је законом прецизно одређено када постаје из-
вршно решење првостепеног органа, а када постаје извршно решење дру-
гостепеног органа.  

Првостепено решење постаје извршно: 
- истеком рока за жалбу, ако жалба није изјављена; 
- обавештавањем странке, уколико против првостепеног решења 

жалба уопште није допуштена; 
- обавештавањем странке, уколико је против првостепеног решења 

допуштена жалба, али та жалба нема суспензивно дејство, односно не од-
лаже извршење решења; 

- кад се странке одрекну права на жалбу и 
- обавештавањем странке о решењу, уколико је против првостепе-

ног решења дозвољена жалба која има суспензивно дејство, па жалба буде 
од стране надлежног органа одбачена или одбијена. 

Правило је да се о управној ствари која је предмет решавања у 
управном поступку, решава првостепеним решењем. Међутим, у случају 
када другостепени орган у поступку по жалби поништи првостепено ре-
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шење и сам реши управну ствар, или када измени првостепено решење, 
такво решење ће бити предмет извршења, будући да је тада управна ствар 
решена другостепеним решењем. Такво другостепено решење се изврша-
ва када странка буде обавештена о њему, при чему се извршност решења 
цени у односу на сваку странку према времену када је обавештена.  

Речено је да се обавеза странке може састојати у извршењу неке 
радње. У том случају је поступајући орган дужан да у диспозитиву реше-
ња одреди и примерен рок у коме је странка дужна да одређену радњу из-
врши. Такво решење се неће принудно, већ добровољно извршити у току 
париционог рока који је решењем одређен. Међутим, ако решење не буде 
добровољно извршено, принудно ће се извршити после истека рока за до-
бровољно извршење, јер се принудном извршењу може приступити само 
истеком париционог рока. Ако рок за извршење није одређен решењем, 
законом је одређено да ће решење бити принудно извршно по истеку рока 
од 15 дана од дана достављања. То значи да је законом одређен парицио-
ни рок од 15 дана за добровољно извршење решења, уколико га орган у 
самом решењу није одредио. Тек по истеку тог рока решење се може при-
нудно извршити. И у првом и у другом случају, остављени, односно про-
писани рок за добровољно извршење решења почиње тећи од дана када 
решење постане извршно.  

За решавање одређене управне ствари није нужно да се донесе ре-
шење, будући да се у одређеним управним стварима поступак може окон-
чати закључењем поравнања. Такво поравнање, којим је окончан управни 
поступак, представља извршну исправу, односно извршни наслов и може 
се извршити у управном поступку, али само против лица које је у порав-
нању учествовало. 

Основно је правило да решење извршава принудно онај орган који 
је донео решење, па тада говоримо о управном извршењу решења. Међу-
тим, у одређеним случајевима извршење се спроводи судским путем (суд-
ско извршење). Када је реч о неновчаним обавезама (чињење, нечиње-
ње, трпљење, предаја ствари) извршење ће се спровести управним пу-
тем. Али ако се ради о новчаним обавезама, извршење ће се спрове-
сти судским путем, ако законом није друкчије одређено. Очигледан и 
свима познат пример одступања од правила да се извршење новчаних оба-
веза врши судским путем, је извршење решења у пореским стварима, у 
којима се наплата пореских обавеза, дакле новчаних обавеза, врши управ-
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ним-административним путем, на начин и по поступку прописаним Зако-
ном о пореском поступку и пореској администрацији.   

Генерално је правило, као и по раније важећем закону, да управно 
извршење решења спроводи првостепени орган који је донео првостепено 
решење. Само се посебним прописом може одредити друкчије, односно 
да управно извршење решења не спроводи првостепени орган који је ре-
шио управну ствар. Ако тим прописом није одређено који је други орган 
овлашћен за спровођење извршења, извршење ће спровести првостепени 
орган на чијем подручју се налази пребивалиште, боравиште или седиште 
извршеника, а у чијем су делокругу послови опште управе.  

Како у поступку принудног извршења може доћи до отпора, или 
ако се према до тада вођеном поступку отпор извршеника претпоставља, 
орган надлежан за извршење може тражити помоћ у спровођењу изврше-
ња. Тражену помоћ је дужан да му пружи орган надлежан за унутрашње 
послове (тзв. асистенција полиције). Новина је да је и други орган, који 
је овлашћен да пружи помоћ у извршењу поред Министарства надле-
жног за унутрашње послове, дужан да органу, на његов захтев, пружи 
помоћ у спровођењу извршења и да се поступак управног извршења 
доводи у непосредну везу са начелом сразмерности, тиме што се одре-
ђује да ако извршење може да се спроведе на више начина, при избо-
ру начина извршења орган се придржава начела сразмерности.  

Пре почетка спровођења извршења треба констатовати да је реше-
ње постало извршно, што се чини стављањем потврде о извршности на са-
мо решење. Пошто првостепени орган достави такво решење органу 
надлежном за извршење, он доноси (уместо закључка по раније важе-
ћем закону) решење о извршењу по службеној дужности или на пред-
лог тражиоца извршења, у року од осам дана од подношења предлога. 
Решење о извршењу садржи утврђење о томе када је решење постало из-
вршно, време, место и начин извршења и налог за уплату предујма тро-
шкова извршења. Против тог решења се може изјавити жалба у року од 
осам дана од обавештавања о решењу. Жалба се предаје другостепеном 
органу и не одлаже извршење решења. Жалба се може изјавити и у случа-
ју ћутања управе, односно недоношења решења у року од осам дана од 
подношења предлога.  

У поступку управног извршења се може изјавити жалба која се од-
носи само на извршење (време, место и начин извршења), а њоме се не 
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може оспоравати правилност решења којим се извршава. Ово стога што се 
законитост решења које се извршава могла оспоравати у поступку у коме 
је решење донето, а чињеница да је то решење постало извршно, значи да 
су искоришћена или је пропуштено да се искористе сва правна средства 
која су странкама била на располагању у том поступку. Давање могућно-
сти да се правилност тог решења оспорава у извршном поступку, странка-
ма би била омогућена двострука правна заштита по истом основу. Жалба 
се предаје другостепеном органу и не одлаже извршење решења.  

Новина је да је жалба дозвољена и ако решење о извршењу ни-
је донето у року од осам дана од подношења предлога за његово доно-
шење. 

На предлог тражиоца извршења или извршеника, може се одло-
жити извршење ако је против решења које се извршава или решења о из-
вршењу изјављена жалба или друго правно средство, ако : 

- би извршење изазвало ненадокнадиву штету; 

- одлагање није законом забрањено и  

- одлагање није противно јавном интересу. 
Када надлежни орган започне извршење решења, могу настати 

околности због којих извршење треба обуставити. Законом су прописани 
случајеви у којима је орган дужан да, по службеној дужности или на пред-
лог странке, обустави извршење, и то:  

- ако утврди да је странка у целини извршила своју обавезу; 

- ако извршење уопште није било дозвољено; 

- ако је извршење управљено према лицу које није у обавези; 

- ако тражилац одустане од захтева за извршење и 

- ако је извршна исправа поништена или укинута. 
Из излагања која се односе на извршење произлази непобитно за-

кључак да је услов за провођење принудног извршења решења извршност 
акта који се извршава. Међутим, Закон предвиђа и правила за обезбеђење 
обавезе утврђене управним актом пре наступања његове извршности, кроз 
институт извршења ради обезбеђења. 

Извршење ради обезбеђења, односно извршење решења пре 
него што је постало извршно, спроводи се ради спречавања осујећења 
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или знатног отежавања извршења решења када оно постане извршно. 
Законом су прописани услови под којима се може приступити извршењу 
ради обезбеђења и то:  

- да је донето решење којим је утврђена одређена обавеза странке; 

- да такво решење још није постало извршно и 

- да постоји опасност од отежавања или осујећења извршења 
решења после извршности. 

Извршење ради обезбеђења се одређује привременим решењем о 
обезбеђењу, које се доноси по службеној дужности или на предлог стран-
ке. У случају када се решење може принудно извршити само на предлог 
странке, предлагач мора опасност од осујећења или отежавања извршења 
да учини вероватном. Уколико пак орган који спроводи извршење нађе да 
постоје околности због којих решење које се извршава може бити пони-
штено или измењено по неком од дозвољених правних средстава, он може 
захтевати од странке-предлагача извршења ради обезбеђења, давање обез-
беђења, односно кауцију у одређеном новчаном износу који би служио за 
накнаду евентуалне штете коју би противна странка могла да претрпи 
спровођење извршења пре извршности решења.  

Новина је да се извршење ради обезбеђења може допустити и 
кад је обавеза странке утврђена или бар учињена вероватном, ако по-
стоји опасност да ће противна странка располагањем имовином, до-
говором с трећим лицима или на други начин спречити или знатно 
отежати испуњење обавезе. 

За разлику од раније важећег Закона нови Закон садржи и од-
редбе о прекршајној одговорности. Прописане су казнене одредбе за 
овлашћена службена лица, која воде поступак и која се оглуше о обавезу да 
по службеној дужности изврше увид у податке о чињеницама неопходним 
за одлучивање о којима се води службена евиденција, односно не прибаве 
их, не обраде, односно које на захтев органа који води поступак бесплатно 
не уступе податке о којима се води службена евиденција у роковима утвр-
ђеним законом, односно не достављају у законом утврђеним роковима жал-
бу, одговор и списе другостепеном органу и не обезбеде вођење службене 
евиденције о решавању у управним стварима, у складу са законом.  

У складу са надлежностима органа државне управе, надзор над 
спровођењем овог Закона поверено је министарству надлежном за посло-
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ве државне управе, док одговарајући инспекцијски надзор врши управна 
инспекција, осим у питањима у вези са извршавањем закона у области од-
бране и од значаја за одбрану и Војску Србије.  

 

Прелазне и завршне одредбе 
За примену сваког новог закона од изузетног су значаја прелазне и 

завршне одредбе. Према тим одредбама Закона, поступци који до почетка 
примене овог закона нису окончани, окончаће се према одредбама закона 
који се примењивао до почетка примене овог Закона. Ако после почетка 
примене овог Закона решење првостепеног органа буде поништено или 
укинуто, даљи поступак ће се спроводити према одредбама овог Закона.  

Одредбе посебних закона којима су поједина питања управног по-
ступка у појединим управним областима друкчије уређена ускладиће се са 
одредбама овог закона до 1. јуна 2018. године.  

Посебно је значајна одредба којом је предвиђено да истеком 90 да-
на од дана ступања на снагу Закона престају да важе одредбе закона и 
других прописа према којима се установљава обавеза за странку и другог 
учесника у поступку да органу достављају податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција. 

Даном почетка примене Закона престаје да важи Закон о општем 
управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени 
гласник РС", број 30/10).  

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службе-
ном гласнику Републике Србије" а примењује се од 1. јуна 2017. године, 
осим одредаба чл. 9 (начело делотворности и економичности поступка), 
103. (утврђивање, увид, прибављање и обрада података о чињеницама по 
службеној дужности) и 207. (прекршајна одговорност) овог закона, које 
почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 
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Мирјана Вулић 
судија Управног суда 
 
 

КАРАКТЕР ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ  
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Национализација је одузимање права својине на одређеним добри-

ма (непокретна, покретна имовина, финансијски капитал) у одређеним 
привредним гранама од општедржавног интереса и њен прелазак у држав-
ну својину, уз могућност али без обавезе плаћања накнаде ранијим вла-
сницима. 

Настанак национализације се везује за 19 век. У Француској је већ 
1818. године извршена национализација када је држава преузела својину 
на неким рудницима. 

Национализација је мера којој држава прибегава у одређеним вре-
менским интервалима. Рецимо у време великих економских криза, после 
ратова, у случају поремећаја у одређеним привредним гранама. 

Ради тога нису постојали општи закони о национализацији као 
што је то случај био са експропријацијом. Државе су своје овлашћење да 
врше национализацију добијале на основу самог устава. Закони о нацио-
нализацији су доношени појединачно за одређене привредне гране или 
одређену врсту добара. Тако су у Енглеској национализована предузећа у 
челичној индустрији, а у Француској је између два светска рата национа-
лизована железница. У капиталистичким системима национализација је 
мера за реформу капиталистичког привредног система. 

У земљама социјалистичке оријентације национализација има 
функцију социјалног преврата. Зато је "национализација однос класе према 
класи, често казна за повреду правила поретка и морала (са становишта но-
вог друштва). Шире гледано национализација је однос новог поретка према 
владајућој класи претходне друштвено економске формације"1. Национали-
зација се увек јавља искључиво у индивидуалној варијанти: јавља се у одре-
                                                 
1  Joжеф Салма 
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ђеним историјским периодима и односи се на одређене привредне објекте и 
привредне гране. У земљама социјалистичке оријентације она је вршена и 
извршена после другог светског рата, када су и настале ове државе.  

Изузетак је Совјетски савез у коме је одмах по завршетку октобар-
ске револуције започет процес национализације. Декретом о земљи из 
1917. године извршена је национализација целокупног земљишног фонда, 
1918. године национализована је индустрија, затим банке, транспортна 
предузећа, спољна трговина. 

Процес национализације у Демократској републици Немачкој за-
почео је 1945. године. Совјетским војним наређењима у периоду 1945/46 
национализована је најпре кључна индустрија, затим предузећа, затим 
предузећа у трговини, за снабдевање енергијом и банкарство. Мала и 
средња предузећа су првобитно била изузета, али су и она у периоду 
1950-1960. године прешла у државно власништво. Од национализације су 
биле изузете мале занатске радионице, мали трговци и кафеџије. 

 

Национализација на нашим просторима 

На подручју бивше Југославије процес национализације је трајао 
од 1946. године до 1958. године Закон о национализацији приватних при-
вредних предузећа донет је 1946. године2. Овим законом национализована 
су сва приватна привредна предузећа у 42 привредне гране. Допуном овог 
закона 1948. године национализовала су се кредитна и осигуравајућа дру-
штва, електричне централе, железничка предузећа... 

Поступак национализације завршен је 1958. године доношењем 
Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта. 

Национализација је у нашој држави почела 1946. године доноше-
њем Закона о национализацији приватних привредних предузећа.  

Закон не садржи дефиницију национализације, већ у уводном делу 
говори о циљевима национализације3:  

                                                 
2  "Службени лист ФНРЈ" 98/46 
3  "У циљу да се даде пуни размах остварењу друштвено-економских начела Устава 

Федеративне Народне Републике Југославије: 
 начела правилног искоришћавања свих постојећих привредних снага земље,  
 начела давања правца привредном животу и развитка од стране државе путем општег 

привредног плана, 
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Даном ступања на снагу овог Закона сва приватна привредна 
предузећа у 42 гране привреде прешла су у државну својину. Ова листа је 
проширена 1948. године. 

Национализација предузећа је обухватила сву покретну и непо-
кретну имовину као и сва имовинска права (патенте, лиценце, дозволе за 
рад, жигови, модели и слично).  

Законом је прописано да сопственицима припада накнада за наци-
онализовану имовину. Накнада је могла да се исплати у државним обве-
зницама које гласе на доносиоца или у новцу. Закон је обавезао савезну 
владу да донесе ближе прописе о начину и поступку процене национали-
зоване имовине и исплати накнаде. Прописи нису донети па је изостало 
плаћање накнаде. 

Одређена лица нису имала право на накнаду. У прву групу спадају 
лица против којих се води кривични поступак за дела за која може да се 
изрекне мера конфискације као и лица којима је престало држављанство 
због преласка у страно држављанство. Накнада се није давала за 
национализовану имовину која је служила социјалним, хуманим, култур-
ним и сличним сврхама. 

Надлежни судови су по захтеву државних органа вршили пренос 
права својине и других права са ранијег сопственика на државу. 

Оснивање нових приватних привредних предузећа из грана при-
вреде која је била предмет национализације било је забрањено. Само изу-
зетно Влада ФНРЈ могла је да да дозволу за оснивање предузећа. 

Следећи је донет Закон о изменама и допунама Закона о национа-
лизацији приватних привредних предузећа4. Овим Законом се национали-
зују приватна предузећа у преосталим привредним гранама и својина на 
непокретности свих страних физичких и правних лица. 

Законом о национализацији најамних зграда и грађевинског зе-
мљишта из 1958. године5. национализују се све најамне стамбене зграде и 
најамне пословне зграде.  
                                                                                                                       
 начела о општенародној својини средстава производње као главном ослонцу државе 

у развитку народне привреде, 
 начела о одбрани народа од експлоатације 
 А да би се заштитили животни интереси народа и подигло благостање радног народа. 
 Народна скупштина ФНРЈ доноси Закон о национализацији". 
4  "Службени лист ФНРЈ" 35/48 
5  "Службени лист ФНРЈ" 52/58 
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Грађевинско земљиште у градовима и насељима градског каракте-
ра национализује се и постаје друштвена својина. 

У члану 2. Овог закона прописано је: 
"Грађани могу на територији Југославије стицати и имати у својину: 
- Породичну стамбену зграду, тј. зграду са два стана или са три 

мања стана, или 
- Највише два стана као посебне делове зграде или 
- Једну породичну стамбену зграду и један стан као посебан део 

зграде". 
На исти начин закон је прописао шта могу стицати и имати од не-

покретне имовине грађанска правна лица, удружења грађана и занатлије. 
Пошто је на овај начин ограничио право својине на непокретно-

сти, све што је прелазило дозвољени максимум било је национализовано. 
Свим овим лицима је такође за убудуће забрањено стицање неппо-

кретности преко утврђеног максимума. 
Законом су национализована и сва грађевинска земљишта изграђе-

на и неизграђена у градовима и насељима градског карактера. Грађевин-
ско земљиште постаје друштвена својина а дотадашњи власник постаје 
корисник земљишта.  

Накнада за национализоване стамбене објекте утврђена је у виси-
ни 10 % од станарине која се плаћа за ту зграду на дан ступања на снагу 
закона за време од 50 година. 

Тако утврђена накнада требало је да се плаћа у једнаким месечним 
оброцима за време од педесет година почев од 1. јануара 1959. године. 

Поступак национализације водиле су посебне комисије за нацио-
нализацију при општинским народним одборима. Против решења ове ко-
мисије могла се изјавити жалба комисији за национализацију при среском 
народном одбору. Вођење управног спора било је забрањено. 

Поступак одређивања накнаде водио се по правоснажности реше-
ње о национализацији. Поступак је водио орган управе надлежан за по-
слове финансија при општинском народном одбору. Против решења о на-
кнади није се могла изјавити жалба нити се могао водити управни спор. 
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Из анализе наведених закона закључујемо да се национализација у 
бившој Југославији разликује од оне у државама несоцијалистичке ори-
јентације. Разлика се огледа у предмету национализације и накнади за на-
ционализовану имовину.  

"Разлика између предмета национализације у бившој Југославији 
и несоцијалистичким државама јесте, као што се из овог прегледа може 
видети, у томе што је у Југославији тај предмет био обимнији, шири, и то 
у два правца. Он се односи не само на привредна предузећа у неким при-
вредним гранама, већ на сва таква предузећа у готово свим привредним 
гранама; а обухватао је и права на новој врсти објеката: стамбеним и по-
словним објектима и грађевинском земљишту у градовима, невезано за 
било коју привредну грану. Дакле, предмет национализације у Југослави-
ји био је шири и у квантитативном и у квалитативном смислу. Следећа 
разлика везана је за накнаду коју погођени титулари добијају. У несоција-
листичким државама накнада је пуна, тржишна. У бившој Југославији она 
је такође постојала, али је била симболична, због циља са којим је извође-
на. Накнада није омогућавала успостављање првобитне економске пози-
ције погођеног субјекта. Губитак имовинских права за њега је био кона-
чан. Да подсетимо, накнада за одузети стан или пословни објекат износи-
ла је 10 % од станарине за време од 50 година. И тај умањени износ на-
кнаде био је исплаћиван у обвезницама, у року од 50 година чија вредност 
није била заштићена везивањем за стабилну валуту па ју је инфлација до-
датно обезвредила"6. 

На основу приказа једина два закона о национализацији која су 
донета у нашој земљи можемо закључити да су основне карактеристике 
национализације следеће: да се врши непосредно на основу закона, да су 
предмет национализације првенствено привредни објекти, али и покретне 
ствари и нека права, да власници предмета национализације могу да буду 
и физичка и правна лица и да плаћање накнаде за национализовану имо-
вину није неопходан услов. 

Национализација је вршена на основу самог закона тако што је 
прописивано да сва имовина наведена у закону, даном ступања на снагу 
закона прелази у државну својину. Тако је Законом о национализацији 

                                                 
6  Нина Планојевић, "Накнада за одузете стамбене и пословне објекте", Правни живот 

бр. 11/2007. године 
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приватних привредних предузећа из 1946. године предвиђено да сва имо-
вина приватних предузећа у 42 привредне гране прелази у државну своји-
ну. Појединачни управни акти нису доношени, односно нису вођени било 
какви појединачни управни поступци национализације. Објекти национа-
лизације су приватна привредна предузећа. Национализује се целокупна 
имовина предузећа, непокретна и покретна имовина, постројења, опрема 
као и сва имовинска права као што су патенти, лиценце, дозволе за рад, 
службености, рударска права, узорци, жигови и сл. Међутим Законом о 
национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта из 1958. 
године национализује се само одређена врста непокретности: најамне 
стамбене зграде, најамне пословне зграде и грађевинско земљиште, чиме 
је учињено знатно одступање од општег појма национализације. Јер је на-
ционализација првенствено привредно-политичка мера коју држава спро-
води у одређеним привредним гранама. Закон из 1958. године није усме-
рен ни на једну привредну грану, већ на тачно одређене објекте у приват-
ној својини физичких лица. 

Када је у питању накнада за национализовану имовину законом су 
биле предвиђене ситуације у којима се накнада не плаћа и ситуације у ко-
јима се она исплаћује. Власницима национализованих предузећа накнада 
је исплаћивана у државним обвезницама, а власницима станова давана је 
симболична накнада на 50 година. Из овога можемо да закључимо да је 
фактички национализација вршена без накнаде. 

 

Национализација грађевинског земљишта 
Законом о национализацији најамних зграда и грађевинског зе-

мљишта из 1958. године национализовано је изграђено и неизграђено гра-
ђевинско земљиште у ужим грађевинским реонима градова и насеља град-
ског карактера. 

Поступак национализације грађевинског земљишта започињао је 
одлуком Извршног већа Републике одређивањем места која се сматрају 
градовима и насељима градског карактера. Затим су општински органи 
доносили одлуке о утврђивању грађевинских реона. Одлука је садржала 
попис свих катастарских парцела које улазе у састав ужег грађевинског 
реона. Ову одлуку потврђивало је републичко Извршно веће. У току 1959. 
године сви градови и насељена места у Србији донели су ове одлуке. 
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На основу ових одлука геодетске управе су урадиле записнике 
обележавања граница ужег грађевинског реона и просторне карте-геодет-
ске подлоге, са уцртаном границом ужег грађевинског реона. Тако је на-
стао ужи грађевински реон, који ће касније добити назив градско грађе-
винско земљиште. 

После овог закона није донет ниједан закон који би у свом насло-
ву садржао појам национализације. Међутим, национализација грађе-
винског земљишта вршена је све до 1995. године законима о грађевин-
ском земљишту. 

Године 1968. донет је савезни Закон о одређивању грађевинског зе-
мљишта у градовима и насељима градског карактера7. Законом се пропису-
је да се као грађевинска могу одредити само она земљишта која су већ ур-
банистички изграђена или за која се донесе урбанистички план и ако ће се 
градња на тим земљиштима у целини или већим делом извршити у року од 
десет година. Грађевинско земљиште се одређује републичким законима. 

Иако овај закон у свом наслову не садржи појам национализације, 
из самог садржаја закона јасно је да се ради о национализацији грађевин-
ског земљишта. 

Интересантно је напоменути да је стручна јавност овај закон нази-
вала малим законом о национализацији. 

На основу овлашћења из овог закона Република Србија исте годи-
не доноси закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и на-
сељима градског карактера8. 

Закон садржи списак 35 места у Србији, 25 у Војводини и три на 
Косову и Метохији. Грађевинско земљиште у набројаним градовима и на-
сељима градског карактера постаје друштвена својина. 

Скупштине општина су биле дужне да у року од два месеца сачи-
не записник о омеђавању и скице земљшита са списком катастарских пар-
цела које постају друштвена својина и да то ставе на јавни увид. 

Питање накнаде за национализовано земљиште регулисано је са-
везним законом о одређивању грађевинског земљишта. Ранијем власнику 
припада правична накнада по одредбама Закона о експропријацији. Међу-
                                                 
7  "Службени лист СФРЈ" 5/68, 20/68 
8  "Службени гласник СРС"32/68... и 39/73 
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тим, ранији власник стиче право на накнаду не у моменту национализаци-
је, већ од момента када земљиште буде предато општини или другом ко-
риснику. 

У суштини то значи да ранијем власнику не припада накнада за 
укинуто право својине све док користи земљиште односно, док је у фак-
тичком поседу тог земљишта. Њему ће припасти накнада тек ако то зе-
мљиште буде изузето из његовог фактичког поседа. Рок за плаћање накна-
де власнику тече од момента предаје земљишта општини. Накнада се ис-
плаћује у року од пет година и то у једнаким годишњим оброцима. 

Можемо да закључимо да је национализација вршена без накнаде. 
Власник земљишта је остајао без својине; преостало му је само право ко-
ришћења којим није могао самостално да располаже. Ранији власник је 
своје право коришћења могао да пренесе на брачног друга, потомке, усво-
јенике, родитеље и усвојиоце. 

Да је национализација вршена без накнаде потврдио је закон о 
враћању одузете имовине и обештећењу9 којим је прописано да право на 
враћање одузете имовине и обештећење имају и лица којима је одузета 
имовина на основу Закона о одређивању грађевинског земљишта у градо-
вима и насељима градског карактера из 1968. године.  

Национализација грађевинског земљишта наставља се доношењем 
Закона о грађевинском земљишту из 1875. године10. 

Овим законом се први пут уводи појам градског грађевинског зе-
мљишта. Оно се дефинише као: "изграђено и неизграђено грађевинско зе-
мљиште у градовима и насељима градског карактера које је одређено за-
коном или на основу закона и грађевинско земљиште у градовима и насе-
љима градског карактера које се у складу са условима и по поступку који 
су утврђени законом одреди општина". 

Из цитиране дефиниције закључујемо да постоје две врсте градског 
грађевинског земљишта: прва коју чини земљиште које је одређено законом 
или на основу закона као грађевинског до 1975. године. То је пре свега ужи 
грађевински реон, формиран на основу Закона о национализацији из 1958. 
године и савезног и републичког закона о одређивању грађевинског земљи-

                                                 
9  "Службени гласник РС" 72/2011 
10  "Службени гласник СРС" 32/75 
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шта из 1968. године; друга врста земљишта је оно које ће општине прогласи-
ти као градско грађевинско земљиште убудуће у складу са законом. 

Од доношења закона о грађевинском земљишту надлежност за одре-
ђивање градског грађевинског земљишта прешла је са републике на општину. 

 

Услови и поступак проглашења земљишта  
за градско грађевинско 

Закон је утврдио услове који морају бити испуњени да би једно зе-
мљиште било проглашено за градско грађевинско. У три случаја земљи-
ште може бити проглашено за градско грађевинско: (1) ако је урбанистич-
ки већ изграђено, (2) ако се налази у границама генералног урбанистичког 
плана и (3) земљиште у другим подручјима предвиђеним за стамбену и 
другу комплексну изградњу. 

У сва три случаја морају да буду испуњена два услова: да је донет 
детаљни урбанистички план и да је уређење и изградња тог земљишта 
предвиђена средњорочним друштвеним планом општине. 

Детаљни урбанистички план се доноси за део насеља, у оквиру гене-
ралног плана и њиме се утврђује и уређује организација, уређење и коришће-
ње целокупног простора одређеног насеља. Обавезни делови урбанистичког 
плана су правила уређења, правила грађења и графички прилози. Правилима 
уређења се дефинишу мреже саобраћајница и трасе кретања линијске инфра-
структуре (водоводне и канализационе мреже, електро мреже, мреже топло-
вода и гасовода...). Правила грађења утврђују величине грађевинске парцеле 
и врсте објеката који ће се на њима градити, грађевинске и регулационе ли-
није, степен изграђености и заузетости грађевинских парцела. Графички при-
лози садрже геодетске подлоге на којима се приказује постојеће стање ката-
старских парцела, као и будућа намена предвиђена планом. 

Детаљне урбанистичке планове доносиле су општине у форми од-
луке о усвајању детаљног урбанистичког плана. 

Поступак доношења урбанистичког плана одвијао се у две фазе. У 
првој фази општина је доносила одлуку о приступању изради детаљног 
урбанистичког плана. Ова одлука је имала тачно прописан садржај. Као 
прво, садржала је опис границе захвата урбанистичког плана навођењем 
бројева катастарских парцела. Затим су набрајане парцеле које се налазе 
унутар ових граница. Доношењем ове одлуке обустављен је промет зе-
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мљишта које се налази у захвату плана за време од две године. Такође се 
до доношења плана обустављало издавање грађевинске дозволе. 

Одлука је садржала и одредбе којим се земљишно-књижно одеље-
ње општинског суда обавезивало на упис и спровођење забележбе обуста-
ве промета. 

Одлука је ступала на снагу по објављивању у општинском службе-
ном листу. 

Следећа фаза је доношење одлуке о усвајању детаљног урбани-
стичког плана. 

Одлуку су доносиле скупштине општина. Саставни делови одлука 
су били елаборати детаљних урбанистичких планова које су радиле струч-
не урбанистичке организације. 

Пошто је детаљни урбанистички план усвојен општина је могла 
да приступи доношењу одлуке о проглашењу земљишта за градско гра-
ђевинско. 

Ове одлуке су носиле назив "Одлуке о одређивању градског грађевин-
ског земљишта". У првом члану свих одлука наводио се назив насеља на који 
се односи одлука. Следећи члан је описивао границу захвата навођењем гра-
ничних катастарских парцела. Затим су морале да буду побројане све катастар-
ске парцеле које се налазе у захвату. Најбитније одредбе ових одлука су оне 
којима се укида право својине и наређује промена у земљишним књигама. 

У одлуци о одређивању градског грађевинског земљишта11 Скуп-
штине града Крагујевца из 1979. године у члану 7. прописано је: "ступа-
њем на снагу ове одлуке престаје право својине на земљишту описаном у 
претходним члановима на које је до тог дана постојало право својине". У 
одлуци из 1978. године уместо израза "престаје право својине" употре-
бљен је израз "постаје друштвена својина". 

Употребљавана су два различита израза за исто правно дејство од-
луке о одређивању градског грађевинског земљишта. Јер доношењем ове 
врсте одлука истовремено престаје право својине и постаје друштвена 
својина на земљишту које је наведено у одлуци. 

                                                 
11  "Међуопштински службени лист Општина Шумадије" 15/79 



Билтен Врховног касационог суда 

 406

Општински суд је посебном одредбом ове одлуке обавезиван да 
спроведе одговарајуће уписе и промене по земљишним књигама. Одно-
сно, земљиште је књижено као друштвена својина, а дотадашњи власници 
уписивани су као корисници. 

Ове одлуке објављиване су у општинским службеним листовима и 
истицане су на огласним таблама месних канцеларија ради обавештавања. 

Скупштина града Крагујевца донела је укупно шест одлука о одре-
ђивању градског грађевинског земљишта, прву 1976. године, а задњу 
1989. године. Све одлуке су имале исти садржај, осим наравно списка ка-
тастарских парцела. Одлуке нису регулисале права ранијих власника, као 
ни могућност евентуалног приговора на одлуку. 

 

Права ранијег власника земљишта 
Ограничење права приватне својине на земљишту почиње од тре-

нутка када општина донесе одлуку о приступању изради детаљног урба-
нистичког плана. Доношењем одлуке о приступању забрањује се промет 
земљишта а упис ове забране по службеној дужности вршило је земљи-
шно-књижно одељење општинског суда. Ова забрана је могла да траје нај-
дуже две године. У истом периоду било је забрањено вршење било каквих 
промена на овом земљишту изградњом, односно забрањено је било изда-
вање грађевинских дозвола. 

Након усвајања детаљног урбанистичког плана општина доноси 
одлуку о одређивању градског грађевинског земљишта. Доношењем ове 
одлуке укида се право својине на земљишту. 

Закон о грађевинском земљишту је детаљно регулисао права ранијег 
сопственика. Ранији сопственик неизграђеног градског грађевинског земљи-
шта коме је одузето право својине, постаје корисник земљишта. Према од-
редби члана 23. Закона о грађевинском земљишту он има право "да задржи у 
поседу то земљиште и да га употребљава за дозвољене сврхе, на начин којим 
се не мења облик и својство земљишне парцеле до дана када га је на основу 
одлуке надлежног органа дужан предати општини, односно одређеном кори-
снику ради привођења тог земљишта предвиђеној намени". 

Зависно од намене неизграђеног градског грађевинског земљишта 
која је утврђена детаљним урбанистичким планом ранији сопственик мо-
гао је да се нађе у двема различитим ситуацијама: 
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Ранији сопственик неизграђеног градског грађевинског земљишта 
има првенствено право коришћења тог земљишта ради изградње зграде на 
коју по закону може стећи право својине у границама једне грађевинске 
парцеле чија је површина потребна за редовну употребу зграде, ако се на 
основу детаљног урбанистичког плана на том земљишту може подићи 
зграда (прече право градње)- прописано је чланом 24. Закона. Појасниће-
мо ову одредбу. Ако је детаљним урбанистичким планом на неизграђеном 
грађевинском земљишту предвиђена изградња породичне зграде, ранији 
сопственик има прече право градње на том земљишту, под условом да бу-
дућом изградњом не стиче својину на непокретности преко максимума 
који су одређени законом. У случају да може да оствари прече право град-
ње и поред тога што је ранији сопственик већ уписан као корисник мора 
се обратити надлежном општинском органу за добијање на коришћење 
тог истог земљишта. Остваривање овог права везано је за рок како у по-
гледу подношења закона, тако и у погледу рока у коме мора да се заврши 
изградња објекта. У случају протека рокова санкција је губитак права. 

Уколико је детаљни урбанистички план предвидео да се на неизгра-
ђеном градском грађевинском земљишту гради објекат који не може бити у 
приватној својини (болнице, школе, паркови, улице) у том случају ранији 
сопственик то земљиште користи на начин који не мења облик и својство зе-
мљишне парцеле. Односно забрањено му је било какво извођење грађевин-
ских радова. Ранији сопственик може користити земљиште све док општина 
не одлучи да земљиште приведе планираној намени изградњом школе, бол-
нице или улице. Ова ситуација је неповољнија за ранијег сопственика од 
претходне. Када ће се приступити изградњи ових објеката зависиће искључи-
во од општине. Догађало се да од доношења плана до изградње прође више 
година, па и деценија. За то време ранији сопственик је у фактичком поседу 
тог земљишта без могућности да на њему гради или било шта мења.  

Градско грађевинско земљиште је у друштвеној својини и није у 
промету. Право располагања има општина под условима које прописује 
закон о грађевинском земљишту. 

Право коришћења које је ранијем сопственику преостало после 
укидања права својине такође није било у промету. Односно, он није мо-
гао да располаже тим правом. Изузетно он је то своје право могао да пре-
несе само на најужи круг сродника. 
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Накнада ранијем сопственику 
Савезним законом о одређивању грађевинског земљишта у градо-

вима и насељима градског карактера из 1968. године било је прописано да 
"накнада за земљиште које је постало друштвена својина исплаћује се у 
року од пет година од дана када је то земљиште предато општини и то у 
једнаким годишњим оброцима". 

Закон о грађевинском земљишту из 1975. године предвиђа плаћа-
ње за земљиште према прописима о експропријацији. Међутим и према 
овом закону право на накнаду ранији сопственик стиче тек када му зе-
мљиште буде изузето из поседа. На исти начин плаћање накнаде је регу-
лисао и закон о грађевинском земљишту из 1979. године. 

Према наведеним законима ранији сопственик неизграђеног град-
ског грађевинског земљишта не стиче право на накнаду моментом укида-
ња права својине. Он то право стиче тек када земљиште преда у посед оп-
штини и то на њен захтев. О томе када ће доћи до предаје у посед општи-
ни неизграђеног градског грађевинског земљишта није могао да одлучује 
ранији сопственик. Већ смо напоменули да је између укидања права сво-
јине и предаје у посед земљишта општини могло да прође више година па 
и више деценија. На тај начин одлаган је моменат стицања права на на-
кнаду ранијег сопственика за одузето право својине.  

Очигледно је да су закони о грађевинском земљишту преузели од-
редбе савезног закона о одређивању грађевинског земљишта у градовима 
и насељима градског карактера из 1968. године који се односе на плаћање 
накнаде за земљиште које је прешло у друштвену својину. 

Ниједан од наведених закона не предвиђа плаћање било какве на-
кнаде за одузето право својине и забрану располагања преосталим правом 
коришћења ранијим сопственицима. Одузимање било ког имовинског 
права мора да подразумева и плаћање накнаде за одузето право. 

Већ смо напоменули да је Закон о враћању одузете имовине и обе-
штећењу признао право на враћање одузете имовине и обештећење лицима 
којима је одузета имовина на основу савезног закона о одређивању грађевин-
ског земљишта у градовима и насељима градског карактера из 1968. године. 

Постављамо питање зашто то право није дато и лицима којима је 
имовина одузимана на основу Закон о грађевинском земљишту. Анализом 
садржаја и правног дејства одлука о одређивању градског грађевинског 
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земљишта долазимо до закључка да је овим одлукама вршена национали-
зација грађевинског земљишта. Поступак за доношење ових одлука исти 
је као и поступак спровођења национализације: није обезбеђено учешће 
власника земљишта у доношењу ових одлука, укидање својине врши се 
општим актом, промена уписа у земљишним књигама врши се по службе-
ној дужности, власницима земљишта није обезбеђена правна заштита и 
углавном није исплаћивана накнада за одузето право својине. 

Једина разлика постоји у надлежности. Национализацију према 
Закону о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима 
градског карактера вршила је држава, а национализацију према закону о 
грађевинском земљишту вршила је општина доношењем одлука о одређи-
вању градског грађевинског земљишта. 

 

Закључна разматрања 

Можемо закључити да је у нашој законској регулативи постојала 
специфична врста национализације која је вршена у периоду од 1975. до 
1995. године. 

На основу Закона о грађевинском земљишту општине су доносиле 
одлуке о одређивању градског грађевинског земљишта којима се укидала 
приватна својина и успостављала друштвена својина на градском грађе-
винском земљишту. Власник коме је одузето право својине није стицао 
право на накнаду моментом одузимања својине, већ је ово право стицао 
тек кад општини преда у посед грађевинско земљиште. 

Одлуке о одређивању градског грађевинског земљишта које су до-
ношене у периоду од 1975. до 1995. године су имале национализаторски 
карактер. 

Мишљења смо да би изменама закона о враћању одузете имовине 
и обештећењу требало признати право на враћање и обештећење за одузе-
ту имовину и лицима којима је одузимана имовина на основу одлука о од-
ређивању градског грађевинског земљишта. 
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Др Добросав Миловановић  
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 
 

ПРОЦЕС УСКЛАЂИВАЊА ПОСЕБНИХ ЗАКОНА  
СА ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ1 

 

Увод 

У току је процес усклађивања посебних управно-процесних зако-
на са новим Законом о општем управном поступку Републике Србије. У 
раду се упоређују решења Закона о општем управном поступку из 1997. 
године2 (у даљем тексту: ЗУП 1997) и новог Закона о општем управном 
поступку3 (у даљем тексту: нови ЗУП). Посебно се разматрају и одредбе 
Закона о инспекцијском надзору4 (у даљем тексту: ЗИН), као и закона ко-
ји садржи процесне норме у области пореза. Испитују се ограничења од-
ступања од општег режима, процеси усклађивања посебних закона са на-
челима и решењима ЗУП и ЗИН, као и организациони механизми за 
њихово спровођење.  

 

Ограничења у погледу могућности одступања  
од општ(иј)ег управнопроцесног режима 

У уставном поретку Републике Србије не постоји хијерархијски 
однос између закона, где би поједини закони због свог значаја - систем-
ског карактера питања које уређују и томе прилагођене процедуре усваја-
ња5 - имали јачу правну снагу у односу на друге законе који уређују пове-

                                                 
1  Рад је објављен у Зборнику радова: St. Cyril and Methodius University in Skopje, Collec-

tion of Papers from the International Conference "Experiences from the Implementation of 
the New Laws for General Administrative Procedure in the Region of Southeast Europe", 
5-7 May 2017, Ohrid, Macedonia, стр. 65-76 

2 "Службени лист СРЈ" 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС" 30/2010 
3  "Службени гласник РС" 18/2016 
4  "Службени гласник РС" 36/2015 
5  Кроз предвиђање квалификоване већине у законодавном телу која је неопходна да би 

се усвојили системски закони 
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зану материју. У том смислу З. Томић указује да су сви закони Републике 
Србије начелно једнаке правне снаге, истога ранга.6 Стога у погледу међу-
собног односа закона важе принципи: lex specialis derogat legi generali i 
lex posterior derogat legi priori. Међутим, како исти аутор наводи, неоп-
ходно је озбиљно узети у обзир и круцијелну норму Устава да је "правни 
поредак јединствен" (члан 4. став 1. и члан 194. став 1. Устава Србије), па 
из тога посредно засновати обавезу закона који уређују посебне области 
да, поред осталога, строго воде рачуна о начелима ЗУП-а7. 

ЗУП из 1997, који се у највећем делу примењује до 1. јуна 2017. 
године, не даје изричиту дефиницију управне ствари. Наиме, он само од-
ређује предмет своје примене одредбама према којима су по овом закону 
дужни да поступају државни органи (и други дефинисани субјекти8) кад у 
управним стварима, непосредно примењујући прописе, решавају о прави-
ма, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или 
друге странке (доношење управних аката), као и кад обављају друге по-
слове утврђене овим законом (што подразумева издавање уверења као вр-
сту управних радњи). С друге стране, Закон о управним споровима9 (у да-
љем тексту ЗУС) изричито одређује управну ствар као појединачну не-
спорну ситуацију од јавног интереса у којој непосредно из правних про-
писа произилази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно 
правно одреди, што је прилагођено схватању да се управни спор води о 
законитости коначног управног акта. Овим је из дефиниције управне ства-
ри искључено вршење свих управних радњи. С друге стране, предмет 
управног спора чини и оцена законитости других коначних појединачних 
аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интере-
су, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена друга-
чија судска заштита, као и коначних појединачних аката, када је то зако-
ном предвиђено. 

ЗУП 1997 у делу Основна начела предвиђа да одредбе закона који-
ма се, због специфичне природе управних ствари у појединим управним 

                                                 
6  Томић Зоран, Закон о општем управном поступку, Предговор Закону о општем 

управном поступку, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 14 
7  Видети детаљније, ибид, стр. 14 
8  Предузећа и друге организације којима је законом поверено вршење одговарајућих 

јавних овлашћења 
9  "Службени гласник РС" 111/2009 
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областима, прописују неопходна одступања од правила општег управног 
поступка, морају бити у сагласности са основним начелима утврђеним 
овим законом. На овај начин он поставља границе одступања од општег 
режима уређења поступања у управним стварима, стављајући нагласак на 
неопходности одступања због специфичности материје и захтевајући са-
гласност са основним начелима ЗУП-а10. 

За разлику од ЗУП 1997, нови ЗУП је изричито дефинисао и знатно 
проширио појам управне ствари. Он предвиђа да је управна ствар поједи-
начна ситуација у којој орган, непосредно примењујући законе, друге про-
писе и опште акте, правно или фактички утиче на положај странке тако што 
доноси управне акте, гарантне акте, закључује управне уговоре, предузима 
управне радње и пружа јавне услуге. Према томе, управна ствар, поред до-
ношења управних аката и издавања уверења од стране надлежних органа, 
обухвата и доношење гарантних аката, закључивање управних уговора, 
предузимање свих других управних радњи и пружање јавних услуга. Поред 
тога, предвиђено је да је управна ствар и свака друга ситуација која је зако-
ном одређена као управна ствар.11 Тиме је појам управне ствари у новом 
ЗУП-у изједначен по обиму са предметом управног поступка. Међутим, 
проширени појам управне ствари не ствара проблеме са аспекта дефиници-
је ЗУС-а, имајући у виду да ће се и даље Управном суду по основу управ-
них ствари из управног поступка подносити тужбе искључиво против 
управних аката. Наиме, поводом приговора као новог ремонстративног 
средства правне заштите због неиспуњења обавеза органа из управног уго-
вора, (не)предузимања управне радње или због неквалитетног пружања јав-
них услуга, доносе се управни акти у форми решења. 

Позиције норми новог ЗУП-а су значајно ојачане у односу на нор-
ме посебних процесних закона, што је у складу и са циљем Стратегије ре-
форме јавне управе из 2014. године, у смеру обезбеђења функционалног 
јединства и стандарда квалитета активности којима се врше управни по-
слови и јавна овлашћења, независно од области у којима се они обављају 
и орган(изациј)а у чијој су надлежности. У вези са тим, нови ЗУП знатно 
сужава простор за неоправдане посебности. Наиме, он предвиђа своју 

                                                 
10  Пример одступања од основног начела ЗУП-а 1997 је начело формалне, уместо мате-

ријалне, истине које садржи Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре ("Службени гласник РС" 99/2011 и 83/2014) 

11  То би нпр. могло да буде одлучивање о накнади штете у вези са поднетим приговором. 
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примену на поступање у свим управним стварима, независно од конкрет-
не области у којој се поступа. На овај начин, одредбе о супсидијерној при-
мени ЗУП-а у посебним законима губе значај који имају до почетка при-
мене новог ЗУП-а. Ипак, због могућих нејасноћа и дилеме да ли одређена 
ствар спада у појам управне ствари, остаје потреба за овим одредбама, чи-
ме се повећава правна сигурност. С друге стране, као и у ЗУП-у 1997, но-
ви ЗУП предвиђа да се поједина питања управног поступка могу посеб-
ним законом да уреде само ако је то у појединим управним областима 
неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним овим 
законом. Међутим, нови ЗУП додаје као кумулативан услов значајну но-
вину - захтев да се тиме не смањује ниво заштите права и правних интере-
са странака зајемчених овим законом.12 Веома је битно указати да се овај 
додатни услов практично може односити на све одредбе ЗУП-а којима се 
уређује статус странке, а не само на одредбе основних начела. На овај на-
чин, суштински је промењен и повећан значај одредаба општег процесног 
закона и битно умањен простор за одступања начина уређивања кроз по-
себне законе, која представљају један од великих проблема не само у Ср-
бији него и у земљама региона и чланицама ЕУ. 

ЗИН, чија је пуна примена отпочела 30. априла 2016. године, пред-
мет је интересовања из више разлога. Најпре, он игра двоструку улогу у 
односу на процесне законе. Посебан је у поређењу са ЗУП-ом, јер уређује 
поступање у области инспекцијског надзора, где се на питања која нису 
њиме уређена примењују одредбе ЗУП-а (нпр. у погледу записника). С 
друге стране, он је општег карактера у односу на посебне законе који уре-
ђују поступање у посебним областима инспекцијског надзора. С обзиром 
да Закон о државној управи из 1992. године13 није садржао разрађене од-
редбе о инспекцијском надзору, посебним законима био је остављен ши-
рок простор за уређивање низа, не увек и специфичних питања. Имајући у 
виду наведене проблеме, интенцију Стратегије реформе јавне управе и са-
времене тенденције у свету, ЗИН у уводним одредбама детаљно уређује 
своју примену и однос према другим законима. ЗИН најпре истиче да су 

                                                 
12  В. Миловановић Д. и Цуцић В., Нова решења Нацрта закона о општем управном по-

ступку у контексту реформе јавне управе у Србији, Правни живот, бр. 10, Том II, Бео-
град, 2015, стр. 96. 

13  "Службени гласник РС" 20/92, 6/93 – УС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99-др. закон, 
79/05-др. закон, 101/05 – др. закон и 87/11 – др. закон. 
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садржина, границе, овлашћења, права и обавезе при вршењу инспекциј-
ског надзора утврђени овим и посебним законима. 

Дефинишући однос са "системским" законима у области функцио-
нисања јавне управе и њених службеника, као и општим процесним пра-
вилима, ЗИН наводи да у поступку вршења инспекцијског надзора ин-
спектор, односно други овлашћени службеник поступа сагласно начелима 
и правилима деловања државне управе и начелима и правилима деловања 
државних службеника, односно службеника аутономне покрајине и једи-
нице локалне самоуправе, као и сагласно начелима и правилима поступка 
којима је уређен општи управни поступак. 

Поштујући одредбе важећег Закона о државној управи које су, 
због промене концепта државне у јавну управу и измењених околности, 
сазреле за темељно преиспитивање, ЗИН предвиђа своју непосредну при-
мену у поступцима инспекцијског надзора који врше органи државне 
управе и, као поверени посао, органи аутономних покрајина и јединица 
локалне самоуправе. 

Такође, у складу са принципом lex specialis derogat legi generali и 
због прихватања међународних стандарда и усклађивања са правним те-
ковинама ЕУ у појединим областима, у поступку вршења инспекцијског 
надзора и службене контроле који произлазе из посебних закона, потврђе-
них међународних уговора или усклађивања законодавства са правним те-
ковинама ЕУ, непосредно се примењују одредбе посебног закона, ако су у 
одређеним областима инспекцијски надзор и службена контрола тим за-
коном уређени друкчије. Међутим, ЗИН онемогућава да непосредна при-
мена посебних закона искључи или ограничи непосредну примену њего-
вих одредаба по питањима која уопште нису уређена посебним законима, 
чиме се спречава настанак правних празнина у регулацији института ин-
спекцијског надзора и службене контроле. 

Посебан значај има одредба ЗИН-а којом се онемогућава да непо-
средна примена одредаба посебних закона у било ком случају искључи 
или ограничи непосредну примену одредаба овог закона којима се уређују 
нерегистровани субјекти и поступање према њима и инспекције су дужне 
да примењују одредбе овог закона којима се уређују ови субјекти, као и 
поступање према тим субјектима. 
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У циљу стандардизације истоврсних послова различитог назива 
или оних који се обављају у оквиру одређеног степена независности или 
самосталности одређених субјеката, ЗИН се сходно примењује у поступку 
инспекцијског надзора који у пословима из изворне надлежности врше 
органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе, као 
и када органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи једи-
ница локалне самоуправе и други субјекти са јавним овлашћењима врше 
друге облике надзора и контроле у смислу овог закона. 

Коначно, ЗИН је искључио своју примену у појединим пословима, 
за које се сматра да су битно другачији или да захтевају одређени степен 
сужавања простора за транспарентност због тајности података у области-
ма у којима се врше. У том смислу ЗИН се не примењује на поступање и 
послове одбране, полиције, комуналне полиције и Пореске полиције. 

На крају овог дела разматрамо модел предвиђен Законом о поре-
ском поступку и пореској администрацији14 (у даљем тексту: ЗПППА). У 
делу "Однос према другим законима" он предвиђа уобичајено решење 
према коме се, ако овим законом није друкчије прописано, порески посту-
пак спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређу-
је општи управни поступак. 

Међутим, када уређује однос према законима који се у односу на 
њега могу сматрати посебни(ји)м, ЗПППА предвиђа неуобичајено решење, 
по коме ако је другим законом питање из области коју уређује овај закон 
уређено на друкчији начин, примењују се одредбе овог закона. Може се по-
ставити питање уставности ове одредбе. Аргументација за неуставност је 
нарушавање принципа lex specialis derogat legi generali. С друге стране, на-
воде се норме Устава да је "правни поредак јединствен" и одговарајућа 
пракса Уставног суда на том плану, где би се ЗПППА имао сматрати "ма-
тичним законом". Истакли смо став З. Томића у погледу ЗУП-а да се из ове 
одредбе Устава посредно може засновати обавеза да закони који уређују 
посебне области, поред осталога, строго воде рачуна о начелима ЗУП-а. 

                                                 
14  "Службени гласник РС" 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 

61/2005, 85/2005-др. закон, 62/2006-др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 
20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016. 
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Међутим, питање је да ли би ЗПППА могао да пружи примат свим својим 
нормама (а не само начелима) у односу на посебне законе? 

Коначно ЗПППА уређује и однос закона који су посебни у односу 
на ЗПППА према самом ЗУП-у, по појединим питањима, тако што пред-
виђа да се у поступку који води Пореска управа у вези са издавањем и од-
узимањем овлашћења, одобрења, дозвола, сагласности и др, применом за-
кона којим се уређује девизно пословање, односно закона којим се уређу-
ју игре на срећу, сходно примењује закон којим се уређује општи управни 
поступак, ако тим законима није друкчије одређено. 

 

Поступак и институционални оквир за усклађивање процесних  
норми посебни(ји)х закона са општи(ји)м законима 

Имајући у виду проблеме у пракси са аспекта настојања да се го-
тово сва питања уреде посебним законима и у ситуацијама када то није 
потребно нити примерено, ЗУП и ЗИН предвиђају прелазним и завршним 
одредбама процес усклађивања посебних закона са начелима и решењима 
ових закона. Успостављен је модел који је, у одређеној мери, инспирисан 
процесом усклађивања са директивама ЕУ, уз организациони механизам 
за његово спровођење кроз формирање координационих комисија Владе, 
у циљу обезбеђења делотворности и ефикасности овог процеса. 

Упоредно посматрано, у Хрватској надлежно министарство даје 
мишљења на нацрте закона и других прописа с аспекта усклађености са 
одредбама ЗУП-а. Међутим, због непостојања санкције за неуважавање 
тих мишљења, још увек се предлажу закони који прописују друкчије по-
ступање од оног које је прописано ЗУП-ом (по правилу позивањем на 
усклађивање с директивама ЕУ). Зато је Стратегијом развоја јавне управе 
2015-2020 у поступку упућивања предлога прописа влади предвиђено 
прописивање обавезе прибављања претходне изјаве о усклађености посеб-
них прописа с одредбама ЗУП-а. Идеја овог механизма је да, без приба-
вљене изјаве, законски предлози који садрже процесне одредбе неће моћи 
да се упуте у законодавну процедуру15. 

Како је напоменуто, прелазне и завршне одредбе новог ЗУП-а 
предвиђају обавезу усклађивања посебних закона са решењима ЗУП-а до 

                                                 
15  В. Миловановић Д. и Цуцић В., Извештај о спроведеној анализи ефеката Нацрта зако-

на о општем управном поступку Републике Србије, respaweb.eu/library  
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1. јуна 2018. године16, при чему би "терет доказивања" потребе за специ-
фичним уређењем појединих питања требало да буде на органима који те 
специфичности истичу. Такође, у циљу делотворног и ефикасног спрово-
ђења овог процеса нови ЗУП је предвидео, а у октобру 2016. године Влада 
је образовала, Координационо тело ради процене усклађености посебних 
закона са одредбама овог закона, при чему министарство надлежно за по-
слове државне управе обавља стручне и административне послове.  

У циљу правне сигурности и избегавања било каквих дилема, Ко-
ординационо тело је заузело став да ће се у периоду усклађивања посеб-
них закона којима су уређена поједина питања управног поступка у поје-
диним управним областима, са одредбама ЗУП -a, од почетка његове при-
мене (1. јуна 2017) до 1. јуна 2018. године, примењивати одредбе посеб-
них закона. Такође, поступци који до почетка примене ЗУП -a (1. јуна 
2017. године) не буду окончани,17 окончаће се према одредбама закона ко-
ји се примењивао до почетка примене овог закона. Ако после почетка 
примене ЗУП -a решење првостепеног органа буде поништено или укину-
то, даљи поступак спроводи се према одредбама nовог закона, при чему 
ће се у периоду усклађивања посебних закона којима су уређена поједина 
питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама 
ЗУП-a (од 1. јуна 2017. године до 1. јуна 2018. године), примењивати од-
редбе посебних закона. Одредбе ЗУП-а којима се уређују институти који 
нису били предвиђени ЗУП-ом који важи до 1. јуна 2017. године,18 почи-
њу да се примењују од 1. јуна 2017. године, изузев ако су идентични ин-
ститути на другачији начин уређени одредбама посебног закона19 или ако 

                                                 
16  Према прелиминарним анализама биће неопходно да се усклади око 250 посебних закона. 
17  При томе, неопходно је дефинисати када се има сматрати окончаним поступак - да ли 

је то моменат коначности, правноснажности управног акта или неки други моменат 
18  Као што су приговор, одговор првостепеног органа на жалбу, одрицање права на жалбу... 
19  Пример је притужба предвиђена Законом о полицији, која по својој правној природи 

представља приговор (иако носи другачији назив). У том случају дошло би до дупли-
рања истоврсне правне заштите. С друге стране рекламација из Закона о заштити по-
трошача не би изузела примену одредаба ЗУП-а о приговору, јер иако је реч о ремон-
стративном правном средству, није предвиђена могућност доношења решења по 
основу рекламације, нити могућност изјављивања жалбе, односно тужбе на то реше-
ње, већ се након одлучивања о рекламацији предвиђа могућност мирног решења спо-
ра, а после тога парнице. Стога је правна природа рекламације сасвим другачија од 
приговора и примена одредаба ЗУП-а о приговору у вези са вршењем јавних служби 
не би представљало дуплирање истоврсне правне заштите 
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је њихово увођење предвиђено посебним законима.20 Коначно, неопходно 
је одредити шта у ситуацијама када је одређена одредба посебног закона 
заснована на моделу ЗУП-а 1997, а новим ЗУП-ом се уводи другачији на-
чин уређења истог питања. Тако нпр. ако посебни закон предвиђа да ће се 
у вези са обустављањем одређеног поступка донети закључак, подразуме-
вајући решење ЗУП-а 1997 да је против њега допуштена жалба (па је сто-
га посебно и не прописује), на коју одредбу закона се позвати у упутству 
о правном средству којим би била предвиђена жалба? Наиме, одредба 
ЗУП-а из 1997 престаје да важи 1. јуна, нови ЗУП не предвиђа могућност 
жалбе на закључак, а такође је не предвиђа ни посебни закон, јер је при 
свом доношењу имао у виду одредбу ЗУП-а из 1997 и није предвидео 
жалбу, да не би понављао одредбу ЗУП-а из 1997. Мишљења смо да би, 
имајући у виду да је нови ЗУП предвидео да у процесу усклађивања са 
својим решењима до 1. јуна 2018, предност у односу на њега имају и од-
редбе посебних закона које нису усклађене, то требало да важи и у погле-
ду одредаба посебних закона које су се ослањале на модел ЗУП-а из 1997. 
На овај начин би се, само у тим ситуацијама, на неки начин "продужио 
живот" одредаба ЗУП-а из 1997, што је и оправдано, јер се дати институти 
не могу "цепати". У супротном, дошли бисмо у ситуацију да су у предно-
сти они посебни закони који су у преписивали одредбе ЗУП-а да би на 
једном месту "олакшали" рад органа у одређеним управним областима.  

Посебан значај има норма која предвиђа престанак важења одре-
даба закона и других прописа према којима се установљава обавеза за 
странку и другог учесника у поступку да органу достављају податке о чи-
њеницама о којима се води службена евиденција, супротно одредбама чл. 
9. и 103. новог ЗУП-а, истеком 90 дана од дана његовог ступања на снагу. 
На овај начин је избегнута могућност да се органи позивају на постојеће 
посебне законе који предвиђају обавезу странака да прибављају ове по-
датке, односно документе који их садрже. 

Слична решења процеса усклађивања посебних закона у циљу 
уклањања непотребних другачијих решења у посебним областима инспек-
цијског надзора, предвидео је и ЗИН, на основу којих је сачињен и модел 
усклађивања новог ЗУП-а. 

                                                 
20  Тако нпр. гарантни акт, управни уговор 
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ЗИН предвиђа оснивање Координационе комисије и детаљно про-
писује поступак усаглашавања посебних закона, ради отклањања дилема, 
одређивања прецизних рокова и повећања одговорности учесника. У том 
смислу, министарства достављају Координационој комисији изјаве о уса-
глашености и табеле усаглашености посебних закона којима се у одређе-
ним областима уређује инспекцијски надзор са одредбама ЗИН-а, на осно-
ву којих ће Координациона комисија, утврдити предлог акта о потребном 
обиму усаглашавања посебних закона и доставити га Влади ради разма-
трања и одлучивања. Након што Влада утврди потребан обим усаглашава-
ња, одредбе посебних закона усагласиће се са одредбама ЗИН-а у предви-
ђеном року. 

ЗИН предвиђа да се неће усаглашавати одредбе посебних закона 
којима се уређује инспекцијски надзор и службена контрола који произла-
зе из потврђених међународних уговора или усклађивања законодавства 
са правним тековинама ЕУ, а које су са њима усклађени, као ни оне од-
редбе посебних закона које не произлазе из потврђених међународних 
уговора или усклађивања законодавства са правним тековинама ЕУ, а које 
уређују поједина питања у областима инспекцијског надзора и службене 
контроле, за која Влада утврди да је неопходно да тим посебним законима 
буду уређена друкчије. 

Приликом процеса усклађивања посебних закона са ЗИН-ом, као и 
ЗИН-а и осталих посебних управно-процесних закона са ЗУП-ом, неоп-
ходно је обезбедити тесну координацију оба Координациона тела Владе, 
како би се обезбедило да се овај процес одвија на делотворан и економи-
чан начин, посебно имајући у виду број закона који би у релативно крат-
ком времену требало да прођу кроз законодавни процес. 

 

Кључни кораци у процесу усклађивања 

Република Србија налази се пред изузетно значајним и сложеним 
процесом спровођења и усаглашавања процесних норми у области управ-
них ствари. Успех овог процеса зависи од системског приступа, који по-
ред јасног уочавања (не)специфичности одређене материје у циљу опре-
дељивања места и начина уређења, истовременог сагледавања реалности 
садашњег степена развоја (кроз анализу ефеката прописа засновану наро-
чито на праћењу стања у области), обезбеђивања унутрашњег склада ме-
ђусобно повезаних прописа и вођења рачуна о усаглашености са правним 
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тековинама ЕУ. Немерљив допринос квалитету ових процеса даће интер-
дисциплинаран приступ при изради закона и свеобухватна обука службе-
ника заснована на анализи потреба за стручним усавршавањем. 

У вези са тим, након формирања Координационог тела и радне 
групе за усклађивање посебних закона са ЗУП-ом, сачињена је и матрица 
за усклађивање посебних закона и организоване обуке службеника мини-
старстава. 

Сврха Матрице за усклађивање одредаба посебних закона којима 
су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним 
областима са ЗУП-ом је да се процес усклађивања одвија на начин који ће 
обезбедити суштинско усклађивање са основним начелима ЗУП-а и одр-
жавање нивоа заштите права странака у поступку гарантованог ЗУП-ом, 
уз истовремено изражавање неопходних посебности одговарајућих обла-
сти управног поступања. Матрица има за циљ и да се овај процес одвија 
кроз дубинску анализу смисла и ефеката норми посебних закона и да се 
на основу тога правни систем растерети од непотребних одредаба или да 
се оне преформулишу у правцу унапређења положаја странке, што је 
претпоставка делотворнијег утврђивања њених права, обавеза и правних 
интереса, као и стварања повољнијег амбијента за инвестирање и посло-
вање. Поред тога, неопходно је да се избегну терминолошке забуне (кори-
шћење истих термина за различите институте или различитих термина за 
исте институте)21 које често ометају суштинско разматрање потребе за 
(не)усклађивањем појединих одредаба. Циљ матрице је и да се органима 
управе и државним службеницима који учествују у овом процесу пруже 
што поузданије смернице и одговори на бројна питања и дилеме које ће се 
појавити приликом усклађивања посебних закона. Такође, матрица би 
требало да им помогне при дефинисању посебних закона који би имали 
приоритет у процесу усаглашавања због позитивних или негативних ефе-
ката које тренутно производе или које би могли да произведу, броја пред-
мета, степена одступања од новог ЗУП-а и сл. Исто тако, матрица би тре-
бало да повећа ефикасност усклађивања и олакша његово спровођење. 
Коначно, матрица би, уз евентуалне касније дораде, требало да послужи 
као поуздан механизам за праћење стања у области примене ЗУП-а и за ex 

                                                 
21  Тако нпр. притужба из Закона о полицији представља исти правни институт као и 

приговор из ЗУП-а. С друге стране, поставља се питање да ли би (обавезујуће) ми-
шљење из неког закона у суштини представљало гарантни акт према новом ЗУП-у 
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ante анализу будућих посебних процесних закона са аспекта њихове 
усклађености са ЗУП-ом.  

Ради остваривања наведених циљева, Матрица је подељена на два 
дела: 

1. део указује на одредбе ЗУП-а од којих одредбе посебних закона 
не могу да одступају. Ту спадају основна начела ЗУП-а и све одредбе ко-
јима се предвиђа одређени степен заштите права странака, изузев када 
ЗУП дозвољава одступање од својих одредаба; 

2. део односи се на одредбе које допуштају другачије или допун-
ско уређење појединих питања посебних поступака, на прецизирање поје-
диних одредаба ЗУП-а или на увођење нових института ЗУП-а у посебне 
области. Један део одредби управо даје правни основ другачијег уређења 
појединих правних питања, и оне представљају примере класичног одсту-
пања од ЗУП-а. Ипак, треба уочити да ЗУП у доброј мери предвиђа и од-
редбе које не престављају правни основ одступања, већ неопходног додат-
ног уређења посебним законима. Такође, у овом делу ће се наћи и одредбе 
којe упућују на могућност проширења правних института посебним зако-
нима. На крају ЗУП препознаје и правне институте који ће почети да про-
изводе правно дејство само уколико су предвиђени посебним законима. 

Ипак, најзначајнији део процеса хармонизације управо се односи 
на, са једне стране, препознавање одредби од којих се не би могло одступи-
ти у посебним законима, а са друге стране одредби које дозвољавају друга-
чије уређење под условима дефинисаним ЗУП-ом. Највећи део пажње и 
времена треба у овој фази посветити управо овим одредбама ("одступањи-
ма"). Овај део највећим делом јесте посвећен тим одступањима где су изли-
стане одредбе ЗУП-а, код којих је законодавац проценио да се поједина пи-
тања управног поступка могу посебним законом да уреде само ако је то у 
појединим управним областима неопходно.22 Међутим, у тим случајевима 
није довољно то што је ЗУП отворио ту могућност, него је неопходно изне-
ти разлоге због којих је то доиста и неопходно. У том смислу, да би одређе-
на одредба важећег посебног закона која (на другачији начин) уређује поје-
дино питање могла да остане или да би се на нови посебан начин уредило 
неко већ уређено или неуређено питање посебног управног поступка, неоп-
ходно је дати образложење због чега је то неопходно. У супротном, таква 
                                                 
22  Пример је другачији назив решења (нпр. дозвола). 
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одредба посебног закона би престала да важи или не би могла да буде пред-
ложена на усвајање. На овај начин се истовремено врши дерегулација поје-
диних пренормираних области и обезбеђује јединствени режим регулације 
питања која не захтевају другачије уређење23. 

Приликом усклађивања одредаба посебних процесних закона са 
новим ЗУП-ом, потребно је нарочито имати у виду и следеће околности: 

1. У погледу посебних закона за које се наводи да су усклађени са 
правним тековинама ЕУ, такође је потребно преиспитати да ли постоји 
простор за дерегулацију или (нешто) другачије уређење. Наиме, при изра-
ди ЗУП вршено је усклађивање општих процесних норми из области по-
ступања управе са принципима и стандардима Европског управног про-
стора. Такође, ЕУ је у својим извештајима који су резултат анализе зема-
ља чланица ЕУ, као и анализа прописа Републике Србије, указивала и ука-
зује да проблем представља мноштво посебних одредби којима се нео-
правдано другачије уређују управни поступци и намећу непотребна опте-
рећења. Стога процес усклађивања посебних процесних закона са ЗУП-ом 
пружа прилику да се побољша пословни амбијент и растерете привредни 

                                                 
23  Неопходност другачијег начина уређивања одређеног питања у односу на решење ЗУП-

а може се видети на следећем примеру. Важећи ЗУП предвиђа одредбом става 3. члана 
229 да другостепени орган може одбити жалбу, поништити решење у целини или дели-
мично, или га изменити. С друге стране, већ споменути Закон о поступку регистрације 
у Агенцији за привредне регистре одредбом тач. 3. и 4. става 2. члана 29. предвиђа да 
министар може: усвојити жалбу и укинути одлуку и вратити регистратору предмет на 
поновно одлучивање; или усвојити жалбу и укинути одлуку и сам одлучити о пријави. 
Разлози за наведено одступање, који су усвојени 2014 године, састоје се у потреби за-
штите правне сигурности и савесних лица која су закључила правне послове са субјек-
том чији су подаци регистровани (или субјектом који је на тај начин основан), у перио-
ду од момента објављиавања регистрације (података) одређеног привредног субјекта на 
интернет страници Агенције за привредне регистре до утврђивања незаконитости дате 
регистрације од стране другостепеног органа (министарства привреде). Наиме, да је 
остало решење из важећег ЗУП-а и у овој врсти поступака, које је било и у Закону о по-
ступку регистрације у Агенцији за привредне регистре из 2011, сви правни послови ко-
ји би били закључени у наведеном периоду би, у случају поништавања регистрације, 
морали да буду поништени, што би довело до повраћаја у пређашње стране и враћања 
свега што је испоручено из различитих и бројних правних послова. На тај начин битно 
би била нарушена правна сигурност и принцип поверења грађана и правних лица у по-
ступак регистрације, што представља једну од кључних претпоставки квалитетног по-
словног абијента и убрзања поступка регистрације. 
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субјекти и грађани, као и сами органи који примењују ове прописе од нео-
правдане пренормираности. 

2. С друге стране, тамо где ЗУП (не) уређује извесна питања у од-
ређеном обиму, а допушта да се она (на шири начин) уреде посебним за-
коном, то се у складу са специфичним потребама одређене области поје-
дино питање може (шире) уредити. Пример за то је одредба ст. 2. чл. 2. 
где ЗУП предвиђа могућност шире дефиниције управне ствари, јер пропи-
сује да је управна ствар и свака друга ситуација која је законом одређена 
као управна ствар. Исто важи и у погледу допуштености да се поједино 
питање уреди на начин којим се повећава степен заштите права странака. 

3. У току је поступак усклађивања посебних закона у области ин-
спекцијског надзора са Законом о инспекцијском надзору (ЗИН). Овај 
процес је изузетно важан, нарочито са аспекта усклађивања ових закона 
са новим ЗУП-ом. При томе, код примене тих закона, приоритет имају од-
редбе процесних закона који на специфичан начин уређују поступак ин-
спекцијског надзора у појединој области (тржишна, санитарна, ветеринар-
ска инспекција, инспекција рада и сл.), потом одредбе ЗИН-а, па на крају 
одредбе ЗУП-а. Такође, потребно је уочити јасну разлику између послова 
инспекцијског надзора и решавања у управним стварима. Наиме, код ин-
спекцијског надзора врши се непосредан увид у законитост пословања и 
поступања правних и физичких лица, где реч првенствено о контроли за-
конитости већ предузетих (не)чињења или оних која су у току, иако је и 
превенција важан циљ инспекцијског надзора наглашен ЗИН-ом. С друге 
стране, при решавању управне ствари овлашћено лице првенствено утвр-
ђује да ли су на основу чињеничног стања испуњени услови за признава-
ње права или утврђивање обавезе. Ове специфичности морају се имати у 
виду при процесу усклађивања посебних процесних закона који уређују 
инспекцијски надзор и ЗИН-а са новим ЗУП-ом, како би се то усклађива-
ње правилно извршило управо у смислу и на начин који обезбеђује квали-
тетно вршење ове две важне категорије управних послова. Стога је ЗУП 
нпр., због специфичности инспекцијског надзора предвидео да се посту-
пак покреће достављањем налога, а не закључка, што је уобичајено за 
управни поступак. Такође, садржај записника предвиђен ЗИН-ом прилаго-
ђен је специфичностима инспекцијског надзора. Решење се доноси у по-
ступку инспекцијског надзора када странка изјави приговор на доставље-
ни записник. Одличан пример пажљивог повезивања ЗИН-а и ЗУП-а је 
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питање страначке легитимације. Тако ЗИН аутоматски не предвиђа доде-
љивање статуса странке лицу које је поднело представку, чиме се са раз-
логом жели спречити злоупотреба представке и избећи обавеза инспекци-
ја да поступају и када је у питању незнатан ризик, али то не значи да то 
лице не може имати својство странке по ЗУП-у. За то је неопходно испу-
њење два кумулативна услова: прво, да се поводом представке покрене 
поступак по службеној дужности (да није у питању незнатан ризик или 
злоупотреба права подносиоца представке) и друго да се ради о лицу које 
може имати својство странке у смислу одредбе члана 44 ЗУП-а24. 

4. Да би се процес усклађивања посебних закона одвијао у складу 
са потребама, али и реалном динамиком усвајања закона у Народној скуп-
штини, неопходно је извршити њихову приоритизацију. 

5. Коначно, процес усклађивања посебних закона са ЗУП-ом је 
прилика да се редефинишу и материјалне одредбе, како би се у оквиру 
истог законодавног процеса добиле заокружене норме које на оптималан 
начин уређују одређену управну област. 

                                                 
24  Странка у управном поступку јесте физичко или правно лице чија је управна ствар 

предмет управног поступка и свако друго физичко или правно лице на чија права, 
обавезе или правне интересе може да утиче исход управног поступка. Странка у 
управном поступку може да буде и орган, организација, насеље, група лица и други 
који нису правна лица, под условима под којима физичко или правно лице може да 
буде странка, или кад је то одређено законом. Заступници колективних интереса и за-
ступници ширих интереса јавности, који су организовани сагласно прописима, могу 
да имају својство странке у управном поступку ако исход управног поступка може да 
утиче на интересе које заступају. 



Управна секција 
 

 425

Др Вук Цуцић 
доцент на Правном факултету Универзитета у Београду 
 
 

ГАРАНТНИ АКТ У ЗАКОНУ  
О ОПШТЕМУ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ  

И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА1 
 

1. Појам и сврха гарантног акта 

Гарантни акт је правни институт који није постојао у старом Зако-
ну о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/1997 и 31/2001 
и "Службени гласник РС" 30/2010) (надаље: ЗУП). 

Иако садржи одредбе о гарантном акту, нови Закон о општем 
управном поступку ("Службени гласник РС" 18/2016) не уводи гарантни 
акт у наш правни систем (надаље: ЗУП). Наиме, да би одредбе ЗУП-а о 
гарантном акту могле да се примене у одређеној управној области, гарант-
ни акт мора најпре да буде предвиђен у датој области посебним законом. 
Други разлог због којег се не може рећи да ЗУП уводи гарантни акт у наш 
правни систем је чињеница да гарантни акт, тако или друкчије назван, по-
стоји у неколико посебних закона (о томе детаљно у одељку 5). То значи 
да странка не може од органа захтевати издавање гарантног акта са-
гласно ЗУП-у док таква могућност не буде прописана посебним законом у 
одговарајућој области. 

Према чл. 18 ЗУП, гарантни акт је писани акт који се орган обаве-
зује да, на одговарајући захтев странке, донесе управни акт одређене садр-
жине. Заправо је реч о обавезујућем мишљењу надлежног органа о приме-
ни одговарајућих правних норми у конкретном случају. Субјект који тражи 
издавање гарантног акта ће органу представити одређено чињенично стање 
која може, а не мора да постоји у тренутку подношења захтева за издавање 
гарантног акта. Дужност је органа да у законом прописаном року за издава-
ње управног акта у тој врсти управних ствари изда гарантни акт у којем 
стоји како би он, на основу прописа важећих у тренутку подношења захте-

                                                 
1  Овај рад је претходно објављен у бази података Profi Sistem (www.profisistem.com). 
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ва за издавање гарантног акта, одлучио у том конкретном случају. Ако 
странка накнадно буде поднела захтев за издавање управног акта у истој 
ствари, орган ће, изузев у случајевима прописаним законом, бити дужан да 
изда управни акт сагласно гарантном акту, тј. да у конкретном случају при-
мени прописе на начин на који се обавезао у гарантном акту. 

Да то илуструјемо на примеру прописа који познаје овај правни 
институт. Наиме, чл. 19 Царинског закона ("Службени гласник РС" 
18/2010, 111/2012 и 29/2015) предвиђа могућност доношења две врсте га-
рантног акта - обавезујућег обавештења о пореклу робе и обавезујућег 
обавештења о сврставању робе. Лице које планира да увезе одређену робу 
може, пре него што започне са послом, да провери да ли би му се увоз на-
ведене робе исплатио, односно колико би он коштао. Замислимо да лице 
жели да увезе производ који се тек појавио на тржишту и који није свр-
стан према Царинској тарифи или да је реч о роби коју су различите цари-
нарнице претходно сврставале у различите тарифне бројеве. Лицу је ва-
жно да одмах зна у који тарифни број би роба била сврстана и која царин-
ска стопа ће бити примењена у случају увоза конкретне робе. Лице може 
да се обрати Управи царина са захтевом да му изда обавезујуће 
обавештење о сврставању робе у којем би било одређен и тарифни број у 
који спада роба и одговарајућа царинска стопа. Странка би накнадно, ако 
процени да је то у њеном интересу, могла да увезе предметну робу и да јој 
царински дуг буде утврђен на основу елемената о пореклу робе одређе-
ном у обавезујућем обавештењу. Управа царина би била дужна да робу 
сврста у онај тарифни број, тј. да је оцарини на начин, одређен претходно 
издатим гарантним актом. Управа царина би од тога могла да одступи са-
мо у случајевима предвиђеним законом (в. одељак 5). 

Сврха гарантног акта јесте у повећању правне сигурности, од кога 
користи имају грађани и које погодује побољшању пословног окружења. 
Наиме, као у описаном примеру, странке (грађани и привредна друштва) 
могу унапред да знају како би орган одлучио у њиховој конкретној управ-
ној ствари. Тако би, примера ради, кад би гарантни акти били уведени у 
датим областима (а понављамо да то још увек није случај), ако желе да 
направе фабрику или да отворе ресторан или да купе парцелу за изградњу 
куће, странке могле да поднесу захтев за издавање гарантног акта и да са-
знају како треба да изгледа фабрика или ресторан, односно да ли могу на 
одређеној парцелу да саграде кућу какву су желели. Ово је важно у ситуа-
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цији кад странка треба да предузме одређени пословни или други ризик 
пре него што уопште може да затражи издавање управног акта којим је 
потребан за обављање одређеног посла. Значај је још већи код дискрецио-
них управних аката, где странка не може искључиво на основу одредаба 
закона да процени како би о њеној управној ствари орган требало да одлу-
чи (в. пример Закона о држављанству одељку 5). 

 

2. Недоношење управног акта сагласно гарантном акту 

Надлежни орган дужан је да изда управни акт у сагласности са га-
рантним актом раније издатим у истој ствари само ако је странка то затра-
жила у захтеву за издавање управног акта. Уколико се странка није позва-
ла на гарантни акт, орган би, сагласно начелу помоћи странци, посебно 
одредби члана 8. став 2. ЗУП, која прописује да је орган кад, с обзиром на 
чињенично стање, сазна или оцени да странка и други учесник у поступку 
има основа за остварење неког права или правног интереса, дужан да их 
на то упозори, био дужан да странку позове да се изјасни да ли жели да се 
управни акт изда сагласно гарантном акту. 

Смисао ове одредбе види се у ситуацији у којој је дошло до измене 
прописа у периоду од издавања гарантног акта до подношења захтева за из-
давање управног акта. Наиме, измена прописа може да иде странци у ко-
рист, то јест, да за њу буде повољнија од прописа на основу којих је издат 
гарантни акт. У том случају, било би апсурдно да странка буде спречена да 
оствари повољнији правни третман, то јест, да надлежном органу буде за-
брањено да њену управну ствар реши применом накнадно донетих или из-
мењених, а за њу повољнијих прописа. Тиме би била изиграна сврха овог 
правног института, коме је циљ да грађанима и привреди побољша правни 
положај кроз увећање правне сигурности. Сврха гарантног акта је управо у 
томе да странци омогући да привремено 'замрзне' прописе у своју корист. 

Како права без правне заштите нема, тако је ЗУП прописао да 
управни акт који није издат сагласно гарантном акту донетом у истој ства-
ри, а нису постојали законом предвиђени изузеци од такве обавезе органа, 
може да буде по том основу побијан жалбом пред другостепеним или над-
зорним органом. Исти разлог за побијање решења предвиђен је и у члану 
158. став 8. Успешни жалилац би био онај који докаже 1) да је у истој 
управној ствари пре подношења захтева за издавање управног акта издат 
гарантни акт, 2) да управни акт није издат сагласно садржини гарантног 
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акта и 3) да ниједан изузетак од предметне обавезе надлежног органа не 
постоји у конкретном случају. 

Жалбу против управног акта који није издат сагласно гарантном 
акту раније донетом у истој ствари не треба помешати са жалбом против 
самог гарантног акта, која је предвиђена у члану 21. ЗУП (в. одељак 4). 

ЗУП предвиђа четири изузетка од обавезе надлежног органа да из-
да управни акт сагласно садржини гарантног акта раније донетог у истој 
управној ствари. Уколико странка поднесе жалбу против управног акта уз 
навод да он није издат сагласно гарантном акту, надлежни орган, у свом 
одговору на жалбу (чл. 166 ЗУП) треба да докаже постојање неког од на-
ведених изузетака. 

1) Орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарант-
ном акту ако захтев за доношење управног акта није поднет у року од 
годину дана од дана издавања гарантног акта или другом року одре-
ђеном посебним законом (чл. 19, ст. 3, тач. 1 ЗУП). 

Сврха гарантног акта јесте повећање правне сигурности странке 
кроз привремено 'замрзавање' законодавства за конкретан случај у којем 
је издат гарантни акт. Ипак, таква повољност мора, такође, бити ограниче-
на у времену. У супротном, гарантни акт би се претворио у сопствену су-
протност, јер би странка могла да остане у одређеном правном режиму 
без обзира на измену прописа и протек времена. То би и практично отежа-
ло посао органима, који би морали да примењују више правних режима 
неодређени временски период. Дакле, предвидивост и заштита од пребрзе 
измене прописа, које ствара гарантни акт мора бити временски омеђена. 

Рок у којем гарантни акт обавезује орган износи годину дана од ње-
говог издавања, с тим да ЗУП допушта да се одреди други рок, који би био 
примеренији конкретној управној области. Следствено, скраћивање или 
продужавање наведеног рока посебним законом не би представљало крше-
ње одредбе чл. 3 ЗУП-а, којом је предвиђено да се ниво заштите права и 
правних интереса странака зајемчених ЗУП-ом не сме смањивати посебним 
законом. Тако на пример, чл. 19 Царинског закона предвиђа рок од три го-
дине од издавања обавезујућег обавештења о пореклу или сврставању робе. 

Кад орган прими захтев за издавање управног акта, прва ствар ко-
ју би орган требало да провери јесте да ли је истекао овај законски рок. 
Ипак, треба разумети и да ова одредба има мањи значај у ситуацији кад је 
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реч о правно везаним управним актима, а није дошло до промене прописа 
или праксе у датој врсти управних ствари. Наиме, надлежни орган би, 
ипак, требало подробније да образложи како је у неком ранијем периоду 
на основу истих чињеница и истих прописа дошао до другачијег правног 
закључка. То, по правилу, неће бити лако, те ће одлука, упркос истеку ро-
ка у којем је орган био везан гарантним актом, бити идентична. Практич-
но је важно за орган да увек провери да ли је у истој ствари раније донет 
гарантни акт, јер ће му то или олакшати решавање управне ствари или му 
наметнути појачану обавезу образлагања одступања од правног закључка 
садржаног у гарантном акту. 

2) Орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарант-
ном акту ако се чињенично стање на коме се заснива захтев за доно-
шење управног акта битно разликује од оног описаног у захтеву за до-
ношење гарантног акта (чл. 19, ст. 3, тач. 2 ЗУП). 

Речено је да чињенично стање описано у захтеву за издавање га-
рантног акта не мора да постоји у тренутку подношења тог захтева. У већ 
изнетом примеру, тражилац гарантног акта можда још није прибавио робу 
коју би желео да увезе под условом да му царинска стопа одговара. Уко-
лико би странка уместо те прибавила другу, ма колико сличну робу, над-
лежни орган би то ипак морао да третира као нови случај, нову управну 
ствар и не би био везан гарантним актом. То не значи да му гарантни акт, 
опет, не би могао бити од помоћи у решавању управне ствари, али орган 
не би био дужан да у управној ствари донесе одлуку обећану у гарантном 
акту. Другим речима, ново чињенично стање представља нову управну 
ствар, која мора да се решава у новом управном поступку. 

3) Орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарант-
ном акту ако је измењен правни основ на основу кога је гарантни акт 
донет тако што се новим прописом предвиђа поништавање, укидање 
или измена управних аката донетих на основу ранијих прописа (чл. 19, 
ст. 3, тач. 3 ЗУП). 

Према чл. 19, ст. 8 Царинског закона у случају промене правног 
основа орган није више обавезан издатим гарантним актом. Наведена од-
редба прописује да ће Управа царина донети одлуку о престанку важења 
обавезујућег обавештења ако оно због измене домаћих или међународних 
прописа више није у складу с истим. То укључују и подзаконске акте које 
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доноси надлежни министар, па чак и измену тумачења одређених одредби 
закона. Закон, ипак, ублажава правну несигурност коју ове одредбе уносе 
тиме што предвиђа да издата обавештења престају да важе на дан почетка 
примене донетог прописа или међународног уговора, односно од дана об-
јављивања новог тумачења у одговарајућем документу, али да лице коме 
је издато обавезујуће обавештење које је престало да важи може да кори-
сти то обавештење шест месеци од дана престанка његове важности, ако 
је пре престанка његове важности закључило купопродајни уговор за од-
ређену робу на основу њега, односно у случају увоза, односно извоза робе 
за коју се приликом обављања царинских формалности подносе потврде 
које су биле издате на основу тих обавезујућих обавештења, та обавеште-
ња важе у року важења потврде. 

Дакле, питање које се поставило пред законодавца било је да ли 
треба ослободити орган обавезе издавања управног акта сагласно гарант-
ном акту у случају измене прописа на основу којих је издат гарантни акт. 
У случају изостављања овог изузетка странка којој је издат гарантни акт 
би заправо добила још већи степен правне сигурности и имала би третман 
који имају страни улагачи у домаћем и упоредном праву кроз тзв. 'клаузу-
лу замрзавања законодавства', по којој се на њих примењују прописи који 
су важили у тренутку улагања, без обзира на накнадне измене. Тако је чл. 
9, ст. 2 некадашњег Закона о страним улагањима (Службени лист СРЈ, бр. 
3/2002 и 5/2003, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 - Уставна повеља и Слу-
жбени гласник РС, бр. 107/2014 - др. закон) прописивао да права страног 
улагача стечена у моменту уписа страног улагања у судски регистар не 
могу бити сужена накнадном изменом закона и других прописа. 

Да ли је такву гаранцију требало пружити и странкама којима је 
издат гарантни акт? 

У случају потврдног одговора, отворила би се нова дилема. Да ли 
би неко могао да искористи сазнање да ће измена законодавства у одређе-
ној области бити неповољна по њега и да подношењем захтева за издава-
ње гарантног акта обезбеди себи боље услове иако у том тренутку не би 
могао да издејствује доношење управног акта који му одговара, на при-
мер, ако тек планира да купи неку робу, а сазнао је да ће царинска стопа 
за ту робу бити повећана? Овај проблем би могао да се ублажи или откло-
ни остављањем могућности посебном законодавцу да предвиди да ће из-
мена неког конкретног прописа ослободити орган обавезе да изда управне 
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акте сагласно раније издатим гарантним актима. С друге стране, тиме би 
могло да се обесмисли изостављање овог изузетка из ЗУП-а зато што би 
законодавац могао по правилу да прибегне таквом законском решењу при 
свакој измени прописа. 

Изостављањем овог изузетка, не само што би странкама био обезбе-
ђен већи степен правне сигурности, већ би се избегле и одређене потешкоће 
у примени овог новог правног института у пракси. Наиме, олакшао би се 
посао органима управе јер не би морали да тумаче да ли је дошло до измене 
правног основа за издавање акта. У пракси би се било која измена прописа 
без обзира на то да ли заиста утиче на садржину издатог гарантног акта мо-
гла тумачити као постојање ваљаног основа за ослобођење од обавезе за из-
давање управног акта сагласно гарантном акту. Такође, орган који је издао 
гарантни акт би изменом подзаконских прописа чије је доношење у његовој 
надлежности могао да изигра странке које се поуздају у издате гарантне ак-
те, то јест, могао би да искористи ту надлежност за, у суштини, стављање 
гарантних аката ван снаге кад год му то одговара. Ту се јавља још један 
проблем – поступак измене подзаконских прописа. Наиме, поступак измене 
или доношења новог закона прати посебна законодавна процедура, која 
укључује јавну расправу и ангажовање Владе и Народне скупштине, а не 
само субјекта управе који је донео гарантни акт или је надређен органу који 
га је донео. То пружа прилику лицима у чију корист је издат гарантни акт 
да се укључе у процедуру измене и да изнесу своје ставове у поступку јавне 
расправе. Такође, дужина законодавног поступка би омогућила већини тих 
лица да испуне услове предвиђене гарантним актом и да поднесу захтев за 
издавање управног акта пре измене закона. С друге стране, подзаконски ак-
ти не прописују права и обавезе, већ само разрађују одредбе закона којима 
су они предвиђени. Не би било логично да се права стечена гарантним ак-
том уклањају услед измене подзаконског прописа. Уз то, подзаконске про-
писе ће често мењати онај који је донео гарантни акт, без учешћа других 
државних органа и то може да уради без јавне расправе и 'преко ноћи', те да 
онемогући лице у чију корист је издат гарантни акт да оствари и заштити 
права која су му тим актом призната. 

Наведена разматрања су, очигледно, навела законодавца да се не 
определи за то да измена правног основа ослобађа орган обавезе издавања 
управног акта сагласно гарантном акту. Напротив, ЗУП иде више у корист 
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странака којима је гарантни акт издат, с тим да не прописује потпуно 'за-
мрзавање законодавства'. 

Наиме, трећи изузетак има за циљ успостављање равнотеже изме-
ђу легитимних интереса странке потврђених гарантним актом, с једне, и 
заштите јавног интереса и стечених права других лица, с друге стране. За-
конодавац је ослободио орган обавезе да изда управни акт сагласно га-
рантном акту ако је измењен правни основ на основу кога је гарантни акт 
донет тако што се новим прописом предвиђа уклањање или измена управ-
них аката донетих на основу ранијих прописа. Ту је заправо реч о ретро-
активној примени нових прописа (то значи да се пропис примењује на 
правне ситуације настале пре његовог ступања на снагу). Они једнако по-
гађају издате управне и гарантне акте. Не би било логично да неко ко је 
тек условно добио гаранцију да ће му бити издат одређени управни акт 
има више права, то јест, сигурнији правни положај од оних лица којима су 
права и обавезе већ уређене управним актом. 

Примера ради, ако би се одређени стандард у области заштите жи-
вотне средине изменио тако да и они који су већ обављали пословне делат-
ности погођене том изменом морају да испуне нове, више, скупље стандар-
де заштите, тим пре и онај којем је у време важења претходних прописа из-
дат гарантни акт да ће му бити издата дозвола за обављање те делатности 
не би могао да се позива на тај гарантни акт и да захтева издавање дозволе 
за обављање делатности са нижим стандардима заштите животне средине. 
Тиме се омогућава и заштита конкуренције, али и заштита других јавних 
интереса, у конкретном примеру – заштиту животне средине. 

Да сумирамо, законодавац је изједначио судбину управних аката и 
гарантних аката издатих на основу истих правних прописа. Ако се први ре-
троактивно уклањају и мењају, то јест, више не важе, онда ни друге више 
не важе, то јест, престаје обавеза надлежног органа да сагласно њима до-
носи управне акте. Ако, пак, управни акти остају на снази, онда је законо-
давство 'замрзнуто' и у односу на оне у чију корист је издат гарантни акт. 

4) Орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарант-
ном акту ни кад постоје други разлози одређени посебним законом 
(чл. 19, ст. 3, тач. 4 ЗУП). 

Разлог за уношење ове одредбе у ЗУП лежи у одредби чл. 3 ЗУП, 
која не допушта снижавање нивоа заштите права и правних странака за-
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јемчених ЗУП-ом. У супротном, како сваки изузетак снижава ниво стран-
ке у чију корист је издат гарантни акт, такве одредбе не би биле дозвоље-
не. Штавише, оне које већ постоје у посебним законима који познају ин-
ститут гарантног акта, не би биле сагласне ЗУП-у, као општем закону у 
овој области. Пример изузетка предвиђеног посебним законом можемо, 
опет, наћи у чл. 19 Царинског закона. Поменуто је да обавезујуће 
обавештење о сврставању или пореклу робе неће обавезивати Управу ца-
рина у случају измене домаћих или међународних прописа, укључујући и 
подзаконске акте које доноси надлежни министар, па чак и измену тума-
чења одређених одредби закона. 

 

3. Правна заштита 

Правна заштита код гарантног акта је вишеструка. 
Најпре, постоји право странке да изјави жалбу против гарантног 

акта, којим није задовољна. Такође, странка може да изјави и жалбу про-
тив ћутања управе у случају кад надлежни орган није издао гарантни акт у 
року који важи за издавање управног акта (сходна примена одредаба о 
жалби на основу чл. 21 ЗУП). Пошто се овде не утврђује чињенично ста-
ње, тај рок износи 30 дана од дана подношења захтева за издавање гарант-
ног акта (сходна примена чл. 145 ЗУП). 

ЗУП изричито прописује и да гарантни акт не сме бити противан 
јавном интересу, нити правном интересу трећих лица (чл. 20 ЗУП). То 
значи да и треће лице, које сматра да би му накнадним доношењем управ-
ног акта сагласно издатом гарантном акту повредило законом заштићене 
интересе, може да изјави жалбу против гарантног акта. Исту могућност 
имао би и надлежни државни орган овлашћен законом да штити јавни ин-
терес у конкретној врсти управних ствари, на пример, правобранилац. 

Најзад, као што је већ изнето, правна заштита постоји и против 
управног акта који није донет сагласно гарантном акту, изузев ако постоји 
неки од услова који такво одступање допушта (в. одељак 2). 

 

4. Сходна примена одредаба о управном акту 

Чл. 21 ЗУП предвиђа сходну примену одредаба о управном акту 
на гарантни акт. 
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Одредбе ЗУП о управном акту које се сходно, дакле сагласно при-
роди гарантног акта и разлици између ова два правна института, где је то 
и у мери у којој је то могуће, примењују на гарантни акт су следеће: 

- Чл. 17 - почетак правних дејстава управног акта - и гарантни акт 
почиње да производи правна дејства, то јест, да обавезује орган, од тре-
нутка кад је странка о њему обавештена, ако њиме није одређено да прав-
на дејства почињу касније; 

- Чл. 33 – 38 - одредбе о надлежности за издавање гарантног акта 
- надлежан за издавање гарантног акта, ако није друкчије законом одређе-
но, јесте орган који је надлежан за издавање управног акта у истој врсти 
управних ствари; 

- Чл. 140 и 141 - одредбе о саставним деловима управног акта; 
- Чл. 145 – одредба о року за издавање управног акта; 
- Чл. 151 – 174 - одредбе о жалби, коју против гарантног акта мо-

гу да изјаве и лице на чији захтев је издат, као и трећа лица чијем интере-
су је гарантни акт противан и надлежни органи кад су овлашћени да шти-
те јавни интерес који сматрају повређеним издатим гарантним актом. 

Одредбе о управним актима које се не примењују на гарантни акт су: 
1) Чл. 102 – 135 - одредбе о утврђивању чињеничног стања - јер 

чињенично стање описује тражилац гарантног акта, а оно чак не мора ни 
да постоји у тренутку издавања управног акта. 

2) Чл. 192 – 206 - одредбе о извршењу – оне не би, по својој при-
роди, могле да се примене јер једино право странке које произлази из га-
рантног акта – право на доношење управног акта сагласно гарантном акту 
– штити се жалбом у управном поступку, а комплементарна обавеза над-
лежног органа не може принудно да се изврши. 

 

5. Гарантни акт у посебним законима 

Поменуто је да одређени посебни закони већ уређују гарантне ак-
те. Реч је о чл. 19 Царинског закона (Службени гласник РС, бр. 18/2010, 
111/2012 i 29/2015), чл. 15 Закона о држављанству Републике Србије 
(Службени гласник РС, бр. 135/2004 i 90/2007), чл. 83 Закона о државној 
припадности и упису пловила (Службени гласник РС, бр. 10/2013). Тако-
ђе, институт сличан гарантном акту – акт о примени прописа, садржан је у 
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чл. 31 Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС, бр. 
36/2015). У овом одељку биће анализирани гарантни акти из наведених 
посебних прописа и упоређена гарантни акт и акт о примени прописа из 
инспекцијског надзора. 
 

1) Царински закон 

Чл. 19 Царинског закона, као што је речено, прописује две врсте 
гарантних аката – обавезујуће обавештење о пореклу робе и обавезујуће 
обавештење о сврставању робе. Обавезујућа обавештења обавезују царин-
ски орган само у вези са тарифним сврставањем робе, односно утврђива-
њем порекла робе. Ова обавештења обавезују царински орган у односу на 
лице којем су издата само у вези са робом над којом су царинске формал-
ности обављене након што су обавештења издата. 

Царински закон прописује рок важења обавезујућих упутстава од три 
године од дана издавања. Царински закон, дакле, продужава рок важења га-
рантног акта у односу на ЗУП. Ако захтев за издавање управног акта у истој 
ствари, тј. за царињење робе, буде поднет након истека овог рока, царински 
орган неће више бити везан обавезујућим обавештењем које је издао. 

Други изузетак од обавезе царинског органа да изда управни акт 
сагласно гарантном акту је исти – чињенично стање описано у захтеву за 
издавање обавезујућег обавештења мора да буде идентично оног на осно-
ву којег се издаје управни акт, тј. на основу којег се царини роба. Царин-
ски закон овај услов додатно прецизира, прописујући да ради примене 
обавезујућег обавештења у царинском поступку, лице којем је оно издато 
мора на захтев царинског органа, да докаже да декларисана роба у потпу-
ности одговара роби наведеној у обавезујућем обавештењу (код обавезу-
јућег обавештења о сврставању робе), односно да предметна роба и окол-
ности на основу којих се одређује порекло робе у потпуности одговарају 
роби и околностима наведеним у обавезујућем обавештењу (код обавезу-
јућег обавештења о пореклу робе. 

Обавезујућа обавештења престају да важе (о чему надлежни царин-
ски орган доноси посебну одлуку) ако се измене релевантни међународни 
уговори или домаћи прописи (па чак и њихово тумачење од стране царин-
ског органа), на основу којих су обавезујућа обавештења издата. Следи да 
било која измена прописа доводи до престанка важења издатих обавезују-
ћих упутстава. То представља значајно смањење правне сигурности за 
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странку у односу на режим прописан у чл. 19, ст. 3, тач. 3 ЗУП-ом (детаљно 
анализирано у одељку 2, под бројем 3). Прецизније речено, реч је о разлогу 
који представља изузетак од обавезе издавања управног акта сагласно га-
рантном акту, који је прописан посебним законом (чл. 19, ст. 3, тач. 4 ЗУП). 
Како би умањио поменуту правну несигурност, Царински закон предвиђа 
да лице коме је издато обавезујуће обавештење које је престало да важи по 
наведеном основу може да користи то обавештење шест месеци од дана 
престанка његове важности, ако је пре престанка његове важности закљу-
чило купопродајни уговор за одређену робу на основу њега. 

Најзад, а опет у складу са чл. 19, ст. 3, тач. 4 ЗУП, Царински закон 
прописује и да ће обавезујућа обавештења бити поништена ако су засно-
вана на нетачним или непотпуним подацима, које је дао подносилац зах-
тева, односно бити укинута сагласно чл. 15 истог закона ако један или ви-
ше услова предвиђених за њено доношење нису били испуњени или нису 
више испуњени. 
 

2) Закон о држављанству Републике Србије 

Чл. 15 Закона о прописује да се странцу који је поднео захтев за 
пријем у држављанство Републике Србије а нема отпуст из страног држа-
вљанства или доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство 
Републике Србије може, на његов захтев, издати потврда да ће бити при-
мљен у држављанство Републике Србије ако испуњава остале услове по-
требне за стицање држављанства (да је навршио 18 година живота и да му 
није одузета пословна способност; да је до подношења захтева најмање три 
године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републи-
ке Србије; да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом 
државом). Исти члан прописује да се наведена потврда издаје са роком ва-
жења од две године и служи за добијање отпуста из страног држављанства. 

Дакле, потврда којом се гарантује пријем у држављанство, уз на-
кнадно испуњење додатног услова – добијања отпуста из страног држа-
вљанства, представља гарантни акт. 

Из цитираних одредаба закона види се да једини изузетак од обавезе 
надлежног органа да изда управни акт сагласно гарантном акту представља 
истек рока од две године у којој је лице дужно да испуни преостали услов за 
стицање држављанства. Измена релевантних прописа и чињеничног стања, 
по угледу на одредбе ЗУП-а, нису предвиђени као изузеци. Разлог за изоста-
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вљање потоњег изузетка је то што је су сви услови за стицање држављанства, 
изузев отпуста из страног држављанства већ испуњени. То значи да чиње-
нично стање већ постоји и да је већ утврђено од стране надлежног органа. 
Због тога овај изузетак не би имао смисла. Законодавац је одлучио и да изме-
на прописа о држављанству неће утицати на издату потврду и обавезу надле-
жног органа да изда управни акт сагласно њој. Ово је пример "клаузуле о за-
мрзавању законодавства". Законодавац се за овакво решење определио веро-
ватно имајући у виду ризик који у овој ствари носи захтев странке за отпуст 
из страног држављанства – ризик да лице постане апатрид, тј. да остане без 
страног држављанства, а да не добије наше. 

Смисао гарантног акта из Закона о држављанству РС је очигледан. 
Њиме се спречава да одређено лице постане апатрид, тј. да нема држа-
вљанство ниједне државе, као и да оно постане бипатрид, тј. да кумулира 
држављанства Републике Србије и неке друге државе. То је уједно и циљ 
међународних прописа који уређују ову област. 

Овај пример је важан и због тога што показује да су гарантни акти 
погодни и за ситуације у којима лица не сносе само пословни, имовински 
ризик, већ и у другим, ванпривредним управним областима. 
 

3) Закон о државној припадности и упису пловила 

Ипак, требало би бити опрезан код увођења гарантног акта посеб-
ним прописима. Закон о државној припадности и упису пловила то одлично 
показује. Иако поменути закон користи баш термин гарантни акт, питање је 
да ли је то најбољи пример овог правног института. Наиме, чл. 83, ст. 3 тог 
закона прописује да ће лучка капетанија у чији је уписник брод унутрашње 
пловидбе уписан кад прими предлог за пренос уписа брода унутрашње пло-
видбе у уписник бродова унутрашње пловидбе друге лучке капетаније, до-
нети решење којим условно признаје право странци на пренос уписа брода 
унутрашње пловидбе у уписник бродова унутрашње пловидбе који води 
друга лучка капетанија (гарантни акт) и исто, са изводом из уписника бро-
дова и исправaмa, упућује лучкој капетанији у чији уписник бродова уну-
трашње пловидбе се преноси упис. Циљ закона је, дакле, требало да буде 
уношење додатне правне сигурности у ову област. Због тога изненађује за-
конско решење по којем такав гарантни акт не обавезује лучку капетанију у 
чији је уписник брод уписан ако лучка капетанија у чији уписник брод уну-
трашње пловидбе треба да се упише оправдано одбије упис (чл. 83, ст. 6 
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истог закона). Три се потенцијална проблема јављају код оваквог правног 
уређења гарантног акта. Прво, није исти орган издавалац гарантног акта и 
управног акта. Друго, а логична последица првонаведеног, јесте необаве-
зност гарантног акта у односу на лучку капетанију која треба да изда управ-
ни акт. Треће, одређивање тако широког и неодређеног (није плеоназам) 
правног стандарда (оправдано одбијање уписа) као изузетка од обавезе из-
давања гарантног акта сагласно управном акту у непосредној је супротно-
сти са сврхом гарантног акта – подизањем нивоа правне сигурности. И то 
до те мере да га обесмишљава. Дакле, сагласно принципу falsa nomination 
non nocet (лажно именовање не шкоди – врста акта, односно правног посла 
одређује се према његовој правној природи, а не према његовом називу), 
поставља се питање да ли је, упркос употребљеном називу, овде заиста реч 
о гарантном акту у смислу одредаба ЗУП-а.  

Најзад, посебно је чудна и одредба чл. 83, ст. 8 истог закона која 
прописује да се одредбе о гарантном акту сходно примењују и на случај 
када је поднет предлог за пренос брода унутрашње пловидбе из једног 
уписника у други уписник који се води код исте лучке капетаније. Зашто 
ту уопште постоји потреба за издавањем гарантног акта? Сврха ове посеб-
не врсте гарантног акта је избегавање ситуације у којој би једно пловило 
могло да остане ван било којег уписника пловила. До тога може да дође 
само ако се разликују мишљења две лучке капетаније о условима за пре-
нос уписа одређеног пловила из једног у други уписник, то јест ако је пре-
нос гарантним актом одобрила једна лучка капетанија, а друга га је управ-
ним актом одбила. У ситуацији кад оба уписника, онај из којег се пловило 
брише и други у које се пловило уписује, води иста лучка капетанија, не-
ма потребе за доношењем гарантног акта већ се одмах може одлучивати 
управним актом, те се пренос уписа дозволити или ускратити. 
 

4) Закон о инспекцијском надзору 

Закона о инспекцијском надзору уводи правни институт сличан 
гарантном акту. Чл. 31, ст. 1 наведеног закона прописује следеће: "Акт о 
примени прописа издаје и на интернет страници објављује инспекција, од-
носно надлежни орган или организација или организациона јединица, по 
сопственој иницијативи или на захтев физичког или правног лица, у року 
за давање мишљења утврђеним законом којим се уређује државна упра-
ва." У ст. 2 се додаје да "Надзираном субјекту који је поступио према акту 
о примени прописа не може, у погледу предмета акта о примени прописа, 
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бити изречена мера управљена према надзираном субјекту." Штавише, из-
дати акт о примени прописа штити странку и пред другим органима. Кон-
кретно, ст. 5 и 6 истог члана прописују да у поступку који се води пред 
судом или другим органом за дело кажњиво законом или другим пропи-
сом против лица које је поступило према акту о примени прописа, сматра 
се да је ово лице пропуст учинило у правној заблуди, као и да је терет до-
казивања да лице није било у правној заблуди сноси супротна странка. 
Дакле, реч је о правном институту који има исту сврху као и гарантни акт 
– подизање нивоа правне сигурности. 

Закон о инспекцијском надзору прописује и изузетке од обавезе ин-
спектора да се држи издатог акта о примени прописа, који су слични изузе-
цима од обавезе органа да изда управни акт сагласно гарантном акту про-
писаних ЗУП-ом. Наиме, у чл. 31, ст 3. Закона о инспекцијском надзору 
стоји: "Изузетно, и у том случају, може бити изречена мера управљена пре-
ма надзираном субјекту: 1) ако је, после издавања акта о примени прописа, 
промењен пропис тако да се друкчије уређује предмет акта о примени про-
писа, а на интернет страници је објављено обавештење о промени прописа; 
2) ако је акт о примени прописа био нетачан, а инспекција или други надле-
жни орган или организација која је издала акт о примени прописа обавести 
ово лице о томе, при чему је од обавештења до почетка поступка инспек-
цијског надзора било довољно времена да ово лице отклони незаконитост 
која је настала услед нетачног акта о примени прописа; 3) ако је изрицање 
мера неопходно ради спречавања или отклањања опасности по живот или 
здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет, с тим да 
у том случају лице има право на накнаду претрпљене штете; 4) ако инспек-
ција утврди да је надзирани субјекат - нерегистровани субјекат." 

Ипак, оно што суштински разликује гарантни акт од акта о приме-
ни прописа јесте чињеница да је потоњи далеко шири. Наиме, гарантни 
акт обавезује само орган који га је издао. С друге стране, акт о примени 
прописа, поред инспекције може да изда и други орган или организација, 
најчешће њој надређени орган (нпр. министарство у чијем су саставу). 
Поред тога, гарантни акт обавезује издаваоца само у конкретном случају, 
док се на акт о примени прописа може позвати и лице у чију корист није 
издат, а које се налази у истој или сличној ситуацији. 
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