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ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 

ОБАВЕЗНА ОДБРАНА "МОГУЋЕГ УЧИНИОЦА" 

"Могући учинилац" насиља у породици (члан 14. став 1. Зако-

на о спречавању насиља у породици) не спада у круг лица која морају 

имати браниоца. 

Из образложења:  

''Врховни касациони суд је одбио као неоснован захтев за заштиту 

законитости браниоца окривљеног поднет због битне повреде одредаба 

кривичног поступка из члана 74. ЗКП.  

У поднетом захтеву се указује да је окривљеном повређено право 

на обавезну одбрану прописано чланом 74. ЗКП јер у ПС у Г. М. дана 

11.7.2017. године, приликом доношења наредбе којом му је изречена хит-

на мера привременог удаљења могућег учиниоца из стана и привремена 

забрана могућем учиниоцу да контактира жртву насиља и прилаз, у траја-

њу од 48 часова, са почетком од дана 11.7.2017. године, у 09.20 часова а 

на основу процене ризика број, као и у Полицијској управи у К. дана 

11.7.2017. године, приликом изјашњења на Записнику о изјашњењу, није 

имао браниоца. 

Чланом 14. став 1. Закона о спречавању насиља у породици ("Слу-

жбени гласник РС", број 94/16), прописано је да су полицијски службени-

ци дужни да одмах обавесте надлежног полицијског службеника о сваком 

насиљу у породици или непосредној опасности од њега, без обзира како 

су за то сазнали и имају право да, сами или на захтев надлежног полициј-

ског службеника, доведу могућег учиниоца у надлежну организациону 

јединицу полиције, ради вођења поступка. 

Према члану 2. став 1. тачка 1) ЗКП "осумњичени" је лице према 

ком је због постојања основа сумње да је учинило кривично дело надле-

жни државни орган у предистражном поступку предузео радњу прописа-

ну овим закоником и лице против кога се води истрага, док је према тачки 

2) става 1. истог члана 2. ЗКП "окривљени" лице против кога је подигнута 

оптужница која још није потврђена или против кога је поднет оптужни 

предлог, приватна тужба или предлог за изрицање мере безбедности оба-

везног психијатријског лечења, а главни претрес или рочиште за изрица-
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ње кривичне санкције још није одређено, односно израз који служи као 

општи назив за осумњиченог, окривљеног, оптуженог и осуђеног. 

Следствено цитираним законским одредбама, окривљени В.Ч. је 

критичном приликом како то произилази из списа предмета имао својство 

"могућег учиниоца" (члан 14. став 1. Закона о спречавању насиља у поро-

дици) а не осумњиченог или пак окривљеног (члана 2. став 1. тач. 1) и 2) 

ЗКП), због чега по оцени Врховног касационог суда није морао имати 

браниоца сагласно члану 74. ЗКП и то како приликом доношења Наредбе 

о изрицању хитне мере од 11.7.2017. године у ПУ у Г.М (која иначе има 

карактер управног акта а не кривичне санкције), тако ни приликом сачи-

њавања Записника о изјашњењу у ПУ у Ковину, дана 11.7.2017. године, 

(који има карактер службене белешке), када је поучен о праву на контакт 

и коришћење услуга браниоца и правне помоћи а који је без примедби, 

својеручно потписао''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 804/2018 од 

26.9.2018. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 3.12.2018. године) 

 

 

САДРЖАЈ ОПТУЖНОГ АКТА У СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 

Када опис радње извршења кривичног дела дат у приватној 

кривичној тужби не садржи опис урачунљивости, умишљаја и свест о 

противправности дела, као елемената кривице, тада нема кривичног 

дела. 

Одредбу члана 500. став 1. тачка 2) Законика о кривичном 

поступку у погледу кратког описа дела треба схватити тако да исти 

подразумева изричито навођење у оптужном акту законских елемена-

та кривице из члана 22. став 1. Кривичног законика. 

Из образложења: 

"Пресудом Првог основног суда у Београду К 55/2015 од 

23.6.2016. године окривљени су ослобођени од оптужбе да су извршили 

кривично дело лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ и кривично 

дело увреда из члана 170. став 1. КЗ.  
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Пресудом Вишег суда у Београду Кж1 743/16 од 27.9.2016. године, 

одбијена је као неоснована жалба пуномоћника приватног тужиоца, а 

првостепена пресуда је потврђена. 

Против ових правноснажних пресуда Републички јавни тужилац 

поднео је захтев за заштиту законитости Ктз 1318/16 од 9.2.2018. године, 

због повреда закона из члана 485. став 1. тачка 1) у вези члана 438. став 2. 

тачка 2) ЗКП и у вези члана 439. тачка 1) ЗКП, са предлогом да Врховни 

касациони суд усвоји захтев за заштиту законитости и утврди да је поби-

јаним пресудама повређен закон у корист окривљених. 

По оцени Врховног касационог суда, неосновано се захтевом за 

заштиту законитости Републичког јавног тужиоца указује да је побијаним 

правноснажним пресудама повређен закон из члана 439. тачка 1) ЗКП, у 

корист окривљених. 

Из списа предмета произлази да су окривљени побијаним правно-

снажном пресудама на основу члана 423. тачка 1) ЗКП, ослобођени од 

оптужбе, да су извршили предметна кривична дела са образложењем да, 

имајући у виду одредбе члана 14, члана 22. став 1. и члана 25. КЗ, кривица 

представља субјективно обележје сваког кривичног дела и да стога иста 

мора бити означена у чињеничном опису кривичног дела, датом у опту-

жном акту, па како у конкретном случају чињенични опис кривичних дела 

у приватној тужби не садржи опис урачунљивости и умишљаја као елеме-

ната кривице, то дела за која су окривљени оптужени по закону нису кри-

вична дела. Другостепени суд је својом пресудом потврдио изнето станови-

ште првостепеног суда налазећи притом да оптужни акт у скраћеном кри-

вичном поступку мора да садржи све потребне елементе кривичног дела 

укључујући и опис кривице с обзиром на одредбу члана 22. став 1. КЗ. 

Одредбом члана 14. КЗ, која дефинише општи појам кривичног 

дела прописано је да је кривично дело оно дело које је законом предвиђе-

но као кривично дело, које је противправно и које је скривљено, дакле, 

кривично дело обухвата четири конститутивна елемента и то: дело (рад-

ња), предвиђеност у закону, противправност и кривицу, док је одредбом 

члана 22. став 1. КЗ, одређено да кривица постоји ако учинилац у време 

када је учинио кривично дело био урачунљив и поступао са умишљајем, а 

био је свестан или је био дужан или је могао бити свестан да је његово 

дело забрањено. 
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У одредби члана 500. став 1. ЗКП, наведени су елементи које опту-

жни предлог или приватна тужба морају да садрже. Оптужни акт у скра-

ћеном поступку, поред осталог, садржи и чињенични основ оптужења 

који се сагласно члану 500. став 1. тачка 2) ЗКП, даје у облику кратког 

описа дела. Под тим не би требало сматрати само кратак опис саме радње 

кривичног дела већ кратак опис битних обележја кривичног дела које се 

окривљеном ставља на терет, што подразумева и изричито навођење 

законских елемената кривице прописаних у члану 22. став 1. КЗ, као 

субјективног обележја сваког кривичног дела. 

Из списа предмета произлази да приватна тужба приватних тужи-

лаца која је поднета преко пуномоћника, садржи само опис радњи извр-

шења окривљених, као објективног обележја кривичних дела у питању, 

без означавања субјективног законског обележја кривичног дела везаног 

за појам кривице, у смислу члана 22. став 1. КЗ. 

Полазећи од наведеног, а како диспозитив приватне тужбе не 

садржи елемент кривице, као субјективног обележја предметних кривич-

них дела, то кривична дела за која су окривљени били оптужени по закону 

нису кривична дела, због чега је било нужно окривљене ослободити од 

оптужбе применом члана 423. тачка 1) ЗКП. 

У вези са наведеним, по оцени овога суда неосновано се у захтеву 

за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца указује да су ниже-

степени судови побијаним правноснажним пресудама учинили повреду 

закона из члана 439. тачка 1) ЗКП, у корист окривљених када су их осло-

бодили од оптужбе да су извршили наведена кривична дела. При томе се 

захтевом неосновано истиче да би закључак о присуству или одсуству 

кривице морао да следи из чињеница утврђених у поступку према опису 

критичног догађаја, а не на основу тога да ли је у оптужни акт унета 

законска формулација кривице из члана 22. КЗ, јер и по оцени овога суда, 

а насупрот изнетим наводима захтева, изостављање описа законом пропи-

саних елемената кривице из чињеничног описа дела датог у диспозитиву 

оптужног акта указује да нема кривице, а самим тим ни кривичних дела 

која се окривљенима оптужбом стављају на терет, при чему се кривица не 

може подразумевати нити претпостављати на основу чињеничног описа 

догађаја и радњи извршења у објективном смислу, већ иста мора бити 

означена у чињеничном опису дела датом у оптужном акту па и у приват-

ној тужби. 
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Из изнетих разлога, Врховни касациони суд налази да се захтевом 

за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца неосновано указује 

да је побијаним правноснажним пресудама у корист окривљених повре-

ђен кривични закон из члана 439. тачка 1) ЗКП. 

Стога је, Врховни касациони суд на основу члана 491. став 1. ЗКП, 

захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца одбио као 

неоснован". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 240/2018 од 

1.3.2018. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног каса-

ционог суда одржане 3.12.2018. године)  

 

 

ЗАКОНИТОСТ НАРЕДБЕ  

О ТАЈНОМ НАДЗОРУ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Одређивање тајног надзора комуникације је законита проце-

сна радња и када је у наредби означен само ИМЕИ број мобилног 

телефона осумњиченог, без означавања телефонског броја. 

Из образложења:  

''Врховни касациони суд је одбио као неоснован захтев за заштиту 

законитости браниоца окривљеног поднет због битне повреде одредаба 

кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1. ЗКП.  

Према захтеву, правноснажне пресуде засноване су на доказу на 

коме се, по одредбама Законика о кривичном не могу заснивати, а као 

незаконит доказ означен је доказ произашао из доказне радње тајни над-

зор комуникације, предузете на основу наредбе суда која је незаконита, 

између осталог, због тога што је одређена према броју телефонског апара-

та – ИМЕИ број, а не према телефонском броју како Законик о кривичном 

поступку налаже. 

По оцени Врховног касационог суда ИМЕИ број представља 

јединствени број додељен сваком мобилном телефону понаособ и увек је 

видљив приликом праћења телефонске комуникације, те је, у смислу 

одредаба Законика о кривичном поступку, подобан за идентификацију 
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телефонског апарата. Стога је посебна доказна радња тајни надзор кому-

никације преко ИМЕИ броја одређена законитом наредбом суда''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1306/2017 од 

19.12.2017. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења 

Врховног касационог суда одржане 4.6.2018. године, а верификована на 

седници Кривичног одељења од 10.9.2018. године) 

 

 

СПРЕЧАВАЊЕ ВОЂЕЊА ВИШЕ КАЗНЕНИХ ПОСТУПАКА 

ПОВОДОМ ИСТОГ ДОГАЂАЈА 

Смисао законске одредбе из члана 183. став 3. у вези става 2. 

Закона о прекршајима јесте да спречи да се поводом истог догађаја 

воде два поступка, те начело ne bis in idem, није повређено када пре-

кршајни суд на основу цитиране одредбе Закона о прекршајима 

достави списе предмета на даље поступање надлежном кривичном 

суду.  

Из образложења:  

''Пресудом Основног суда у Крушевцу К 186/15 од 19.12.2016. 

године, окривљена Н.Р. оглашена је кривом због кривичног дела увреда 

из члана 170. став 1. КЗ за које је осуђена на новчану казну у одређеном 

износу од 40.000,00 динара коју је дужна да плати у року од 15 дана од 

дана правноснажности пресуде, а уколико иста новчану казну не плати у 

остављеном року, суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако 

што ће за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један 

дан казне затвора.  

Пресудом Вишег суда у Крушевцу Кж1 181/17 од 28.08.2017. 

године, делимичним усвајањем жалби бранилаца окривљене Н.Р, преина-

чена је пресуда Основног суда у Крушевцу К 186/15 од 19.12.2016. године 

у погледу одлуке о кривичној санкцији и одлуке о трошковима кривичног 

поступка, тако што је Виши суд у Крушевцу окривљену Н.Р. због кривич-

ног дела увреда из члана 170. став 1. КЗ за које је првостепеном пресудом 

оглашена кривом осудио на новчану казну у одређеном износу од 

20.000,00 динара, коју је дужна да плати у року од 15 дана од дана прав-

носнажности пресуде, а уколико окривљена новчану казну у не плати у 
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остављеном року, суд ће исту заменити казном затвора, на начин описан у 

цитираној пресуди Основног суда у Крушевцу К 186/15 од 19.12.2016. 

године.  

Против наведених правноснажних пресуда захтев за заштиту зако-

нитости поднео је бранилац окривљене Н.Р, због повреде кривичног зако-

на из члана 18. став 2. КЗ, повреде људског права и слободе окривљеног 

која су заштићена Уставом и Европском конвенцијом о заштити људских 

права и основних слобода и због повреде одредбе члана 485. став 1. тачка 

3) ЗКП као и због повреде одредбе члана 4. став 1. ЗКП, са предлогом да 

Врховни касациони суд побијане пресуде укине и предмет ''врати на 

поновну одлуку Вишем суду у Крушевцу''.  

Наиме, из списа предмета се утврђује да је пуномоћник оштећене 

М.Н, Основном суду у Крушевцу поднео је приватну кривичну тужбу 

против окривљене Н.Р, због оправдане сумње да је извршила кривично 

дело лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ.  

Потом, из списа предмета се утврђује да је МУП РС, ПУ Круше-

вац Прекршајном суду у Крушевцу на основу одредбе члана 179. став 2. 

Закона о прекршајима поднео захтев за покретање прекршајног поступка 

број 1-804-00081/15 од 13.05.2015. године због прекршаја из члана 6. став 

3. Закона о јавном реду и миру.  

Надаље, из списа предмета и то дописа Прекршајног суда у Кру-

шевцу Пр 3044/15 од 18.02.2016. године утврђује се да су списи предмета 

тога суда Пр 3044/15-6 који је покренут захтевом од стране Полицијске 

управе Крушевац 1-804-00081/15 од 13.05.2015. године против окривљене 

Н.Р сходно одредби члана 183. Закона о прекршајима достављени на даљу 

надлежност Основном суду у Крушевцу, а који кривични поступак пред 

Основним судом у Крушевцу је правноснажно окончан доношењем пре-

суде Вишег суда у Крушевцу Кж1 181/17 од 28.08.2017. године.  

Одредбом члана 183. став 2. Закона о прекршајима прописано је 

да када захтев садржи податке о томе да је поводом истог догађаја покре-

нут кривични поступак или поступак за привредни преступ прекршајни 

суд ће списе предмета доставити надлежном суду на даље поступање и о 

томе обавестити подносиоца захтева, док је ставом 3. означеног члана 

прописано да ће на начин из става 2. овог члана суд поступити и када је у 
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току поступка сазнао да се поводом истог догађаја води кривични посту-

пак или поступак за привредни преступ.  

Дакле, по оцени Врховног касационог суда, смисао ове законске 

одредбе јесте да спречи да се поводом истог догађаја воде два поступка. 

Бранилац окривљене у поднетом захтеву правноснажне пресуде 

побија наводима да су против окривљене вођена два паралелно казнена 

поступка проистекла из истог догађаја и то прекршајни и кривични посту-

пак, те да, у конкретном случају кривични поступак се није могао водити, 

јер је у току био прекршајни поступак, из чега, по оцени Врховног касаци-

оног суда, произилази да захтев подноси због повреде одредбе члана 4. 

став 1. ЗКП. 

Како је прекршајни суд у току поступка сазнао да се поводом 

истог догађаја води и кривични поступак, то је, по оцени Врховног каса-

ционог суда правилном применом одредбе члана 183. став 3. у вези става 

2. Закона о прекршајима прекршајни суд списе предмета доставио Основ-

ном суду у Крушевцу ради вођења кривичног поступка, због чега, а 

супротно наводу из захтева браниоца окривљене, прекршајни поступак 

сходно цитираној одредби члана 183. Закона о прекршајима и није морао 

бити окончан доношењем решења о обустави прекршајног поступка, 

обзиром да је прекршајни суд сходно цитираној одредби члана 183. Зако-

на о прекршајима списе предмета доставио Основном суду у Крушевцу 

ради вођења кривичног поступка.  

Следствено изнетом, по оцени Врховног касационог суда побија-

ним правноснажним пресудама није повређено начело ne bis in idem из 

члана 4. став 1. ЗКП. 

Руковођен изнетим разлозима, Врховни касациони суд је као нео-

снован одбио захтев за заштиту законитости браниоца окривљене Н.Р. на 

основу одредбе члана 491. став 1. ЗКП''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1406/2017 од 

6.2.2018. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда одржане 4.6.2018. године, а верификована на седници 

Кривичног одељења од 10.9.2018. године) 
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ПРЕСУДА У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ 

У пресуди којом се у поновљеном поступку ранија пресуда 

оставља на снази не преузима се изрека раније пресуде, нити се окри-

вљени поново оглашава кривим.  

Из образложења:  

''У поновљеном поступку у корист окривљеног, преиспитује се 

законитост раније правноснажне пресуде према стању ствари које обухва-

та, као и чињенице и примена материјалног и процесног права у време 

њеног доношења. То значи да у поновљеном поступку такво преиспитива-

ње може довести, на основу оцене ранијег или новог доказног материјала, 

до потпуне или делимичне рехабилитације окривљеног, те с тим у вези 

потпуног или делимичног стављања ван снаге раније правноснажне пре-

суде и доношења нове ослобађајуће или блаже осуђујуће пресуде, одно-

сно до остављања раније правноснажне пресуде на снази.  

Дакле, предмет поновљеног кривичног поступка је раније донета 

пресуда која је, иако формално још увек на снази, у процесу преиспитива-

ња, који се мора завршити или њеном верификацијом или потпуном или 

делимичном дерогацијом, а због чега се у пресуди којом се у поновљеном 

поступку ранија пресуда оставља на снази не преузима диспозитив раније 

пресуде, нити се окривљени поново проглашава кривим''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 214/2016 од 

16.3.2016. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 3.12.2018. године) 

 

 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВНОСНАЖНЕ ОДЛУКЕ  

О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ  

ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

Преиспитивање по службеној дужности правноснажне одлуке 

о привременом одузимању имовине проистекле из кривичног дела 

(члан 34. став 3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривич-

ног дела) односи се само на испитивање оправданости даљег трајања 

ове правноснажне изречене мере.  
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Из образложења: 

"Предмет одлучивања у побијаном правноснажном решењу било 

је преиспитивање по службеној дужности оправданости даљег трајања 

претходно правноснажно изречене мере привременог одузимања имовине 

проистекле из кривичног дела, то јест у конкретном случају преиспитива-

ње оправданости даљег трајања ове мере изречене правноснажним реше-

њем Пои-По1 10/11 од 11.3.2011. године. Приликом тог преиспитивања, 

суд није овлашћен да испитује основаност и законитост правноснажне 

одлуке којом је та имовина претходно правноснажно привремено одузета, 

већ само одлучује о томе да ли и даље постоје околности утврђене том 

правноснажном одлуком, које оправдавају њено даље трајање или су се 

појавиле околности које указују да даља примена наведене мере није 

оправдана и да је треба укинути (члан 35. став 1. Закона о одузимању 

имовине проистекле из кривичног дела), или да су се појавиле околности 

које указују да се и блажом мером може обезбедити трајно одузимање 

имовине, у ком случају се мера привременог одузимања имовине происте-

кле из кривичног дела замењује мером забране располагања таквом имо-

вином (члан 35. став 2. наведеног закона)." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 18/2017 

од 6.9.2017. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног 

касационог суда одржаној 3.12.2018. године) 
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МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 

 

ТРАЈНО КРИВИЧНО ДЕЛО 

Кривично дело "злочиначко удруживање" из члана 346. КЗ 

("Службени гласник РС", бр. 85/05 ... 107/05) и "удруживање ради 

вршења кривичних дела" из члана 346. КЗ ("Службени гласник РС", 

бр. 72/09 и 121/12) нису трајна кривична дела већ кривична дела стања. 

Из образложења: 

"По налажењу Врховног касационог суда неосновани су наводи 

захтева за заштиту законитости да кривична дела "злочиначко удружива-

ње" и "удруживање ради вршења кривичних дела" представљају трајна 

кривична дела јер радњу извршења тих кривичних дела представља не 

само организовање криминалне групе односно организоване криминалне 

групе и припадност њима, већ и све друге делатности које је таква група 

предузимала све до 12.6.2010. године.  

Ово с`тога што је трајно кривично дело оно дело код кога проу-

зрокована последица (промена или стање) мора трајати извесно, макар и 

најкраће време и та последица мора за цело време трајања бити саставни 

део бића тог кривичног дела. С`друге стране код кривичних дела стања 

као што су кривична дела у питању, постоје само привидне сличности са 

трајним кривичним делима јер и код ових кривичних дела штетно дејство 

последице може да траје дуже или краће време али трајање последице не 

улази у састав бића кривичног дела. Наиме, код кривичних дела стања реч 

је само о томе да произведена последица може бити трајног карактера али 

је биће кривичног дела остварено самим наступањем одређеног стања. 

Дакле, радња извршења оба кривична дела јесте организовање групе 

(злочиначко удруживање) односно организоване криминалне групе (удружи-

вање ради вршења кривичних дела) која има за циљ вршење кривичних дела 

за које се може изрећи казна затвора од три године или тежа казна, односно 

припадност таквој групи. Организовање групе, односно организоване крими-

налне групе представља стварање групе, плана за извршење кривичних дела, 

доделу улога појединим припадницима групе и уопште предузимање органи-

зационих мера неопходних за функционисање групе у циљу због које је ство-
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рена а то је вршење кривичних дела. Вршење конкретних кривичних дела од 

стране групе није битно обележје ових кривичних дела јер је кривично дело 

довршено, како за организатора групе тако и за њене припаднике самим 

организовањем групе односно тренутком постајања припадником групе без 

обзира да ли је група извршила или покушала извршити једно или више пла-

нираних кривичних дела. Наиме, вршење кривичних дела од стране групе 

није битно обележје ових кривичних дела већ је то само организовање и при-

падност групи која је основана у циљу вршења кривичних дела. С`тога је ово 

кривично дело довршено и у случају када таква група не покуша или не извр-

ши нити једно кривично дело.  

Дакле, трајање постојања групе односно организоване криминалне 

групе и њено деловање на извршењу конкретних кривичних дела не пред-

ставља обележје кривичних дела у питању. Због тога наведена кривична 

дела нису трајна већ кривична дела стања, будући да је биће оба кривична 

дела остварено самим наступањем одређеног стања и то: организовањем 

групе односно организоване криминалне групе - за организатора тј. поста-

јањем припадником такве групе - за њене припаднике.  

С`тога су неосновани наводи захтева за заштиту законитости да 

радњу извршења оба наведена кривична дела чине све делатности које су 

окривљени предузимали у вршењу конкретних кривичних дела. Управо 

супротно а имајући у виду све наведено, извршење конкретних кривичних 

дела које су предузели чланови групе представљају самостална кривична 

дела. Деловање групе на вршењу конкретних кривичних дела није елеме-

нат ових кривичних дела. " 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 28/2018 

од 17.10.2018. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног 

касационог суда одржаној 3.12.2018. године) 
 

 

ТРАНЗИТ КАО РАДЊА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА  

НЕДОЗВОЉЕН ПРЕЛАЗ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ  

И КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ  

За постојање кривичног дела недозвољен прелаз државне гра-

нице и кријумчарење људи у покушају из члана 350. став 3. у вези 

става 2. у вези члана 30. Кривичног законика (омогућавањем транзи-
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та) довољно је да се превоз врши само на делу територије Републике 

Србије у циљу преласка државне границе Републике Србије. 

Из образложења: 

"Пресудом Основног суда у Мајданпеку К 50/16 од 8.6.2017. годи-

не, окривљени је оглашен кривим због кривичног дела недозвољен прелаз 

државне границе и кријумчарење људи у покушају из члана 350. став 3. у 

вези става 2. у вези члана 30. КЗ. 

Пресудом Апелационог суда у Нишу Кж1 899/17 од 28.8.2017. 

године, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног, а прво-

степена пресуда је потврђена. 

Против наведених правноснажних пресуда, захтев за заштиту 

законитости поднео је бранилац окривљеног, због повреде закона из чла-

на 485. став 1. тачка 1) ЗКП указујући да окривљени лицима која је прево-

зио на релацији од села Буковче до Београда није омогућио недозвољен 

прелаз границе нити недозвољен боравак односно транзит кроз Републику 

Србију, те да самим тим није извршио радње кривичног дела недозвољен 

прелаз државне границе и кријумчарење људи у покушају из члана 350. 

став 3. у вези става 2. у вези члана 30. КЗ, јер се транзитом кроз Србију не 

може сматрати превоз на наведеном делу пута, већ само транзит кроз целу 

Србију до неке од суседних држава.  

Изнете навода захтева за заштиту законитости браниоца окривље-

ног којима се указује да у радњама окривљеног не постоје законска обе-

лежја кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчаре-

ња људи у покушају из члана 350. став 3. у вези става 2. у вези члана 30. 

КЗ, Врховни касациони суд је оценио као неосноване. 

Према чињеничном опису радње извршења предметног кривичног 

дела датог у изреци првостепене пресуде окривљени је са умишљајем запо-

чео извршење кривичног дела, али га није довршио, тако што је у намери да 

себи прибави корист за новчану награду од 1.000 евра, покушао да омогући 

транзит кроз Србију до неке од суседних земаља Европске Уније – Хрват-

ске или Мађарске, већем броју лица – 21 држављанину Сирије, који су 

претходно из Републике Бугарске недозвољено прешли границу ван гра-

ничног прелаза и ушли на територију Републике Србије, па је ова лица пре-

узео у близини села Буковче и својим комби возилом започео њихов превоз 
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и транзит кроз Републику Србију, али наведени транзит није довршио јер је 

заустављен од стране полицијских службеника.  

Одредбом члана 350. став 2. КЗ, важећег у време извршења кри-

вичног дела прописано је да ко у намери да себи или другом прибави 

какву корист, омогућава другом недозвољен прелаз границе Србије, или 

недозвољени боравак или транзит кроз Србију, казниће се затвором од 

шест месеци до пет година. Ставом 3. истог члана прописано је да, ако је 

дело из става 2. учињено од стране групе, злоупотребом службеног поло-

жаја или на начин на који се угрожава живот или здравље лица чији се 

недозвољени прелаз границе Србије, боравак или транзит омогућава или 

је кријумчарен већи број лица – учинилац ће се казнити затвором од једне 

до десет година. 

Како из изреке, побијане правноснажне пресуде произлазе сва 

објективна и субјективна законска обележја кривичног дела недозвољен 

прелаз државне границе и кријумчарење људи у покушају из члана 350. 

став 3. у вези става 2. у вези члана 30. КЗ, с обзиром на то да је окривљени у 

намери да себи прибави какву корист јер је уговорио новчану накнаду у 

износу од 1.000 евра, са умишљајем покушао да већем броју страних држа-

вљана који су недозвољено прешли границу Србије омогући транзит кроз 

Србију, то су неосновани наводи захтева браниоца окривљеног да у радња-

ма окривљеног нема законских обележја предметног кривичног дела. 

У вези са тим Врховни касациони суд налази да су неосновани 

наводи захтева да се превоз наведених лица од Буковче до Београда не 

може сматрати омогућавањем транзита, јер је за постојање овог кривич-

ног дела довољно да се превоз врши само на делу територије Републике 

Србије при чему учинилац кривичног дела зна да се ради о делу пута који 

треба прећи у циљу напуштања Републике Србије и уласка у неку од 

земаља Европске Уније. 

Стога је Врховни касациони суд на основу члана 491. став 1. ЗКП, 

захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног одбио као неоснован". 

(Сентенца из одлуке Врховног касационог суда Кзз 1315/2017 од 

21.12.2017. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног 

касационог суда одржане 3.12.2018. године) 
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ПРАВНИ СТАВОВИ 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ УГОВАРАЊА ТРОШКОВА КРЕДИТА 

Банка има право на наплату трошкова и накнада банкарских 

услуга, па одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита оба-

везује да банци плати трошкове кредита није ништава под условом 

да је понуда банке садржала јасне и недвосмислене податке о трошко-

вима кредита.  

Трошкови обраде кредита  и пуштање кредита у течај, као и 

други трошкови које банка обрачунава кориснику приликом одобра-

вања кредита или који су познати на дан обрачуна и које банка обра-

чунава кориснику у току реализације уговора о кредиту, могу бити 

исказани у процентуалном износу и наплаћују се само кроз обрачун 

ефективне каматне стопе.  

О б р а з л о ж е њ е 

I 

У већем броју предмета у банкарским споровима у којима посту-

пају како нижестепени судови опште надлежности, тако и привредни 

судови, тужбеним захтевом се, поред осталог, тражи утврђење ништаво-

сти одредаба уговора о кредиту којима је предвиђено право банке да од 

корисника кредита наплати трошкове кредита (најчешће трошкове обраде 

кредита и пуштања кредита у течај) у процентуалном износу у односу на 

укупан износ одобреног кредита. Спорови су углавном настали поводом 

уговора о кредиту исказаних у швајцарским францима који су закључени 

у периоду од 2007. до 2010. године.  

У вези са наведеним  тужбеним захтевима постављају се два 

основна правна питања, при чему позитиван одговор на прво питање 

искључује потребу разматрања другог, а та питања су:   

1) да ли је ништава одредба уговора о кредиту којом се корисник 

обавезује да банци плати трошкове кредита;  
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2) да ли је ништава одредба уговора о кредиту којом се корисник 

обавезује да банци плати трошкове кредита у процентуалном износу у 

односу на укупан износ одобреног кредита.  

У пракси домаћих судова су поводом ових питања изнети различи-

ти ставови. Судови су у неким одлукама стали на становиште да су одредбе 

о накнади трошкова кредита ништаве
1
, у неким одлукама изражен је став да 

банка нема право на накнаду трошкова кредита које наплаћује у проценту-

алном износу од износа кредита заједно са каматом
2
, а у неким, пак, да уго-

варање накнаде трошкова обраде кредита није ништаво
3
. 

 

II 

Према одредби члана 103. став 1. Закона о облигационим односима, 

уговор који је противан принудним прописима, јавном поретку или добрим 

обичајима је ништав ако циљ повређеног правила не упућује на неку другу 

санкцију или ако закон у одређеном случају не прописује шта друго.  

Одредбама чл. 1065-1068. Закона о облигационим односима уређе-

ни су појам уговора о кредиту, његова форма и садржина, отказ даваоца 

кредита, одустајање од уговора и враћање кредита пре рока.  

Уговором о кредиту банка се обавезује да кориснику кредита ста-

ви на располагање одређени износ новчаних средстава, на одређено или 

неодређено време, за неку намену или без утврђене намене, а корисник се 

                                                 
1  Виши суд у Сомбору је у пресуди Гж 320/17 од 15.03.2017. године изнео став да банке могу 

да наплаћују само спољне услуге, а да је камата једина дозвољена цена за унутрашње, 

интерне трошкове банке, односно да ти трошкови морају бити садржани у камати, због 

чега је одредба о накнади трошкова обраде кредита ништава. Суд се при томе позвао на 

одредбе члана 1065 Закона о облигационим односима, али и на начело савесности и поште-

ња, начело једнаке вредности међусобних давања и одређеност предмета обавезе. 

 Апелациони суд у Београду је користио исту аргументацију када је пресудом Гж 

5061/17 од 14.12.2017. године потврдио пресуду Трећег основног суда у Београду П 

3656/15 од 18.05.2017. године којом је утврђено да је уговарање трошкова обраде кре-

дита ништаво. 
2  Такав став је заузео Врховни суд Србије у пресуди Рев 295/99 од 19.01.2000. године.  
3  Према сентенци из одлуке Привредног апелационог суда Пж 2603/2013 од 25.09.2013. 

године, објављеној у Билтену судске праксе привредних судова бр. 4/2013, уговарање 

права на наплату уговорене камате не искључује право банке да на корисника кредита 

пренесе и део трошкова око одобравања и праћења коришћења кредита.  
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обавезује да банци плаћа уговорену камату и добијени износ новца врати 

у време и на начин како је утврђено уговором (члан 1065.). Уговор о кре-

диту мора бити сачињен у писменој форми и њиме се утврђује износ, као 

и услови давања, коришћења и враћања кредита (члан 1066. ). Наведеним 

одредбама нису ближе уређена остала права и обавезе уговорних страна, а 

ни право банке да од корисника кредита наплати трошкове које је пово-

дом закључења уговора о кредиту имала или који могу настати у току реа-

лизације уговора, али то право није искључено.  

Одредбом члана 4. став 1. тачка 2) Закона о банкама ("Службени 

гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15) прописано је да банка може, изме-

ђу осталог, обављати и кредитне послове (давање и узимање кредита). 

Овим законом није ближе прописана садржина уговора о кредиту, нити су 

прописана права и обавезе банке и клијента, али из одредаба члана 42. 

произлази да се на уговор закључен између банке и клијента примењују 

општи услови пословања банке, које је банка дужна да истакне у својим 

просторијама на видном месту, и то  најмање 15 дана пре њихове приме-

не. Одредбом члана 43. наведеног закона утврђено је да Народна банка 

Србије може прописати јединствени начин обрачуна и објављивања тро-

шкова, камата и накнада банкарских услуга, и то нарочито по основу 

депозитних и кредитних послова. 

На основу изложеног, може се закључити да  законом није искљу-

чено право банке на наплату трошкова и накнада банкарских услуга по 

основу кредитних послова. Овлашћење уговарача да предвиде различите 

услове давања кредита, које проистиче из начела слободе уговарања, 

укључује и могућност да се уговори обавеза корисника кредита да банци 

накнаде трошкове кредита. Стога, одредба уговора о кредиту којом се 

корисник кредита обавезује да банци плати трошкове кредита, у начелу, 

није противна принудним прописима и као таква ништава у смислу члана 

103. став 1. Закона о облигационим односима.  

Претходно наведени закључак не оповргавају ни други прописи 

које ради свеобухватног разматрања питања о дозвољености уговарања 

трошкова кредита треба имати у виду.  

Закон о заштити корисника финансијских услуга ("Службени гла-

сник РС", бр. 36/11 и 139/14) у члану 9. став 3. изричито прописује да 

општи услови пословања обухватају и акте којима се утврђују накнаде и 
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други трошкови које давалац финансијских услуга наплаћује корисници-

ма. Овај закон на више места регулише питање трошкова кредита који 

падају на терет корисника, али не може бити материјалноправни основ за 

одлучивање у спорним предметима о кредиту јер се не може ретроактив-

но примењивати на уговоре о кредиту који су закључени пре његовог сту-

пања на снагу. Овај закон ступио је на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у "Службеном гласнику РС" (04. 06.2011. године), а његова примена 

отпочела је по истеку шест месеци од дана његовог ступања на снагу 

(05.12.2011. године), осим одредбе члана 38. став 5. тог закона која се 

примењује од 01.01.2012. године.  

Одредбе о накнади трошкова кредита се не могу подвести ни под 

један случај неправичних уговорних одредаба набројаних у чл. 44. и 45. 

Закона о заштити потрошача ("Службени гласник РС", број 73/10), које се 

сматрају ништавим јер имају за последицу значајну несразмеру у правима 

и обавезама уговорних страна на штету потрошача.  

 

III 

Уговором о кредиту корисник се обавезује да банци плаћа одређе-

ну накнаду за коришћење банчиног новца у виду уговорене камате. У уго-

вору о кредиту наводе се номинална и ефективна каматна стопа
4
. 

Номинална каматна стопа означава каматну стопу изражену као 

фиксни или променљиви проценат који се на годишњем нивоу примењује 

на износ повучених кредитних средстава
5
. 

Годишња ефективна каматна стопа исказује укупне трошкове кре-

дита и других финансијских услуга које плаћа, односно прима корисник 

тих услуга, при чему су ти трошкови изражени као проценат укупног 

износа ових услуга на годишњем нивоу. 
6
 

                                                 
4  Према одредбама члана 19. став 1. тач. 6) и 7) Закона о заштити корисника финансиј-

ских услуга висина номиналне каматне стопе и ефективне каматне стопе представљају 

обавезне елементе уговора о кредиту. Судови се у одлукама које се односе на дозвоље-

ност уговарања трошкова кредита до сада нису бавили питањима везаним за ефектив-

ну каматну стопу и њеном повезаношћу са трошковима кредита.  
5  Исто, члан 2. тачка 20) 
6  Исто, члан 2. тачка 21) 
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Народна банка Србије је 30.06.2006. године донела Одлуку о 

јединственом начину обрачуна и објављивања ефективне каматне стопе 

на депозите и кредите (у даљем тексту: Одлука), која је објављена у "Слу-

жбеном гласнику РС", број 57/06, а која је ступила на снагу 01.10.2006. 

године. Ова Одлука важила је у време закључења уговора о кредиту који 

су предмет судских спорова и од изузетног је значаја за решавање спор-

них питања која се односе на дозвољеност уговарања трошкова кредита.   

Одлуком се прописује јединствени начин обрачуна и објављивања 

трошкова, камата и накнада банкарских услуга, и то нарочито по основу 

депозитних и кредитних послова (у даљем тексту: ефективна  каматна 

стопа), као и ближи услови и начин обавештавања клијената банке (тачка 

1. став 1.). Јединствени начин обрачуна и објављивања ефективне каматне 

стопе банка примењује у поступку обављања депозитних и кредитних 

послова из члана 4. Закона о банкама (тачка 1. став 2). Ефективна каматна 

стопа исказује се у процентима с две децимале, уз заокруживање друге 

децимале, и важи од дана обрачуна (тачка 4).  

Тачка 5. Одлуке гласи:  

Понуда банке која се односи на депозите које банка прима, одно-

сно на кредите које одобрава треба да јасно и недвосмислено садржи сле-

деће податке:  

1) податке који се укључују у обрачун ефективне каматне стопе и то:  

- висину номиналне каматне стопе на депозит, односно кредит, 

- износ накнада и трошкова које банка обрачунава клијенту у 

поступку полагања депозита, односно одобравања кредита, 

- износ накнада и трошкова који су познати на дан обрачуна и које 

банка обрачунава клијенту у току реализације уговора о депозиту, одно-

сно кредиту;  

2) податке који се не укључују у обрачун ефективне каматне сто-

пе, и то: 

- критеријуме за ревалоризацију и за индексирање депозита, односно 

кредита, податак о страној валути којом се кредит индексира или други кри-

теријум за ревалоризацију и за индексирање депозита, односно кредита,  

- трошкове који нису познати на дан обрачуна а могу настати у 

току реализације уговора о депозиту, односно кредиту, 
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- трошкове процене вредности непокретности и покретних ствари, 

премије осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења 

кредита, трошкове уписа у регистар код надлежног органа, трошкове при-

бављања извода из земљишних књига, трошкове прибављања уверења, 

потврда, дозвола и решења надлежних органа, трошкове Кредитног бироа 

и друге трошкове.   

Подаци из става 1. ове тачке треба да буду уведени  и исказани у 

понуди из тог става тако да клијента ниједног тренутка не доведу у заблу-

ду што се тиче било ког елемента тих података.  

Податке из става 1. ове тачке банка доставља клијентима на начин 

прописан упутством из тачке 11. ове одлуке.  

Према одредби тачке 7. став 2. Одлуке, при закључивању уговора 

о кредиту банка уз уговор уручује клијенту један примерак плана отплате 

овог кредита, као и преглед битних елемената тог кредита који садржи 

податке који се укључују у обрачун ефективне каматне стопе, као и оне 

који се не укључују у тај обрачун. Подаци који се укључују у обрачун 

ефективне каматне стопе су: износ кредита, период отплате, номинална 

каматна стопа, ефективна каматна стопа, укупан износ камате која се пла-

ћа у току коришћења кредита, укупан износ других трошкова које клијент 

треба да плати у току коришћења кредита и износ отплатне рате, док се у 

обрачун ефективне каматне стопе не укључују подаци из тачке 5. став 1. 

одредба под 2) ове одлуке.  

На основу одредаба тачке 5. Одлуке може се закључити да постоји 

четири врсте трошкова банкарског кредита, и то: трошкови које банка 

обрачунава клијенту у поступку одобравања кредита, трошкови који су 

познати на дан обрачуна и које банка обрачунава клијенту у току реализа-

ције уговора о кредиту, трошкови који нису познати на дан обрачуна а 

могу настати у току реализације уговора о кредиту и остали трошкови 

таксативно наведени  у тачки 5. став 1. одредба под 2) алинеја 3. Одлуке 

(трошкови процене вредности непокретности и покретних ствари, премије 

осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења кредита, 

трошкови уписа у регистар код надлежног органа, трошкови прибављања 

извода из земљишних књига, трошкови прибављања уверења, потврда, 

дозвола и решења надлежних органа, трошкови Кредитног бироа и други 

трошкови). Прве две врсте трошкова улазе у обрачун ефективне каматне 
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стопе, док се друге две врсте трошкова не укључују у обрачун ефективне 

каматне стопе већ се исказују самостално.  

Из наведеног произлази да ефективна каматна стопа  у себи садр-

жи накнаде и трошкове који су настали приликом одобравања кредита и 

који ће настати у току реализације уговора о кредиту, а који су познати 

приликом његовог обрачуна. У већини судских спорова тужбеним захте-

вом се тражи оглашавање ништавим одредаба уговора о кредиту којима је 

утврђено право банке да од корисника кредита наплати трошкове обраде 

кредита и пуштања кредита у течај. С обзиром на то да трошкови обраде 

кредита настају приликом одобравања кредита, а да су трошкови пуштања 

кредита у течај познати на дан обрачуна кредита, ти трошкови морају 

бити укључени у обрачун ефективне каматне стопе и могу бити наплаће-

ни само кроз обрачун ефективне каматне стопе.  

Уговарање трошкова кредита који се укључују у ефективну камат-

ну стопу из тачке 5. став 1. одредба под 1) у процентуалном износу од 

главнице није забрањено. У прилог закључку да трошкови обраде кредита 

могу бити исказани процентуално говори и упоредна анализа тарифа 

накнада за обраду кредитног захтева за стамбене кредите у Хрватској, 

БиХ, Македонији, Албанији, Црној Гори, Чешкој и Србији, која показује 

да се трошкови обраде кредита у свим овим земљама исказују проценту-

ално, а у појединим земљама се на процентуални износ додаје и фиксни 

износ у одређеним случајевима. Могућност процентуалног обрачунавања 

ових трошкова има основа и у томе што се ради о трошковима који улазе 

у обрачун ефективне каматне стопе, која се, такође, обрачунава у процен-

тима. Али, без обзира на то да ли су трошкови кредита исказани у процен-

ту, фиксном износу или комбинацијом тих метода, банка је дужна да 

податке о трошковима наведе у понуди тако да клијент ниједног тренутка 

не буде у заблуди о којим трошковима је реч. Суд у сваком конкретном 

случају мора испитати да ли је приликом закључења уговора о кредиту 

био испуњен овај услов прописан тачком 5. став 2. Одлуке.  

Из свега наведеног произлази да трошкови обраде кредита и 

пуштања кредита у течај, као и други трошкови које банка обрачунава 

кориснику приликом одобравања кредита или који су познати на дан 

обрачуна и које банка обрачунава кориснику у току реализације уговора о 

кредиту, могу бити исказани у процентуалном износу и наплаћују се само 

кроз обрачун ефективне каматне стопе.  
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Трошкови кредита који су таксативно наведени у тачки 5. став 1. 

одредба под 2) алинеја 3. Одлуке (трошкови процене вредности непокрет-

ности и покретних ствари, премије осигурања или друге накнаде у вези са 

средствима обезбеђења кредита, трошкови уписа у регистар код надле-

жног органа, трошкови прибављања извода из земљишних књига, тро-

шкови прибављања уверења, потврда, дозвола и решења надлежних орга-

на, трошкови Кредитног бироа и други трошкови) не улазе у обрачун 

ефективне каматне стопе, али обавеза њиховог плаћања може бити посеб-

но уговорена. Имајући у виду врсту наведених трошкова који су познати 

банци, висина ових трошкова требало би да буде исказана у фиксном а не 

у процентуалном износу. 
7
  

Корисник кредита може бити обавезан да банци плати и трошкове 

који нису познати на дан обрачуна а могу настати у току реализације уго-

вора о кредиту, наведене у тачки 5. став 1. одредба под 2) алинеја 2. Одлу-

ке. Та обавеза не може уговором о кредиту бити одређена ни у проценту-

алном нити у номиналном износу већ само одредива, јер се у тренутку 

закључења уговора о кредиту не може поуздано знати да ли ће и који тро-

шкови у току реализације кредита настати.  

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 22.5.2018. године)  

 

 

КОНВАЛИДАЦИЈА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

Уговори о промету непокретности који су закључени у време 

важења ранијих закона о промету непокретности ("Службени гласник 

СРС", бр. 43/81...40/89, "Службени гласник РС", број 53/93 са изменама и 

допунама) и ("Службени гласник РС", бр. 42/98 и 111/2009) се могу кон-

валидирати уколико су испуњени услови за конвалидацију прописани 

тим законима, без обзира на време подношења тужбе. 

                                                 
7  Висина наведених трошкова се у номиналном износу уноси у Образац 1б одредба 8), у 

колону Друге уплате / трошкови, према тачки 15. Одлуке о условима и начину обрачуна 

ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику ("Слу-

жбени гласник РС, бр. 65/2011), коју је донела Народна банка Србије на основу члана 11. 

став 7, члана 17. став 9. и члана 25. Закона о заштити корисника финансијских услуга 
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О б р а з л о ж е њ е 

Захтевом за решавање спорног правног питања Привредног суда у 

Нишу П 758/17, постављено је као спорно правно питање да ли је могућа 

судска конвалидација уговора о промету непокретности (код којих потписи 

уговарача нису оверени у суду), а који су закључени у време важења рани-

јих закона о промету непокретности, који су ту могућност дозвољавали. 

Пошто нису били испуњени формално правни услови да се поводом овог 

захтева реши спорно правно питање, у смислу чл. 180-185. ЗПП,  на седни-

ци Грађанског одељења која је одржана 19.06.2018. године донета је одлука 

да се тај захтев одбаци (Спп 25/2017). Међутим, с обзиром на значај овог 

питања за одлучивање у предметима којима се тужбеним захтевом тражи 

конвалидација уговора који су закључени по ранијим законима о промету 

непокретности, имајући у виду да важећи Закон о промету непокретности 

не предвиђа могућност конвалидације, на наведеној седници  Грађанског 

одељења усвојен је предлог да се у реферату обради питање конвалидације 

уговора о промету непокретности,  са приказом судске праксе, како би Оде-

љење донело правни закључак о овом спорном правном питању.  

Ранији Закон о промету непокретности ("Службени гласник СРС", 

бр. 43/81...40/89 и "Службени гласник РС", број 53/93 са изменама и допу-

нама), као и Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 

42/98 и 111/2009), прописивали су могућност конвалидације уговора о про-

мету непокретности који је закључен у писменом облику, на коме потписи 

уговорача нису оверени код суда. Према члану 4. став 4. Закона из 1981. 

године услови за конвалидацију су: да је уговор испуњен у целини или пре-

тежним делом, да је непокретност стечена у границама закона, да је плаћен 

порез на промет, да није повређено право прече куповине и да није повре-

ђен други друштвени интерес. Услови за конвалидацију из члана 4. став 3. 

Закона из 1998. године су делимично измењени у односу на Закон из 1981. 

године, па је за конвалидацију потребно да је уговор испуњен у целини или 

претежним делом, да није повређено право прече куповине и да није повре-

ђен принудни пропис.  Међутим, сада важећи Закон о промету непокретно-

сти ("Службени гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) не предвиђа 

могућност конвалидације уговора о промету непокретности који није сачи-

њен у законом прописаној форми, већ као последицу прописује да такав 

уговор не производи правно дејство (члан 4. став 4. Закона). 
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С обзиром да је новим Законом о промету непокретности брисано 

правило из ранијих закона о промету непокретности, којима је била пред-

виђена могућност конвалидације уговора коме недостаје потребна форма, 

поставило се као спорно питање да ли се могу оснажити уговори о проме-

ту непокретности који су закључени у време важења ранијих закона о 

промету непокретности, те према којим одредбама Закона о промету 

непокретности се испитује пуноважност уговора о промету непокретно-

сти, односно  услови за конвалидацију уговора коме недостаје прописана 

форма (потписи уговарача нису оверени пред судом), а који су извршени 

у потпуности или у претежном делу, при чему су испуњени и остали 

услови прописани тим законима за конвалидацију уговора. 

У одлукама Врховног касационог  суда исказани су различити ста-

вови у погледу овог спорног правног питања, а  Грађанско одељење није 

усвојило правно схватање по питању могућности конвалидације уговора о 

промету непокретности којима недостаје прописана форма, у складу са 

чланом 37. став 8. Пословника о уређењу и раду Врховног касационог 

суда ("Службени гласник" бр. 37/10... 62/16) које би обавезивало сва већа 

Одељења. У судској пракси Привредног апелационог суда и апелационих 

судова Републике Србије  нема дилеме о томе да је и након доношења 

Закона о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014... 

6/2015) могућа конвалидација уговора о промету непокретности који су 

закључени у време важења ранијих закона о промету непокретности, који-

ма је прописана могућност конвалидације писмених уговора о промету 

непокретности на којима потписи уговорних страна нису оверени од стра-

не суда, уколико су испуњени остали законски услови за конвалидацију.  

За решавање спорног правног питања треба имати у виду следеће:   

Чланом 197. Устава Републике Србије прописана је забрана 

повратног дејства закона и других општих аката, осим ако то налаже 

општи интерес утврђен законом (ст. 1. и 2). Новим Законом о промету 

непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014... 6/2015), у прела-

зним и завршним одредбама, није прописано ретроактивно дејство, нити 

је забрањена конвалидација уговора о промету непокретности закључених 

у време важења ранијих закона о промету непокретности  који нису 

закључени у прописаној форми, а извршени су у целини или у претежном 

делу. То значи да се пуноважност уговора и свих  односа насталих из уго-
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вора цене према правилима која важе у време закључења уговора, па се по 

тим истим правилима цени и евентуално оснажење уговора.  

Поред тога, правна сигурност је строго повезана са принципом 

неретроактивности, тј. да ниједан правни акт не може добити повратно 

дејство, јер би се тиме угрозила правна сигурност грађана, који не знају да 

ли и како треба да се понашају у одређеној ситуацији. Принцип правне 

сигурности значи да грађани могу да се ослоне на јасно значење прописа 

који регулишу њихово понашање, да би били у позицији да могу да пред-

виде правне последице које могу да проистекну услед поштовања или 

непоштовања тог правила.  

Друштвени интерес у конкретном случају није само да се убудуће 

створе стабилни правни и економски односи у области непокретности, већ и у 

томе да се разреше ранији односи и да се фактичка стања која су настала рани-

је, а која нису правно перфектна ускладе са законом тамо где је то могуће.  

Уговор је закључен када су се уговорне стране сагласиле о битним 

састојцима уговора (члан 26. ЗОО). У наведеној ситуацији уговорне стране су 

се сагласиле о битним састојцима уговора, испуниле су своје обавезе из угово-

ра о промету непокретности (у већини случајева је то уговор о купопродаји 

непокретности), тако што је купац исплатио купопродајну цену, а продавац 

предао ствар купцу, који се од предаје налази у несметаној државини. Уговори 

су закључени у писменој форми, потписи уговорних страна нису оверени од 

стране суда, али су уговорне стране имале у виду могућност признања – конва-

лидације оваквих уговора, која је била прописана чланом 4. Закона о промету 

непокретности који је важио  у време закључења тих уговора.  

На основу свега изложеног, произлази да постоји могућност кон-

валидације уговора о промету непокретности, уколико су испуњени и 

остали услови за конвалидацију прописани законом који је важио у време 

закључења уговора.  

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 02.11.2018. године) 
 

Према Закључку заједничке седнице грађанских и грађанско-

привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Врховног вој-

ног суда од 14. и 15.09.1983. године, одредба члана 73. ЗОО о конвалида-

цији уговора коме недостаје форма примењује се и на уговоре о промету 
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непокретности за које је форма прописана републичким законима, уколи-

ко тим законима примена наведеног прописа није искључена. Ови угово-

ри, ако су извршени у целини или у претежном делу, сматраће се пунова-

жним без обзира што је форма прописана ради заштите друштвених инте-

реса, под условом да друштвени интереси нису нарушени. 

 
 

ПОСТУПАЊЕ ИЗВРШНИХ ПОВЕРИЛАЦА  

ПО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 547. ЗИО (''Службени гласник РС'' 106/15) 

Сви извршни повериоци су морали да поступе по члану 547. 

новог ЗИО, ако је извршни поступак у току, без обзира да ли је извр-

шитељ именован или није за подручје одређеног извршног суда. 

У случају да се извршни повериоци нису изјаснили у законом 

предвиђеном (преклузивном) року, поступак се обуставља.  

О б р а з л о ж е њ е 

Основни суд у Чачку покренуо је поступак по члану 180. ЗПП 

ради решавања спорног правног питања из извршног поступка. Поступак 

је покренут по службеној дужности (троје судија Извршног одељења) и уз 

захтев су достављена три извршна предмета Ив 5962/12, И 7891/10 и И 

2201/14. Спорно правно питање није изричито формулисано, али се одно-

си на тумачење и значење члана 547. важећег Закона о извршењу и обез-

беђењу (''Службени гласник РС'' брoj 106/15).  

Правило из члана 547. став 1. новог ЗИО гласи: ''Извршни повериоци 

у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији донето 

решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или реше-

ње о обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још воде извршне поступ-

ке, дужни су да се у року од 1.5.2016. године до 1.7.2016. године изјасне о 

томе да ли су вољни да извршење спроводи суд или јавни извршитељ''. 

Примењујући цитирану прелазну одредбу ЗИО, Основни су у Чач-

ку је у приложеном предмету Ив бр. 5969/12 решењем од 5.7.2016 године, 

обуставио извршни поступак и укинуо све спроведене радње, јер се пове-

рилац није изјаснио у законском року (предлог за извршење је поднет 

3.10.2012. године, а решење о извршењу донето је 8.10.2012. године).  

Поступајући по жалби извршног повериоца, Виши суд у Чачку је 

жалбу усвојио, укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном 
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суду на даљи поступак (решење Гж бр. 1992/16 од 1.10.2017. године). Жалбе-

ни суд сматра да поверилац у законом одређеном року није морао да се изја-

сни, зато што се изјаснио у самом предлогу за извршење када је предложио 

да Основни суд спроведе извршни поступак. Наиме, према члану 35. став 7. 

претходног Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник РС'' брoj 

31/11...), важећег у време подношења предлога за извршење (ступио на снагу 

18.9.2011. године, с тим да су одредбе о извршитељима почеле да се приме-

њују 17.5.2012. године) у предлогу за извршење мора се назначити да ли ће 

извршење спроводити суд или извршитељ. Поред тога, први извршитељи 

именовани су за територију Основног суда у Чачку тек у току 2014. године. 

Евентуална обавеза по члану 547. ЗИО постојала би само ако би после ступа-

ња на снагу новог закона (1.7.2016. године) било укинуто решење о изврше-

њу, који услов није испуњен у конкретном случају.  

Иста процесна ситуација је и у друга два приложена предмета. 

Врховни касациони суд сматра да становиште другостепеног суда 

није правилно. Наиме, без обзира на чињеницу када је покренут извршни 

поступак, односно да ли су или нису именовани извршитељи за подручје 

одређеног суда, сви извршни повериоци су морали да се изјасне у законом 

одређеном року из члана 547. Покретање извршног поступка у време када 

извршитељи нису именовани не може се уподобити ''изјашњењу''.  

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 2.11.2018. године) 

 

 

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације сматра се 

правним следбеником Агенције за приватизацију у судским поступцима 

покренутим пре 01.02.2016. године, у којима је Агенција за приватизаци-

ју имала положај странке или умешача, па је,  на основу члана 225. став 

1. Закона о парничном поступку,  дужна да се одазове позиву суда, па 

преузме поступак  уместо  Агенције за приватизацију.  

О б р а з л о ж е њ е  

Привредни суд  у Панчеву  је, на основу чл. 180. и 181. Закона о 

парничном поступку, доставио Врховном касационом суду захтев за 
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решавање спорног правног питања у вези са парничним поступком који се 

води пред тим судом по тужби  Месне заједнице Уљма, против тужених 

Агенције за приватизацију, Друштвеног трговинског предузећа "Промет" 

у стечају из Вршца и ДОО "Gomex" из Зрењанина, ради поништаја угово-

ра о купопродаји, којим су првотужени и друготужени продали трећету-

женом, након јавног надметања, одређени пословни простор. 

У захтеву је наведено да је у току парнице, дана 01.02.2016. годи-

не, престала са радом тужена Агенција за приватизацију, због чега је пар-

нични поступак прекинут. Тужилац је доставио предлог за наставак пре-

кинутог парничног поступка, али је Агенција за вођење спорова у поступ-

ку приватизације обавестила суд да не прихвата да преузме поступак јер 

сматра да није правни следбеник Агенције за приватизацију.  Након тога, 

и Агенција за лиценцирање стечајних управника није прихватила да ступи 

у парницу уместо тужене Агенције за приватизацију, без обзира на то што 

је дана 10.11.2015. године од Агенције за приватизацију преузела предмет 

који се односи на ову парницу.  

Привредни суд у Панчеву је, на предлог тужиоца, доставио Врхов-

ном касационом суду захтев за решавање следећег спорног правног пита-

ња: Да ли је Агенција за преузимање спорова у поступку приватизације 

као правни следбеник Агенције за приватизацију обавезна да као странка 

ступи у парницу по позиву суда уместо Агенције за приватизацију? 

Привредни суд у Панчеву је у захтеву дао и сопствено тумачење 

спорног правног питања. По налажењу тог суда, правни следбеник Аген-

ције за приватизацију је у овом случају Агенција за лиценцирање стечај-

них управника која је на основу Записника о примопредаји преузела од 

Агенције за приватизацију судске предмете, међу којима је био и овај 

предмет, па је на тај начин на Агенцију за лиценцирање стечајних управ-

ника пренета надлежност за даље поступање у овој парници. 

Агенција за лиценцирање стечајних управника  је основана одред-

бом члана 1. Закона о агенцији за лиценцирање стечајних управника 

("Службени гласник РС", број 84/04). Према члану 3. став 1. наведеног 

закона, Агенција обавља стручне и регулаторне послове, у складу са овим 

законом, законом којим се уређује стечај и другим прописима донетим на 

основу тих закона, поред осталих, и послове стечајног управника, у скла-

ду са законом којим се уређује стечај (тачка 6). Одредбом става 4. истог 
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члана закона прописано је да послове стечајног управника Агенција оба-

вља у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су 

са већинским јавним или друштвеним капиталом, као и у поступцима 

када се током поступка стечаја промени власничка структура стечајног 

дужника, тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јав-

ним капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.  

Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцира-

ње стечајних управника ("Службени гласник РС", број 89/2015), који је 

ступио на снагу 04.11.2015. године, прописано је да даном ступања на 

снагу овог закона Агенција преузима од Агенције за приватизацију сва 

права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, који су у 

функцији обављања послова утврђених овим законом, као и потребан број 

запослених (члан 6. став 1).  

Одредбама члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о прива-

тизацији ("Службени гласник РС", број 112/15) прописано је: да Агенција за 

приватизацију основана Законом о Агенцији за приватизацију ("Службени 

гласник РС", бр. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 и 89/15-др. закон), престаје са 

радом даном почетка примене овог закона (став 1); да ће се о извршавању 

обавеза Агенције за приватизацију преузетих у складу са овим законом ста-

рати министарство надлежно за послове привреде, изузев послова из става 3. 

овог члана (став 2); да послове које је обављала Агенција за приватизацију 

који су у функцији заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, 

органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за при-

ватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 

01.02.2016. године, преузима Агенција за вођење спорова у поступку прива-

тизације, коју ће основати Влада у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

овог закона (став 3); да се Агенција за вођење спорова у поступку приватиза-

ције сматра правним следбеником Агенције за приватизацију у судским и 

другим поступцима из става 3. овог члана. Сагласно члану 37. наведеног 

закона, овај закон се примењује од 01.02.2016. године.  

Одлуком Владе о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку 

приватизације ("Службени гласник РС", број 5/16) оснива се Агенција за 

вођење спорова у поступку приватизације, ради обављања стручних послова 

заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и 

другим надлежним органима у којима је Агенција за приватизацију имала 

положај странке или умешача, а који су покренути пре 01.02.2016. године.  
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Одредбом члана 222. тачка 2) Закона о парничном поступку ("Слу-

жбени гласник РС", бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13-УС и 55/14) прописано је да 

суд утврђује прекид поступка кад странка изгуби парничну способност, а 

одредбом члана 225. став 1. истог закона прописано је да ће се поступак који 

је прекинут из разлога наведених у члану 222. тач. 1) до 5) овог закона наста-

вити кад наследник или старалац заоставштине, нови законски заступник, 

стечајни управник или правни следбеници правног лица преузму поступак 

или када их суд на предлог противне стране позове да то учине.  

Из цитираних прописа произлази да је Агенција за лиценцирање 

стечајних управника, након 04.11.2015. године као дана ступања на снагу 

Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечај-

них управника, преузела  од Агенције за приватизацију она права и обаве-

зе, као и предмете, који су у функцији обављања послова утврђених овим 

законом, међу којима су и послови стечајног управника. У конкретном 

случају, Агенција за лиценцирање стечајних управника је од Агенције за 

приватизацију, на основу записника о примопредаји од 10.11.2015. годи-

не, преузела и предмет који се односи на овај парнични поступак. Очи-

гледно је да Агенција за лиценцирање стечајних управника није преузела 

овај предмет као правни следбеник Агенције за приватизацију јер је у вре-

ме преузимања  та агенција још увек постојала, већ због тога што је један 

од тужених у овој парници друштвено предузеће   у стечају.  Наиме, пре-

ма одредби члана 3. став 4. Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних 

управника, послове стечајног управника  у стечајним поступцима који се 

спроводе над правним лицима које су са већинским јавним или друштве-

ним капиталом обавља  Агенција за лиценцирање стечајних управника.  

Након престанка са радом Агенције за приватизацију 01.02.2016. 

године, сагласно одредбама члана 31. Закона о изменама и допунама Зако-

на о приватизацији, Агенција за вођење спорова у поступку приватизације 

сматра се  правним следбеником Агенције за приватизацију у судским 

поступцима у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке 

или умешача, а који су покренути пре 01.02.2016. године. Агенција за 

вођење спорова у поступку приватизације дужна је да у наведеном случа-

ју преузме поступак уместо Агенције за приватизацију, када је, на предлог 

противне странке, суд позове да то учини.  

(Правни став утврђен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда 27.11.2018. године)  
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ПУНОВАЖНОСТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ КОД УГОВОРА  

О КРЕДИТУ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА И КОНВЕРЗИЈА 

 

1. Валутна клаузула се може правно ваљано уговорити у 

циљу очувања једнакости узајамних давања – тржишне вредно-

сти динарског износа пласираних и враћених кредитних сред-

става која се утврђује индексирањем курса евра.  

2. Ништава је одредба уговора о кредиту о индексирању 

динарског дуга применом курса CHF која није утемељена у поу-

зданом писаном доказу да је банка пласирана динарска сред-

ства прибавила посредством сопственог задужења у тој валути 

и да је пре закључења уговора кориснику кредита доставла пот-

пуну писану информацију о свим пословним ризицима и еко-

номско финансијским последицама које ће настати применом 

такве клаузуле.  

3. Уговор о кредиту производи правно дејство и након 

утврђења ништавости клаузуле о индексацији дуга применом 

курса CHF. 

У том случају, уговор ће се извршити конверзијом уз очу-

вање једнакости узајамних давања – тржишне вредности датог 

кредита утврђена на основу званичног средњег курса евра на 

дан закључења уговора и исплату камате у висини одређеној 

уговорима о кредиту исте врсте и трајања, закљученим са 

валутном клаузулом у еврима између истог даваоца кредита и 

других корисника кредита чије се дуговање утврђује применом 

званичног средњег курса евра.  

4. У парничном поступку у коме се одлучује о правној 

ваљаности уговора о кредиту, односно уговорне клаузуле о 

индексацији уговора у CHF, суд ће на предлог тужиоца одреди-

ти привремену меру којом се даваоцу кредита забрањује реали-

зација средстава обезбеђења извршење уговорне обавезе кори-
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сника кредита, уколико већ није покренуто извршење ради реа-

лизације средстава обезбеђења.  

5. У случају када је поступак извршења ради реализације 

средстава обезбеђења дуга из кредита већ покренут, суд односно 

јавни извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити 

извршење без полагања јемства.  

О б р а з л о ж е њ е  

Права и обавезе из уговора о кредиту прописана су одредбом 

чл. 1065. Закона о облигационим односима. Сагласно тој одредби 

уговором о кредиту се конституише обавеза банке  - даваоца креди-

та да кориснику кредита стави на располагање одређени износ нов-

чаних средстава на одређено време, за неку намену или без намене, 

а корисник кредита се обавезује да банци плати уговорену камату и 

добијени износ новца врати у време и на начин утврђен уговором. 

Уговор о кредиту се по слову закона закључује у писаној форми. То  

значи да се у писаном тексту уговора о кредиту мора утврдити 

износ кредитних средстава, услови давања и коришћења кредита и 

враћања примљених новчаних средстава по том основу. Међутим, 

уговор о кредиту је израз воље уговорних страна. Зато су давалац и 

корисник кредита овлашћени да својом вољом пропишу и додатне 

клаузуле од значаја за начин обрачуна и отплату кредитних сред-

става. Ипак, уговор о кредиту се најчешће закључује као формални 

и формуларни уговор. Текст уговора је, по правилу, унапред саста-

вљен од стране даваоца кредита. Унапред припремљен текст угово-

ра се нуди кориснику кредита по принципу „узми или остави“. 

Тиме се друга уговорна страна – корисник кредита ставља у нерав-

ноправан положај у односу на даваоца кредита. Банка – давалац 

кредита је у предности и због чињенице да се ради о финансијској 

организацији која се професионално бави кредитним пословима. 

Зато је банка дужна да у поступку преговарања и закључења угово-

ра о кредиту претходно упозна и недвосмислено упозори корисника 

кредита о свим резицима и економским последицама које ће преузе-

ти закључењем уговора. Обавеза таквог поступања банке се темељи 
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на основним начелима облигационог права - сасвесности и поште-

ња (чл. 12), забране злоупотребе права (чл. 13), забране стварања и 

искоришћавања монополског положаја (чл. 14), једнаке вредности 

узајамних давања (чл. 15) и забрани проузроковања штете (чл. 16). 

Осим наведеним начелима, давалац кредита се обавезује да поште-

но поступа и потпуно информише примаоца кредита и императив-

ним одредбама Закона о заштити потрошача („Службени гласник 

РС“ број 79/05). То су одредбе чл. 3. ст. 1. тач. 2, 11, чл. 17. ст. 1. и 

2. и чл. 18. цитираног закона. Идентична обавеза банке је прописана 

и одредбама чл. 41, чл. 42. и чл. 43. сада важећег Закона о заштити 

потрошача („Службени гласник РС“ број 62/14, 6/16 и др. Закон и 

44/18 – др. Закон). И Законом о заштити корисника финансијских 

услуга („Службени гласник РС“ број 36/11, 139/14) конституисано 

је опште право корисника кредита на обавештење у складу са 

одредбом чл. 13, као и обавеза информисања корисника кредита у 

предуговорној фази установљена одредбом чл. 15, тог закона. Зато 

се сагласно свим наведеним законским одредбама мора ценити и 

правна ваљаност уговора о кредиту, односно његових појединих 

одредби. Непоштовање цитираних законских одредби може довести 

до апсолутне ништавости уговора у целини, или његових појединих 

одредби у складу са одредбом чл. 105, односно чл. 103. Закона о 

облигационим односима. Осим тога, санкција ништавости непра-

вичних уговорних одредби изричито је прописана и одредбом чл. 

43. важећег Закона о заштити потрошача.  

 

II 

Уговор о кредиту се може закључити на краћи или на дужи 

временски рок. У случају закључења уговора са дужим роком извр-

шења обавеза могу настати различите околности и догађаји са непо-

средним утицајем на повећање или смањење куповне моћи новца, 

односно валуте у којој је уговорена отплата кредита. У том случају 

може доћи до нарушавања економског интереса даваоца, али и 

корисника кредита. Зато давалац кредита, као економски јача уго-
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ворна страна, оправдано настоји да очува и оствари очекивани про-

фит од пласираних кредитних средстава. У том циљу банка – дава-

лац кредита у предложеном тексту уговора о кредиту уноси посеб-

ну одредбу о валутној клазузули. Валутном клаузулом се успоста-

вља ефикасан механизам заштите од могућих економских појава 

које могу довести до смањења вредности валуте уговора, односно 

смањења или немогућности реализације очекиване добити. Такво 

конституисање валутне клаузуле има правно утемељење у одредби 

чл. 15. Закона о облигационим односима, јер се њеном применом 

обезбеђује очување, односно успоставља једнакост узајманих дава-

ња даваоца и корисника кредита. Осим тога, уговарања валутне кла-

узуле допуштено је и одредбом члана 34. став 8. Закона о девизном 

пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 

139/2014, 30/2018) као и одредбом чл. 395. Закона о облигационим 

односима. Сагласно тим законским одредбама валутна клаузула 

представља дозвољен правни посао угаварања у девизама у Репу-

блици Србији, с тим што се плаћање врши у динарима по курсу 

валуте вредновања у тренутку испуњења обавезе. Тиме је опреде-

љен циљ валутне клаузуле као инструмента очувања реалне вредно-

сти динарског износа кредитних средстава од умањења њихове 

вредности у односу на тржишни курс одређене стране валуте на дан 

плаћања. То показује да се обезбеђење вредности динарског износа 

кредита уговорним конституисањем валутне клаузуле страна валута 

може употребити само као валута обрачуна коначног износа дуго-

вања корисника кредита који си измирује у динарима. Зато се 

основна функција уговарања валутне клаузуле исказује у очувању 

еквивалентности узајамних давања – једнакој тржишној вредности 

пласираних кредитних средстава у односу на враћени износ динар-

ског дуга. Из тог разлога, валутна клаузула није и не може бити 

правни основ богаћења даваоца кредита на штету корисника креди-

та стицањем несразмерне имовинске користи у односу на реалну 

тржишну вредност исплаћеног динарског износа кредитних сред-

става. Зато, валутна клаузула може уживати судску заштиту само у 
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случају када се њеном применом обезбеђује очување еквивалентно-

сти узајамних давања даваоца и корисника кредита.  

У том контексту треба указати и да Народна банка Србије 

континуирано предузима мере у циљу очувања курса евра у односу 

на динар. Народна банка Србије врши интервенције на девизном 

тржишту куповином или продајом одређене количине евра. На тај 

начин Народна банка Србије обезбеђује директан утицај на вред-

ност евра. Курс динара према евру се формира посредством међу-

банкарске трговине на девизном тржишту. Тиме се обезбеђује курс-

на стабилност домаће валуте. Осим тога, Народна банка Србије и 

Влада Републике Србије су 19.12.2008. године закључиле Споразум 

о циљаној инфлацији по коме се монетарном политиком Народне 

банке обезбеђује остваривање циљане годишње  инфлације од 4%. 

Тако се предупређује могући курсни ризик и негативне последице 

инфлације. Отуда се очување еквивалентности узајамних давања 

путем валутне клаузуле реално може остватити само уговарањем 

евра ка валуте вредновања пласираних динарских средстава креди-

та. То се потврђује и одлуком Народне банке Србије којом је од 

2011. године допуштено индексирање динарских кредита само при-

меном курса евра као валуте вредновања.  

 

III 

 С друге стране, сагласном вољом уговорених страна се осим 

валутне клаузуле као средства очувања једнакости узајамних дава-

ња, може конституисати и клаузула којом ће се преузети валутни 

ризик од стране банке према њеном повериоцу у целости превалити 

на корисника кредита. Таква клаузула је могућа и правно допуште-

на када се банка давалац кредита на међународном тржишту заду-

жила у одређеној страној валути и преузела обавезу да и враћање 

примљеног износа по том основу реализује у истој валути. У том 

случају банка је овлашћена да тако прибављена девизна средства 

непосредно уступи потенцијаналним корисницима кредита. Овакав 
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вид кредитирања је допуштен сагласно одредби чл. 25. Закона о 

девизном пословању. Он се може уговорити када се правном лицу и 

предузетнику обезбеђује плаћање увоза робе и услуга из иностран-

ства (ст. 1) или када се физичком лицу омогућава куповина непо-

кретности у земљи (ст. 2). Банка је овлашћена и да прибављена 

девизна средства на међународном тржишту понуди домаћим прав-

ним и физичким лицима и у динарској противвредности. У том слу-

чају трансфер девизног износа у динарски дуг се врши по важећем 

средњем курсу те валуте на дан закључења уговора о кредиту, уз 

обавезу враћања примљеног у динарима – валути плаћања обрачу-

натог по средњем курсу те исте валуте. Тада се преузети валутни 

ризик од стране банке према њеном повериоцу може вољом уговор-

них страна правно ваљано превалити на корисника кредита. Услов 

за то је постојање писаног обавештења којим је корисник кредита 

пре закључења уговора, на њему разумљив начин, упознат са свим 

економско – финансијским последицима ризика које ће он преузети 

прихватањем такве уговорне клаузуле.  

 

IV 

 С обзиром на правну природу и правно-економске последи-

це клаузуле о преваљивању валутног ризика са банке на корисника 

кредита, у пракси је спорна правна ваљаност уговорне клаузуле 

којом се успоставља индексирање динарског износа пласираних 

кредитних средстава применом курса швајцарског франка. Одговор 

на то питање је условљен постојањем стварне воље корисника кре-

дита да разуме и свесно прихвати све економско-финансијске 

последице преузетог валутног ризика. Постојање неспорне воље за 

преузимање валутног ризика од стране корисника кредита је нужно 

и када банка претходно задужена средства у страној валути на 

међународном тржишту пласира кориснику кредита у динарској 

противвредности конституисањем обавезе њиховог враћања приме-

ном курса валуте извора пласмана. У том случају, банка је дужна да 

кориснику кредита у писаној форми предочи све услове сопственог 
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раздужења према њеном повериоцу. Писано обавештење о прева-

љивању свих правних и економских последица валутног ризика са 

банке на корисника кредита битан је услов пуноважности уговорне 

клаузуле о индексацији динарског дуга применом курса швајцар-

ског франка и када пласирана динарска средства кредита нису при-

бављена претходним задужењем банке на међународном тржишту у 

тој валути.  И у том случају корисник кредита се писаним обаве-

штењем мора на њему разумљив начин информисати да извор пла-

сираних динарских средстава кредита није претходно задужење 

банке у уговором опредељеној валути – швајцарским францима, већ 

се курс те валуте примењује само као уговором опредељени начин 

индексирања пласираних динарских средстава. То је први услов 

чијим се постојањем опредељује правна ваљаност индексирања 

динарског дуга применом курса швајцарског франка. Осим тога, 

пуноважност такве уговорне одредбе је условљена кумулативним 

испуњењем и допунског – другог услова. То је постојање писаног 

упозорења кориснику кредита на могући раст курса швајцарског 

франка који је банка као специјализована финансијска организација 

могла и морала предвидети и о томе упознати корисника кредита 

пре закључења уговора. Такво поступање банке је условљено импе-

ративним поштовањем основних начела облигационог права пропи-

саних одредбом чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 15. и чл. 16. Закона о обли-

гационим односима. Обавеза банке да поштено поступа и упозори 

корисника кредита на стварни ризик и економске последице које 

таква клаузула производи конституисано је и императивним одред-

бама чл. 3, чл. 11, чл.  17. и чл. 18. раније важећег Закона о заштити 

потрошача, односно одредбама чл. 41, чл. 42. и чл. 43. сада важећег 

Закона. Идентична обавеза банке је прописана и одредбом чл. 13. и 

чл. 15. Закона о заштити корисника финансијских услуга.  

Банка је као финансијска организација која се професионално 

бави кредитним пословима могла и морала знати да ће у догледно 

време доћи до енормног скока курса швајцарског франка у односу на 

евро и динар. Тај закључак се потврђује историјским подацима о кре-
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тању курсева свих валута. Они су били доступни и знани банкама 

даваоцима кредита. Предвидљивост енормног раста курса швајцар-

ског франка потврђује се и анализом Удружења за заштиту корисни-

ка финансијских услуга ASUFIN. У том документу је изнета тврдња 

да су банке благовремено биле упознате са потцењеношћу курса 

швајцарског франка и имале сазнање о очекиваном расту курса те 

валуте почев од 2008. године. Оваква предвиђања су се и у пракси 

остварила. То се документује прегледом курса динара према страним 

валутама у периоду од 1997. до 2019. године датог у годишњем изве-

штају Народне банке Србије и њеном статистичком билтену.  

 Стога је очито да су банке даваоци кредита индексираних 

применом курса швајцарског франка могле и морале предвидети 

енормни раст курса те валуте. Шта више, оне су имале извесно 

сазнање да ће нагли скок курса швајцарског франка наступити 

током 2008. године. Из тих разлога, а сходно наведеним основним 

начелима Закона о облигационим односима и императивним одред-

бама Закона о заштити потрошача и Закона о заштити корисника 

финансијских услуга, банке су као организације са посебним степе-

ном финансијског знања и обавезе професионалног обављања 

делатности кредитирања биле дужне да пре закључења спорних 

уговора о кредитима индексираних применом курса швајцарског 

франка потпуно и за просечног потрошача разумљивим језиком 

писаним путем информишу кориснике кредита о свим пословним 

ризицима и економским последицама које преузимају пристајањем 

да се динарски износ њиховог дуговања индексира применом курса 

швајцарског франка. У противном, неиспуњењем наведених услова 

у тренутку закључења уговора искључује се и могућност судске 

заштите клаузуле о индексирању динарског дуга корисника кредита 

применом курса швајцарског франка. То је неправична уговорна 

одредба чијом би се применом нарушила еквивалентност узајамних 

давања даваоца и корисника кредита, што је сагласно одредби чл. 

105. у вези чл. 103. ЗОО чини ништавом. 
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 На исправност изнетог становишта посредно указује и 

Директива 93/13 EZ. Правила о заштити потрошача прописана том 

Директивом у потпуности су прихваћена и конкретизована одгова-

рајућим одредбама важећег Закона о заштити потрошача и Закона о 

заштити корисника финансијских услуга. У погледу правног дома-

шаја појединих одредби Директиве 93/13 заузето је становиште од 

стране Суда правде Европске уније. Тај суд је у одлуци број 

22853/15 од 27.11.2018. године оценио да чл. 4. ст. 2. Директиве 

93/13 прописани услов да уговорне одредбе буду написане јасним и 

разумљивим језиком обавезује финансијске институције да зајмо-

примцу пруже одговарајуће информације које би му омогућиле да 

буде добро информисан и да донесе разбориту одлуку. Тај услов 

подразумева да одредбу која се односи на ризик промене курса 

мора разумети потрошач не само на формалном и граматичком 

нивоу, већ и у смислу њених стварних ефеката, тако да би просечан 

потрошач који је разумно добро информисан и разумно опрезан био 

свестан не само могуће депресијације националне валуте у односу 

на страну валуту у којој је кредит индексиран, већ би могао и да 

процени потенцијалне значајне економске последице такве одредбе 

у погледу сопствених финансијских обавеза.  

 

V 

 Међутим, утврђена ништавост одредбе уговора о кредиту о 

индексацији пласираних динарских износа кредита применом курста 

швајцарског франка нема аутоматског утицаја на пуноважност прео-

сталих уговорних одредби. То значи да ништавост такве клаузуле 

нема за последицу аутомаску ништавост целог уговора о кредиту. 

Напротив, уговор ће производити правно ваљана дејства и након 

утврђене ништавости одредбе о индексирању динарског дуга кредита 

применом курса швајцарског франка. Ово је из тог разлога што прео-

стале уговорне одредбе садрже све битне елементе уговора о кредиту 

прописане одредбом чл. 1065 Закона о облигационим односима. Оне 

су правно обавезујуће за уговорне стране уколико се њиховом при-
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меном не осујећује циљ због кога је уговор закључен. Циљ даваоца 

кредита је да закључењем уговора реализује пласман одговарајућег 

новчаног износа корисницима кредита ради стицања очекиване 

добити коју ће реализовати наплатом уговором одређене камате. 

Циљ примаоца кредита је да закључењем уговора прибави неопходна 

новчана средстава која ће му омогућити извршење преузетих обавеза 

према његовим повериоцима – плаћање уговорене услуге или купо-

вина робе, односно куповина непокретности. Међутим, наведени 

циљеви се могу остварити само у случају када је успостављена екви-

валентност тржишне вредности између пласираног и враћеног динар-

ског износа кредита. У противном, ако се применом преосталих уго-

ворних одредби о номиланом измирењу динарског дуга корисника 

кредита и плаћања уговорене каматне стопе не обезбеђује адекватна 

тржишна вредност пласираних кредитних средстава, отпада и правни 

основ примене преосталих уговорних одредби. Тада се уговором 

установљена обавеза враћања динарског дуга и плаћања уговорне 

камате мора уподобити условима већ закључених уговора о кредиту 

уз могућност индексације динарског дуга применом курса евра и тим 

уговорима прописане каматне стопе. У том случају се извршење уго-

вора обезбеђује уз конверзију прописаних уговорних обавеза на 

начин којим ће се обезбедити очување једнакости узајамних давања, 

односно тржишне вредности датог кредита. То се може учинити тако 

што ће се преостало дуговање корисника кредита утврдити приме-

ном курса евра на дан закључења уговора о кредиту уз обрачун и 

исплату дуговане камате у висини одређеној уговорима исте врсте и 

трајања закљученим са валутном клаузулом између истог даваоца 

кредита и других корисника кредита чија се дуговања утврђују при-

меном курса евра.  

Могућност опстанка уговора о кредиту и након утврђене 

ништавости клаузуле о индексацији динарског дуга применом кур-

са швајцарског франка има основ у аналогној примени одредбе чл. 

106. Закона о облигационим односима и њеног циљног тумачења у 

складу са начелом савесности  и поштења (чл. 12) једнаке вредно-
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сти давања (чл. 15) и дужности испуњења обавезе (чл. 17). Ово је из 

тог разлога што се сагласно цитираним начелима и циљном тумаче-

њу одредбе члана 106. Закона о облигационим односима мора обез-

бедити опстанак уговора о кредиту у складу са опредељујућим 

циљем његовог закључења и опште познатом уверењу да би дава-

лац и корисник кредита закључили уговор са валутном клаузулом у 

еврима да су знали да уговорна клаузула о индексацији динарског 

дуга применом курса швајцарског франка неће уживати судску 

заштиту. На тај начин се обезбеђује опстанак уговора о кредиту са 

ништавом клаузулом о индексирању динарског дуга применом кур-

са швајцарског франка. Тиме се реализује остварење жељеног циља 

уговорних страна да закључењем уговора о кредиту обезбеде задо-

вољење сопствених интереса заснованих у правно допуштеном 

начину очувања еквивалентности њихових узајамних давања. Тако 

се сагласно одредби чл. 18. Устава обезбеђује и непосредна приме-

на опште прихваћеног међународног стандарда правичног очувања 

и извршења уговором установљених обавеза. И не само то, конвер-

зијом уговорних обавеза корисника кредита индексирањем њиховог 

динарског дуга применом курса евра, успоставља се и једнакост 

њиховог правног положаја са правним положајем свих корисника 

кредита који су са истим даваоцем закључили уговор са правно 

ваљаном клаузулом о индексирању динарског дуга применом курса 

евра и сагласно тој клаузули уговорили одређену каматну стопу. 

 Међутим, правно релевантна примена наведеног становишта 

је условљена правноснажним окончањем већ покренутих спорова о 

утврђењу ништавости клаузуле о индексацији динарског дуга из 

уговора о кредиту применом курса швајцарског франка. Стога је 

извесно да би евентуално остварење потраживања даваоца кредита 

по том основу пре правноснажног окончања тог спора могло дове-

сти до проузроковања ненакнадиве штете корисницима кредита. 

Зато је нужно да се на правно допуштен начин предупреди наступа-

ње штетних последица које би настале реализацијом ништаве уго-

ворне клаузуле о индексацији динарског дуга корисника кредита 
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применом курса швајцарског франка. То се сагласно одредби чл. 

327. ЗПП може учинити усвајањем тужиочевог предлога за одређе-

ње привремене мере у већ покренутим парницама којим ће се забра-

нити реализација средстава обезбеђења и извршења уговором уста-

новљене обавезе корисника кредита до правноснажног окончања 

парничног поступка, односно одређењем такве привремене мере и 

пре подношења тужбе. Из истих разлога, а сходно одредби чл. 122. 

ст. 1. и 2. Закона о обезбеђењу и извршењу, суд, односно јавни 

извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити већ покрену-

ти поступак извршења без полагања јемства.  

(Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда одржаној 02.04.2019. године) 
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ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

ПРИМЕНА ПРАВИЛА ПОСТУПКА  

У СПОРУ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА  

НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

У спору за накнаду имовинске штете изазване повредом права 

на суђење у разумном року, у зависности од висине постављеног тужбе-

ног захтева, могу бити примењена како правила поступка у споровима  

мале вредности, тако и правила општег парничног поступка.  

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о заштити права на суђење у разумном року ("Службени гла-

сник РС", број 40/15) предвиђа могућност да се због утврђене повреде права 

на суђење у разумном року поднесу две врсте тужби у парничном поступку - 

тужба за новчано обештећење и тужба за накнаду имовинске штете.  

Претпоставке за подношење тужбе за новчано обештећење, поступак 

по тој тужби и стварна и месна надлежност судова да по њој поступају пропи-

сани су одредбама чл. 26-28. у пододељку 5. главе III наведеног закона. У чла-

ну 30. став 1. пододељка 7. истог закона прописано је да се новчано обештеће-

ње признаје у висини од 300 евра до 3.000 евра у динарској противвредности 

на дан исплате према средњем курсу Народне банке Србије по предмету.  

Одредбама члана 27. Закона о заштити права на суђење у разум-

ном року прописано је да се у поступку по тужби за новчано обештећење, 

независно од врсте и висине тужбеног захтева, сходно примењују одредбе 

о споровима мале вредности из закона којим се уређује парнични посту-

пак, да суд не може досудити новчано обештећење у висини већој од оне 

одређене овим законом (члан 30. став 1.) и да ревизија није дозвољена. 

Према одредби члана 28. став 1. наведеног закона, за одлучивање по 

тужби за новчано обештећење месно је надлежан основни суд на чијем 

подручју тужилац има пребивалиште, боравиште или седиште.  

Тужба за накнаду имовинске штете уређена је одредбама члана 31. 

пододељка 8. главе III Закона о заштити права на суђење у разумном року. 

У наведеном члану закона прописан је рок у коме се може поднети тужба 

за накнаду имовинске штете и меродавно право које се примењује на 

основ и висину накнаде имовинске штете, али не и правила које суд при-
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мењује у поступку по овој тужби. Новчани износ који се може захтевати и 

досудити по тужби за накнаду имовинске штете није лимитиран, нити је 

искључено право на изјављивање ревизије. 

С обзиром на то да су у Закону о заштити права на суђење у разум-

ном року правила поступка пред судом уређена само одредбом члана 27. 

став 1. у пододељку 5. који се односи на тужбу за новчано обештећење, а да 

је тужба за накнаду имовинске штете посебно регулисана у пододељку 8, 

систематским тумачењем ових норми према месту које заузимају у глави III 

наведеног закона, долази се до закључка да је сходна примена одредаба о 

споровима мале вредности обавезна само у поступку по тужби за новчано 

обештећење (накнаду нематеријалне штете), а не и у поступку по тужби за 

накнаду имовинске штете (накнаду материјалне штете).  

Према одредби члана 468. став 1. Закона о парничном поступку 

("Службени гласник РС", бр. 72/11... 55/14), спорови мале вредности јесу 

спорови у којима се тужбени захтев односи на потраживање у новцу које 

не прелази динарску противвредност 3.000 евра по средњем курсу Народ-

не банке Србије на дан подношења тужбе. 

Законом о уређењу судова, поред осталог, прописано је: да основни 

суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине 

од њих није надлежан други суд (члан 22. став 2); да виши суд у првом сте-

пену суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора 

омогућује изјављивање ревизије, а у другом степену одлучује о жалбама на 

пресуде у споровима мале вредности (члан 23. став 1. тачка 7. и став 2. тач-

ка 2); да апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке виших судова и на 

пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучива-

ње о жалби није надлежан виши суд (члан 24. став 1. тач. 1. и 3). 

Правила поступка у спору по тужби за накнаду имовинске штете иза-

зване повредом права на суђење у разумном року одређује висина поставље-

ног тужбеног захтева, што значи да могу бити примењивана како правила у 

споровима мале вредности, тако и правила општег парничног поступка. За 

одлучивање по тужби у овим споровима у првом степену може бити стварно 

надлежан основни суд или виши суд, а по жалби виши суд или апелациони 

суд. Ревизија у овим споровима може бити дозвољена, ако су испуњени усло-

ви из члана 403. ст. 2. и 3. Закона о парничном поступку.  

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 19.6.2018. године) 
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1. ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 

ОДРЖАВАЊЕ РОЧИШТА ПРЕ ОДБАЦИВАЊА ТУЖБЕ 

Суд није дужан да одржи рочиште на коме би се тужилац изја-

снио о одбацивању тужбе, због недостатака који се не могу отклонити.  

Из образложења:  

" ...Тужилац је дана 30.04.2013. године поднео тужбу против туже-

них ради утврђења да је власник стана у Београду по основу уговора о 

откупу стана, а евентуалним тужбеним захтевом је тражио утврђење да је 

власник спорног стана по основу одржаја. С обзиром да је тужена Злата 

Каличанин била непознатог боравишта, постављен јој је привремени 

заступник. Из извештаја МУП-Уред за регистар становништва утврђено је 

да је тужена Злата Каличанин преминула 08.10.2000. године, пре подно-

шења тужбе у овој парници, па је првостепеним решењем од 27.07.2017. 

године тужба одбачена, а побијаним делом другостепеног решења је жал-

ба тужиоца у овом делу одбијена као неоснована.  

По оцени Врховног касационог суда, правилно су нижестепеним 

решењима примењене одредбе чл. 79. став 1. и 80. став 5. ЗПП када је 

тужба одбачена. Наиме, у поступку је утврђено да је друготужена премину-

ла пре подношења тужбе у овој парници, па се ради о недостатку који није 

могао бити отклоњен, у смислу члана 80. став 5. ЗПП. Будући да су првоту-

жени и друготужена, као уговорне стране из уговора о откупу спорног ста-

на нужни и јединствени супарничари, у смислу члана 210. ЗПП и да суд у 

смислу члана 79. став 1. ЗПП по службеној дужности пази у току целог 

поступка да ли лице које се појављује као странка може бити странка у 

поступку, то је правилно тужба одбачена у односу на оба тужена.  

Супротно ревизијским наводима, суд није био у обавези да пре 

одбацивања тужбе одржи рочиште на коме би се тужиоцу омогућило изја-

шњавање о одбацивању тужбе, у смислу члана 294. став 2. ЗПП. Наиме, 

тужба није одбачена из разлога таксативно наведених у ставу 1. тач. 1-7. 

тог члана. Ову правну ситуацију регулисала је одредба члана 80. став 5. 

ЗПП, којом је прописано да ће суд одбацити тужбу ако се ради о недоста-

цима који се не могу отклонити, а такве су природе да спречавају даље 

вођење поступка. Ревизијским наводима се неосновано указује да је тужи-
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оцу ускраћено право на расправљање пред судом, јер су у поступку при-

мењене све процесне норме одговарајуће конкретном случају. Наводи 

ревизије којима се указује на повреду одредаба Закона о основама својин-

ско правних односа нису испитивани, с обзиром да се они односе на осно-

ваност тужбеног захтева за утврђење права својине на спорној непокрет-

ности, што није било предмет побијаног решења. ...". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 3259/2018 од 

27.9.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 

 

 

САДРЖИНА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА У РАДНОМ СПОРУ 

Када је законом или општим актом послодавца, прописана 

двостепеност у одлучивању о правима, обавезама и одговорности 

запослених, предмет судске заштите морају бити првостепена и дру-

гостепена одлука надлежних органа послодавца.  

Из образложења: 

"...Из разлога побијаног решења и списа произилази да је предмет 

тужбеног захтева тужиоца, поништај одлуке изборног већа туженог број 

2170/1 од 10.10.2012. године, којом је други кандидат изабран за асистен-

та за ужу научну област, О...л..., предмет Т... л... на Филолошком факулте-

ту у Б.... Одлуком Савета факултета, која је донета на седници одржаној 

дана 18.12.2012. године, одбијена је жалба тужиоца изјављена против 

одлуке изборног већа, као неоснована, а према поуци о правном леку, 

против ове одлуке се може поднети тужба надлежном суду у року од 15 

дана од дана пријема.  

Одредбом члана 122. Статута Филолошког факултета прописано 

је да се у погледу права, обавеза и одговорности наставника, сарадника и 

других запослених на факултету, примењује закон којим се уређују радни 

односи ако Законом о високом образовању није другачије одређено. 

Одредбом члана 123. Статута прописано је да о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима наставника, саветника и других запослених 

одлучује декан у складу са законом и статутом факултета. Према одредби 

члана 137. став 1. тачка 8. Статута савет факултета који је орган управља-
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ња одлучује о приговорима поднетим у другостепеном поступку избора у 

звање саветника.  

Из наведених материјалноправних одредби произлази да је посту-

пак избора у звање асистента, двостепени поступак, односно да одлука о 

избору постаје коначна тек након одлуке о приговору или жалби на одлу-

ку изборног већа, као првостепене одлуке.  

Како предмет судске заштите може бити само коначна одлука, а 

предмет тужбеног захтева у овој парници је само одлука изборног већа, 

као првостепена одлука, то је другостепени суд правилно примењујући 

материјално право, побијаним решењем тужбу одбацио као недозвољену. 

Овакав став другостепеног суда није у супротности са одредбом члана 

195. став 1. Закона о раду, како се то неосновано наводи у ревизији, јер се 

овом одредбом прописује право покретања поступка пред надлежним 

судом против решења којим је повређено право запослених, а то је у кон-

кретном случају и првостепена и другостепена одлука органа туженог". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1718/18 од 

27.9.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ 

За оцену благовремености тужбе за утврђење постојања рад-

ног односа без закљученог уговора о раду, релевантан је дан престан-

ка рада као моменат сазнања за повреду права, а не дан када је такав 

рад започет код послодавца.  

Из образложења: 

''...Основано се ревизијом тужиоца указује да се закључак друго-

степеног суда о неблаговремености тужбе за утврђење постојања радног 

односа, заснива на погрешној примени материјалног права.  

Закон о раду који је важио у време када је тужилац ступио на рад 

код туженог и касније измене овог закона које су ступиле на снагу у току 

грајања његовог рада код туженог, садржи идентична правила о заснива-

њу радног односа одређењем да се радни однос заснива уговором о раду, 
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као и изузетак од тог правила у случају да се такав уговор не закључи, 

када се има сматрати да је запослени засновао радни однос на неодређено 

време, даном ступања на рад, под условом да је такав рад имао карактери-

стике радног односа (рад у континуитету на истим или сличним послови-

ма, исплата уговорене зараде, коришћење годишњег одмора, сагласност 

воља послодавца и запосленог у погледу заснивања радног односа и сл).  

С обзиром да је у досадашњем поступку утврђено, да је тужилац 

радио код туженог у континуитету од дана ступања на рад 15.3.2004. 

године, до дана када је престао са радом 30.9.2008. године, и да је у том 

периоду имао уверавања туженог да ће са њим закључити уговор о раду, 

за оцену благовремености тужбе за заштиту права у вези тако успоста-

вљеног односа странака, која се везује за моменат сазнања за повреду пра-

ва, по оцени Врховног касационог суда, релевантан је дан престанка 

таквог рада, а не дан почетка рада, како је то погрешно закључио друго-

степени суд. Ово посебно из разлога што из напред наведених одредби 

закона произилази да је за прерастање фактичког рада у радни однос на 

неодређено време, поред осталог и пре свега потребно да се фактички рад 

обављао у одређеном временском периоду, због чега се почетак рока за 

заштиту права из таквог рада, не може везивати за почетак рада, већ за 

дан када је такав рад престао, а да пре тога није закључен уговор о раду''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1674/18 од 

27.9.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ СУДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРАВНЕ ВАЉАНОСТИ 

СУДСКОГ ПОРАВНАЊА 

Суд нема законско овлашћење да без поднете тужбе за побија-

ње судског поравнања по службеној дужности испитује његову прав-

ну ваљаност.  

Из образложења: 

''Предмет тужбеног захтева је исплата износа од 47.000 евра у 

динарској противвредности који тужиоци потражују од туженог на име 
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стицања без правног основа, са затезном каматом од 5.8.2010. године до 

исплате.  

Према утврђеном чињеничном стању, тужени је у својству извр-

шног повериоца са тужиоцима у својству извршних дужника пред 

Општинским судом у Новом Саду закључио Споразум И 1420/04 од 

25.5.2004. године о заснивању заложног права на непокретности извр-

шних дужника. Споразумом је констатовано да по основу Уговора о зајму 

од 25.5.2004. године постоји потраживање повериоца према дужницима у 

износу од 30.000 евра у динарској противвредности, са каматом по стопи 

од 2% месечно и роком враћања од једног месеца, односно до 24.6.2004. 

године. Странке су се сагласиле да се потраживање повериоца обезбеди 

заснивањем заложног права на непокретности дужника и то на стану бр. 

18 у Новом Саду, у ул. Париске комуне бр. 48. Закључком суда је дозво-

љено закључење предметног Споразума. Стога је такав споразум добио 

снагу судског поравнања.  

Пре покретања поступка извршења, тужени је покренуо парнични 

поступак против тужиље, ради исплате износа од 30.000 евра на име зајма 

из 2003. године, који је окончан доношењем пресуде на основу признања.  

Решењем Општинског суда у Новом Саду И 1588/07 од 3.8.2007. 

године предметни стан је као предмет заложног права, прoдат тужиоцу. 

Решењем И 1588/07 од 27.11.2007. године је утврђено да је тужени дели-

мично намирен по решењу И 1788/04 од 26.8.2004. године у износу од 

2.795.000,00 динара.  

На основу тако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је 

закључио да је Уговор о зајму од 25.5.2004. године привидан правни 

посао и да је ништава одредба Споразума од 25.5.2004. године којом je по 

основу тог уговора конституисано заложно право на предметном стану 

тужилаца. Зато првостепени суд закључује да је основан тужбени захтев 

за исплату износа од 46.800 евра. 

Супротно становиште заступа другостепени суд и налази да је 

првостепени суд погрешно применио материјално право. Према стано-

вишту другостепеног суда, првостепени суд није имао овлашћење да по 

службеној дужности преиспитује ваљаност судског поравнања без под-

нете тужбе за његово побијање. Наведено судско поравнање је и даље на 

снази. Отуда нема неоснованог обогаћења туженог за износ од 46.800 
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евра. Зато је другостепени суд преиначио првостепену пресуду и одбио 

тужбени захтев.  

Према оцени Врховног касационог суда, правилно је Апелациони 

суд у Новом Саду применио материјално право када је преиначио прво-

степену пресуду и одбио тужбени захтев.  

Одредбом члана 210. Закона о облигационим односима је пропи-

сано да неосновано обогаћење постоји када део имовине једног лица пре-

ђе без правног основа у имовину другог лица. У конкретном случају, нису 

испуњени услови за плаћање утуженог износа. Извршена исплата има 

правно утемељење у судском поравнању закљученом између парничних 

странака 25.5.2004. године. Тужиоци су судским поравнањем признали 

постојање дуга према туженом по Уговору о зајму од 25.5.2004. године у 

износу од 30.000 евра у динарској противвредности са каматом по стопи 

од 2% месечно. Судским поравнањем је конституисана и хипотека на ста-

ну бр. 18 у Новом Саду, у ул. Париске комуне бр. 48, ради обезбеђења 

тужилачког дуга доспелог 24.6.2004. године. Осим тога, тужиља је и при-

знала потраживање туженог на име зајма у износу од 30.000 евра. 

Судско поравнање по својој правној природи представља спора-

зум странака, односно уговор којим странке уређују своје грађанскоправ-

не односе којима могу слободно располагати. Међутим, за разлику од уго-

вора, судско поравнање има правно дејство судске одлуке. На ово указује 

одредба члана 337. став 3. Закона о парничном поступку. Зато се сагласно 

одредби члана 339. став 1. Закона о парничном поступку судско поравна-

ње може побијати само тужбом. Тужбом се може тражити поништај 

поравнања у случају постојања разлога његове рушљивости, односно 

утврђење његове ништавости. Тужиоци нису поднели тужбу за побијање 

судског поравнања и зато нема места примени института неоснованог 

обогаћења из члана 210. Закона о облигационим односима''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1134/17 од 

19.4.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 

СТВАРНО ПРАВО 

 

СПОРАЗУМ О ПИТАЊУ СУКЦЕСИЈЕ 

Право својине на непокретностима по основу Споразума о 

питањима сукцесије - Анекс Г може се стећи тек после закључења 

билатералног уговора између држава следбеника којим би се предви-

дела конверзија права коришћења у право својине по основу спрове-

дене приватизације или могућност стицања својине по другом основу. 

Из образложења: 

''Тужилац тужбом тражи да се утврди да је искључиви власник 

непокретности и то пословних просторија које се налазе у згради у улици 

27. марта број 39. Зграда се налази на кат. парцели број 1868/1 КО Па. 

уписана у листу непокретности 2080 КО Па. Предметне непокретности су 

уписане као посебни делови зграде бр. 39 и то: 3/бб пословни простор 

површине 89м2 за који није утврђена делатност, а налази се у сутерену 

зграде; 5/бб пословни простор пословних услуга површине 107м2 у призе-

мљу зграде и 4/бб на 2503/3745 идеалних делова пословног простора 

пословних услуга површине 37м2 у сутерену зграде. Првостепени суд је 

утврдио да је правни претходник тужиоца имао право коришћења на 

предметним непокретностима. Над правним претходником тужиоца извр-

шено је власничко преобликовање друштва. Приликом власничког прео-

бликовања друштва "Ј" Сежана у имовину предузећа била је укључена и 

непокретност – пословни простор који је предмет овог спора, а које је 

правни претходник тужиоца купио на основу уговора број 174/2019 од 

14.9.1978. године. Тужилац је на тај начин стекао право својине на непо-

кретностима. Предметне непокретности су биле друштвени капитал али је 

након својинске трансформације, дошло до промене облика својине код 

претходника тужиоца, тако да је сагласно члану 82. Закона о основама 

својинскоправних односа, тужилац стекао право својине на предметним 

непокретностима, на којима је његов претходник до 31.12.1990. године 

имао право коришћења.  
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Другостепени суд налази да је првостепена одлука заснована на 

погрешној примени материјалног права. Према закључку другостепеног суда 

тужилац на основу извршене власничке трансформације – приватизације у 

Републици Словенији, није могао стећи право својине на предметним непо-

кретностима. Право својине није могао стећи ни на основу Споразума о пита-

њима сукцесије. Споразум о сукцесији у прилогу Г – члан 2, предвиђа да ће 

права на непокретну и покретну имовину која се налази на територији држа-

ве сукцесора на којој су грађани и друга правна лица СФРЈ имали права на 

дан 31.12.1990. године бити призната, заштићена и враћена у првобитно ста-

ње, од те државе. Правни претходник тужиоца је стекао право располагања и 

коришћења на непокретности која је била у друштвеној својини и то право се 

сагласно Споразуму може признати и тужиоцу као правном следбенику. Са 

наведених разлога, преиначио је првостепену пресуду и утврдио да је тужи-

лац носилац права коришћења на непокретностима – пословним просторија-

ма које се налазе у згради у улици 27. марта број 39 и у преосталом делу зах-

тев тужиоца одбио као неоснован.  

Према оцени Врховног касационог суда, побијана пресуда је доне-

та правилном применом материјалног права. 

Правни претходник тужиоца "Ј.И. из С. купио је предметне непо-

кретности од првотуженог по уговору број 174/219 од 14.09.1978. године (и 

пратећим анексима). По том уговору је стекао право коришћења на непо-

кретностима које су у државној својини. Дакле правни претходник тужиоца 

је имао право коришћења, а друготужена Република Србија право својине 

на предметним непокретностима. На дан 31.12.1990. године, према Спора-

зуму о сукцесији, тужилац може имати само право коришћења, јер наведе-

ни споразум не предвиђа да се путем власничке трансформације – привати-

зације спроведене у матичној држави тужиоца могу стећи власничка права 

и на непокретностима које се налазе у другој држави-сукцесору.  

Неосновани су наводи ревизије да облик својине на непокретно-

стима и стварима зависи од својства и статуса титулара-стицаоца, а не 

својства преносиоца ствари као предмета својине. Тужилац као деоничко 

друштво односно сада друштво са ограниченом одговорношћу, свој прав-

ни статус односно правну форму, може мењати према прописима државе 

где има регистровано седиште ("lex societas"), али то не значи да проме-

ном статуса према прописима матичне државе аутоматски и истовремено 

мења облик својине на непокретностима које се налазе у другој држави.  



Грађанско одељење 

 

67 

Споразумом о питању сукцесије – Анекс Г начелно је уређено 

питање признавања права власништва између држава следбеника. Према 

овом Споразуму спорни односи се морају решити склапањем билатерал-

них уговора, којима би се разрешила свеукупна имовинска правна питања 

између држава следбеница, уз поштовање услова реципроцитета.  

"Споразум о питању сукцесије – Анекс Г, не даје физичким ни 

правним лицима правни основ за повраћај њихове предратне имовине, већ 

ће такав повраћај бити могућ тек када буде склопљен додатни билатерал-

ни уговор којим би се конкретизовале одредбе Анекса Г" (Одлука Европ-

ског суда за људска права број 73035/14 од 23.2.2018. године).  

Из тих разлога је Врховни касациони суд закључио да је тужилац 

сада носилац права коришћења спорних непокретности. Право својине на 

предметним непокретностима може стећи само ако се закључи билатерал-

ни уговор између Републике Србије и Републике Словеније којим би се 

предвидела конверзија права коришћења у право својине по основу спро-

ведене приватизације или могућност стицања својине по другом основу''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 284/2017 од 

15.3.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  

 

 

УТИЦАЈ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА  

НА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ 

Одлука о одбијању захтева за признање излучног права у 

поступку стечаја нема утицаја на постојање и судско остварење пра-

ва својине на непокретности чије се излучивање тражи, јер се излуч-

ни захтев може признати само када је неспорно утврђено постојање 

права својине трећег лица на непокретности која је у државини сте-

чајног дужника. 

Из образложења: 

''Другостепени суд је оценио правилним становиште првостепеног 

суда да су у конкретном случају испуњени услови за понављање поступка 

прописани одредбом члана 422. тачка 7. ЗПП ("Службени гласник РС", 

број 124/04). Међутим, тај суд у разлозима побијане одлуке истиче и да је 
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првостепени суд правилно утврдио и постојање разлога за понављање 

поступка из тачке 11. члана 422. ЗПП. Оваква констатација другостепеног 

суда нема чињенично утемељење. Првостепеном одлуком је изричито 

констатовано постојање само разлога из тачке 7. члана 422. ЗПП. Шта 

више, у првостепеној одлуци се изричито наводи да тај суд није ценио да 

ли су испуњени и разлози из тач. 8. и 9. члана 422. ЗПП, на које се предла-

гач позвао. Из реченог јасно следи да тачка 11. члана 422. ЗПП није била 

предмет оцене првостепеног суда, нити је иста означена у предлогу као 

разлог за понављање поступка. При томе, другостепени суд констатује и 

да се само у поновљеном поступку може утврдити да ли би тужени могао 

исходовати повољнију одлуку да је у ранијем поступку могао употребити 

решење Врховног касационог суда Рев 16/2013 од 26.9.2013. године.  

Наведени разлози и изнете тврдње другостепеног суда су противу-

речне не само чињеницама на којима се темељи првостепено решење већ 

и саме себи. Предлог за понављање поступка се темељи на чињеници да је 

решењем Врховног касационог суда Рев 16/2013 од 26.9.2013. године уки-

нуто решење Трговинског суда у Београду Ст. 212/96 од 24.1.2006. године 

којим је тужиоцу било признато излучно право на стану број 11 на првом 

спрату у објекту ИТА 201 Л 1 у насељу др Иван Рибар у Новом Београду. 

Предлогом се та чињеница опредељује као нови доказ о решеном прет-

ходном правном питању у смислу непостојања излучног права тужиоца. 

Обзиром на то и чињеницу да је пресуда Привредног суда у Београду П 

13661/2011 од 8.10.2012. године претежно утемељена на укинутом реше-

њу о признатом излучном праву тужиоца предлогом је затражено да се 

правноснажно окончани поступак пресудом П 13661/11 од 8.10.2012. 

године понови. И првостепени и другостепени суд су такав захтев оцени-

ли основаним.  

Међутим, нижестепени судови нису изнели разлоге због којих 

сматрају да решење о признатом излучном праву представља претходно 

правно питање за решење својинског спора о непокретности чије се излу-

чење тражи у стечајном поступку. Шта више, нижестепени судови се тим 

питањем нису ни бавили. Њихове одлуке се заснивају искључиво на 

чињеници да је цитираним решењем Врховног касационог суда укинуто 

решење којим је тужиоцу било признато излучно право на стану у односу 

на који је исходовао правноснажну пресуду о признању права својине.  
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Врховни касациони суд истиче да одлука о захтеву за признање 

излучног права у поступку стечаја нема утицај на постојање својинског 

права на некретнини чије се излучење тражи. Напротив, излучно право се 

може основано тражити само у ситуацији када је неспорно утврђено да 

постоји право својине трећег лица на непокретности која се налази у 

државини стечајног дужника. С`тога је нејасно и правно упитно станови-

ште другостепеног суда да се само у поновљеном поступку може утврди-

ти да ли би се за туженог могла донети повољнија одлука да је у ранијем 

поступку могао употребити решење Врховног касационог суда Рев 

16/2013 од 26.9.2013. године. Ни првостепена одлука нема разлоге о реле-

вантним чињеницама на којима је заснована пресуда П 13661/2011 од 

8.10.2012. године. Из тог разлога Врховни касациони суд је нашао да су и 

првостепена и другостепена одлука захваћене битном повредом из члана 

361. став 2. тачка 12. ЗПП''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 380/2017 од 

10.5.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 

 

 

ПРАВНО ДЕЈСТВО ЗАБЕЛЕЖБЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ  

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

Забележбом решења о извршењу на непокретности не стиче се 

заложно право на непокретностима, нити неко друго право (законско 

право задржавања или право намирења на стварима и правима) на 

основу кога би се могло стећи својство разлучног повериоца у стечај-

ном поступку.  

Из образложења: 

''У поступку је утврђено да је решење о извршењу И број 195/06 

од 7.4.2006. године достављено земљишно-књижном одељењу Општин-

ског суда у Н дана 17.5.2006. године, али није извршен упис права одвоје-

ног намирења тужилаца након доставе решења. Увидом у препис листа 

непокретности број 18, 50 и број 9106 за КО Н РГЗ- Служба за катастар 

непокретности, утврђено је да је дозвољена забележба постојања решења 

о извршењу И број 1955/06 од 07.04.2006. године Општинског суда у Н у 
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корист тужилаца – више поверилаца на непокретностима уписаним у лист 

непокретности 18,50 и 9106 КО Н. Ова забележба је извршена решењем 

Службе за катастар непокретности Н бр. 952-02-1085/2012 од 20.12.2012. 

године. 

Одлучујући о захтеву за утврђивање разлучног права тужилаца на 

непокретној имовини туженог, првостепени суд је закључио да је у прило-

женим листовима непокретности уписано само постојање решења о извр-

шењу, а не и заложно право на тим непокретностима које се уписује сход-

но одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу који је важио у време 

извршеног уписа, тако да тужиоци нису стекли заложно право на непо-

кретности нити неко друго право на основу кога би стекли својство раз-

лучног повериоца у стечајном поступку који се води над туженим. Са 

наведених разлога је одбијен тужбени захтев тужилаца у целини. 

Другостепени суд је заузео супротно становиште и закључио да су 

тужиоци још 2006. године достављањем решења о извршењу земљишно-

књижном одељењу, стекли право одвојеног намирења својих потражива-

ња према туженом из непокретности туженог. Околност да је земљишно 

књижно одељење Основног суда у Н уступило своје земљишне књиге РГЗ 

– Служби за катастар непокретности и да је забележба предметног реше-

ња о извршењу, извршена тек 2012. године од стране Службе за катастар 

непокретности у време када је био на снази Закон о извршењу и обезбеђе-

њу ("Службени гласник РС" бр. 31/2011 и 99/2011) који разликује забеле-

жбу решења извршења од права извршног повериоца да се по његовом 

захтеву у јавној књизи, односно регистру непокретности изврши упис 

заложног права на основу решења о извршењу, не утиче на доношење 

другачије одлуке. То са разлога што тужиоци не могу сносити последице 

пропуста у раду надлежног органа и то земљишно-књижног суда и ката-

стра, који нису на адекватан начин извршили упис постојања решења о 

извршењу и тиме упис заложног права тужилаца. Другостепени суд 

закључује да се ради о разлучном праву које је стечено на основу извршне 

судске одлуке и да на остварење тог права није од утицаја чињеница што 

је на основу судске одлуке која је уредно предата надлежном земљишно 

књижном одељењу, дошло до изостављања уписа разлучног права. Са 

наведених разлога преиначио је првостепену пресуду и усвојио тужбени 

захтев тужилаца у целини. 
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Према оцени ревизијског суда, закључак другостепеног суда је 

погрешан јер је заснован на погрешној примени материјалног права, на 

коју се основано у ревизији туженог указује. 

Тужени је током поступка стечаја оспорио право одвојеног нами-

рења тужиоцима из разлога што је упис решења о извршењу Општинског 

суда у Н И број 1955/06 од 7.4.2006. године на непокретностима туженог 

из листа непокретности 18 и 50 КО Н, извршен у катастар непокретности 

уписом забележбе решења о извршењу по Закона о извршењу и обезбеђе-

њу дана 08.2.2012. године.  

Дакле, неспорно је да је извршен упис забележбе решења о извр-

шењу, а не упис заложног права на основу решења о извршењу, што би 

тужиоцима евентуално могло да обезбеди право одвојеног намирења на 

тим непокретностима. 

Одредбом члана 107. Закона о извршењу и обезбеђењу је прописа-

но да извршни поверилац стиче право уписа заложног права на основу 

решења односно закључка извршитеља о извршењу на непокретности 

извршног дужника. На захтев извршног повериоца у јавној књизи извр-

шиће се упис заложног права на основу решења о извршењу, односно 

закључка извршитеља о спровођењу извршења, као и забележба јавне 

продаје, односно други одговарајући упис предвиђен прописима о упису 

права на непокретностима. Уписом у јавну књигу, извршни поверилац 

стиче право да своје потраживање намири из непокретности и у случају 

да треће лице касније стекне на истој непокретности право својине. 

Дакле, наведеном одредбом се установљава право извршног пове-

риоца да се по његовом захтеву у јавној књизи, односно регистру непо-

кретности, врши упис и заложног права на основу решења о извршењу из 

члана 104. Закона о извршењу и обезбеђењу који представља обавезну 

радњу која се спроводи по службеној дужности у смислу члана 8. став 2. 

истог закона, док је упис заложног права радња која је у диспозицији 

извршног повериоца. 

Према изложеном, полазећи од одредбе члана 49. став 1. Закона о 

стечају, нису испуњени услови да се тужиоцима призна право одвојеног 

намирења на непокретностима из листова непокретности на којој се тужи-

оци позивају, из разлога што њихово заложно право није уписано у листу 

непокретности, како је све то правилно закључио првостепени суд.  
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То су разлози због којих је ревизијски суд на основу процесног 

овлашћења из члана 416. Закона о парничном поступку, преиначио поби-

јану другостепену пресуду и одлучио као у изреци пресуде''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 64/2018 од 

29.6.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 

 

 

САВЕСНОСТ СТИЦАОЦА ХИПОТЕКЕ 

Несавестан је стицалац хипотеке који је без изричите писане 

сагласности оба супружника конституисао хипотеку на предмету 

заједничке имовине брачних другова, јер је могао знати да извршни 

упис права својине у регистру непокретности на име само једног од 

супружника није необорив доказ о постојању његовог искључивог 

права власништва на тој непокретности. 

Из образложења: 

''У првостепеном поступку је утврђено да су тужиља и тужени 

закључили брак који је уписан у матичну књигу веначних под редним 

бројем 360 за 1996. годину. Тужени је својом изјавом Ов бр. 13670/09 од 

20.10.2009. године и Ов бр. 13671/09 од 20.10.2009. године конституисао 

хипотеку на породичној стамбеној згради укњиженој на катастарској пар-

цели број 20599/1, уписаној у лист непокретности број 2510 КО Савски 

венац (КОБ2). Хипотека је конституисана у циљу обезбеђења потражива-

ња тужене Пољопривредне банке "Агробанке" АД у стечају према туже-

ној Специјалној болници за срце и крвне судове "Острог" по основу уго-

вора о краткорочном кредиту број 216/09-01 од 15.10.2009. године у изно-

су од 61.000.000,00 динара и Уговора број 217/09-01 од 15.10.2009. године 

у износу од 21.000.000,00 динара. У тренутку давања заложне изјаве хипо-

текована непокретност је била уписана у катастру непокретности као 

искључиво власништво туженог.  

На темељу тих чињеница нижестепени судови су заузели станови-

ште да спорне хипотекарне изјаве нису апсолутно ништаве, упркос чиње-

ници да је хипотека заснована на заједничкој непокретности-имовини 

тужитељице и туженог. Ово из тог разлога што је у јавној књизи – катастру 
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непокретности као власник хипотековане непокретности био уписан само 

давалац заложне изјаве тужени. Тужитељица се у катастру непокретности 

није водила као сувласник хипотековане непокретности нити је постојао 

упис забележбе да та некретнина представља њену заједничку својину са 

туженим. Из тих разлога нижестепени судови су нашли да тужена Пољо-

привредна банка "Агробанка" не може трпети штетне последице, јер се 

сагласно одредби члана 63. Закона о државном премеру и катастру основа-

но поуздала у тачност извршеног уписа права својине у корист туженог.  

Врховни касациони суд сматра правилним становиште да сагласно 

одредби члана 63. Закона о државном премеру и катастру нико не може сно-

сити штетне последице због тога што се поуздао у истинитост и тачност 

података о непокретности уписаних у катастар непокретности. Међутим, 

претпоставка тачност уписаних података у регистар непокретности је обори-

ве природе. Њиме се штите само савесна лица, односно савесни стицаоци 

права на уписаним некретнинама. Зато се претпоставка о истинитости и пот-

пуности извршених уписа може сматрати необоривом само у односу на саве-

сног стицаоца права. То даље значи да штетне последице настале због поуз-

дања у тачност истинитост уписаних података у јавни регистар непокретно-

сти не могу сносити само трећа савесна лица и обрнуто, несавесна лица могу 

сносити све штетне последице настале због поуздања у начело тачности и 

истинитости у јавном регистру уписаних података на непокретностима. 

Несавесним се смара лице које је знало или је могло знати да постоји неса-

гласност извршеног уписа у односу на фактичко ванкњижно стање. При 

томе, приговор несавесности трећег лица се не може основано истаћи само из 

разлога што треће лице није спровело посебан истражни поступак да ли је 

извршени упис у јавном регистру сагласан фактичком ванкњижном стању. 

Међутим, и ово правило трпи изузетке у случају када је законом другачије 

прописано. У конкретном случају спорним хипотекарним изјавама је консти-

туисана стварна залога на непокретности која сагласно одредби члана 171. 

став 1. Породичног закона представља заједничку имовину супружника. У 

том случају се сходно одредби члана 176. став 2. Породичног закона у одно-

су на предмет заједничке имовине установљава и оборива претпоставка да је 

упис извршен на име оба супружника и када је извршен на име само једног 

од њих. У том контексту је и одредбом члана 174. став 3. Породичног закона 

установљена и законска забрана самосталног располагања предметом зајед-

ничке имовине од стране једног супружника, као и забрана самосталног рас-
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полагања својим уделом у заједничкој имовини или оптерећења истог прав-

ним послом међу живима. Осим тога, и одредбом члана 6. Закона о хипотеци 

је изричито прописано да се хипотека на непокретности у заједничкој своји-

ни заснива само на целој непокретности уз сагласност свих заједничара.  

Следом реченог, цитиране законске одредбе несумњиво опомињу 

свако треће лице да се хипотека на непокретности у заједничкој својини 

супружника не може правно ваљано конституисати без њихове обостране 

сагласности. Зато се не може сматрати савесним стицалац хипотеке који је 

због извршеног уписаног права својине на име једног од супружника сма-

трао да је он искључиви власник те непокретности. Напротив, цитираном 

одредбом члана 174. став 2. конституисана је законска претпоставка да се и 

у случају извршеног уписа само на име једног супружника сматра да је упи-

сано право оба супружника. Зато је стицалац хипотеке на спорној непокрет-

ности могао знати да извршени упис права својине само у корист туженог 

не чини њега искључивим власником те некретнине. Отуда се тужена 

Пољопривредна банка " Агробанка" не може сматрати савесним стицаоцем 

права хипотеке на некретнини у заједничкој својини тужитељице и туже-

ног. Она би се могла сматрати савесном само у случају да је прибавила 

писану изјаву тужиље о њеној изричитој сагласности да тужени може кон-

ституисати хипотеку на њиховој заједничкој непокретности. Таква изјава 

тужиље није презентована суду у спроведеном поступку, нити је на било 

који начин указано и доказано да се тужиља сагласила са датом изјавом 

туженог. Из тих разлога се тужена Пољопривредна банка "Агробанка" не 

може са успехом позвати на одредбу члана 63. Закона о државном премеру 

и катастру као правном основу њене заштите од штетних последица наста-

лих због поуздања у тачност извршеног уписа у регистру катастра непо-

кретности. Зато је погрешно становиште нижестепених судова да су дате 

изјаве туженог о конституисању хипотеке у корист тужене Пољопривредне 

банке "Агробанке" на непокретности која је у његовој заједничкој својини 

са тужитељицом правно ваљане. Напротив, те изјаве су противне импера-

тивним одредбама члана 174. став 3. Породичног закона, као и члана 6. став 

2. Закона о хипотеци. Зато су сагласно одредби члана 103. ЗОО спорне 

хипотекарне изјаве туженог апсолутно ништаве''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 124/2018 од 

30.5.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  
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ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 

 

ПОБУДА И УГОВОР О ПОКЛОНУ 

Побуда као последица тзв. ''гриже савести'' представља дозво-

љени мотив за закључење уговора о поклону.  

Из образложења:  

''Према утврђеном чињеничном стању, између тужиоца као покло-

нодавца и тужене као поклонопримца закључен је уговор о поклону по 

коме је поклонодавац поклонио поклонопримцу земљиште ближе описано 

у изреци (уговор под I). Уговор садржи клаузулу интабуланди; странке се 

одричу права на раскид по било ком основу и опредељују вредност имо-

вине у износу од 30.000,00 динара.  

Првостепени суд сматра да је уговор апсолутно ништав по члану 

63. ЗОО (да није настао) јер између уговорних страна постоји неспоразум 

у погледу правне природе уговора (тужилац уопште није испољио вољу 

да поклон учини туженој, већ је намера да ''обдари кћери сада покојног 

Радивоја''; да је заједничка намера уговорних страна била да поклоно-

примци буду ћерке тужене, те да је уговор закључен са битном заблудом 

у односу на лица, због чега је тужбени захтев усвојен.  

Супротно, другостепени суд сматра да уговор није апсолутно 

ништав (неважећи) и да производи правно дејство, због чега је првостепе-

ну пресуду преиначио и тужбени захтев одбио.  

Врховни касациони суд прихвата становиште другостепеног суда. 

Уговор о поклону је пуноважан у погледу форме (члан 4. Закон о 

промету непокретности који је важио у време закључења); предмет угово-

ра (непокретности) је дозвољен и одређен (није супротан члану 46. ЗОО); 

садржи каузу (основ – правни односно економски разлог) и није супротан 

члану 53. ЗОО (побуда улази у уговорно поље – основ). У самој тужби, 

поступку, а и у ревизији тужилац је детаљно објаснио мотив – побуду за 

закључење уговора. То је ''грижа савести'' (унутрашња морална санкција) 

због прибављања својине на спорним непокретностима од правног прет-

ходника тужене (супруга), који је био зајмопримац из више закључених 

уговора о зајму (прибављање својине је било засновано на фидуцијарном 



Сентенце                                          

76 

правном послу, који наше право не признаје). Та побуда није противправ-

на нити супротна моралу да би уговор био ништав. Уговор о поклону 

јесте закључен са туженом Живком али суштински се ради о уговору у 

корист трећих лица (ћерки од којих су две у време закључења уговора 

биле малолетне) и усмена клаузула да непокретности њима – ћеркама 

припадну, као и да их тужена не отуђи је испуњена.  

Уговор није ништав (да је непостојећи) због ''неспоразума'' из чла-

на 63. ЗОО јер између уговорних страна не постоји неспоразум у правној 

природи уговора (ради се о бестеретном располагању) као ни о основу и 

предмету обавезе (изложено напред).  

Рушљивост уговора због битне заблуде (члан 61. ЗОО) не може се 

са успехом истицати у овој парници јер је протекао преклузивни рок за 

подношење тужбе из члана 117. ЗОО (једна година од сазнања односно 

три године од дана закључења уговора). 

Имајући у виду изложено неосновани су ревизијски наводи да су 

се стекли услови за утврђење ништавости уговора из члана 104. ЗОО''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1501/2017 од 

17.10.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

12.2.2019. године) 
 

 

ОДРЕДИВОСТ ВИСИНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ 

Правно је допуштено уговарање одредиве висине каматне сто-

пе применом елемената опредељених висином шестомесечне стопе 

libor за CHF уз увећање за 2,5% на годишњем нивоу. 

Из образложења: 

''Врховни касациони суд је становишта да је побијана одлука дру-

гостепеног суда у односу на утврђење ништавости одредбе члана 4. ст. 1. 

и 2. спорног Уговора о кредиту правно неутемељена. Не стоји тврдња 

другостепеног суда да се и одредбом члана 4. ст. 1. и 2. уговора, као и ста-

вом 7, конституише право тужене на наплату камате применом неодреди-

вих елемената обрачуна. Одредбом члана 4. ст. 1. и 2. Уговора, конституи-

сана је обавеза плаћања камате у висини шестомесечне стопе LIBOR за 

CHF објављене на дан који два дана претходи почетку наредног шестоме-
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сечног периода уз увећање исте од 2,5% на годишњем нивоу. Прописано 

је да ће се на тај начин вршити усклађивање каматне стопе два пута годи-

шње - 30.06. и 31.12. Сви наведени елементи обрачуна каматне стопе су 

крајње јасни. Због тога је и одредивост уговорне каматне стопе применом 

тих елемената неспорна. При томе, током поступка није указано нити је 

утврђено да се применом тако уговорене каматне стопе нарушава начело 

еквивалентности узајамних давања уговорних страна. Напротив, одред-

бом члана 6. вансудског поравнања парничне странке су изричито конста-

товале да су закључење истог у потпуности решени сви њихови међусоб-

ни односи везани за примену уговорених неодредивих елемената промен-

љиве каматне стопе пре почетка примене Закона о заштити корисника 

финансијских услуга. Дакле, у цитираном вансудском поравнању исказа-

на је несумњива воља и признање тужиље да након стављања ван снаге 

одредбом члана 4. став 7. Уговора, више не постоји ни један елемент 

обрачуна каматне стопе који има неодређен карактер. То се потврђује и 

одредбом члана 8. вансудског поравнања којом је прописано да спорни 

уговор у свему остаје на снази, осим у делу којим су били прописани нео-

дредиви елементи обрачуна каматне стопе.  

Из тих разлога Врховни касациони суд је оценио да је и одлука 

другостепеног суда којом је утврђена ништавост одредбе члана 4. ст. 1. и 

2. Уговора о кредиту заснована на погрешној примени одредбе члана 103. 

Закона о облигационим односима. Зато је у том делу преиначена друго-

степена пресуда и потврђена одлука првостепеног суда''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2791/2017 од 

12.7.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
 

 

НЕЗАКОНИТ РАД ОРГАНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Незаконитост или неправилност због које је поништена одлу-

ка органа управе нема увек за последицу накнаду штете.  

Из образложења:  

''Према утврђеном чињеничном стању, решењем Секретаријата за 

привреду Градске управе од 15.09.2005. године одбијен је захтев тужиоца 

којим је тражио обављање аутотакси превоза на територији града. Друго-



Сентенце                                          

78 

степено веће, прво је одбило његову жалбу да би касније одлучило да се 

предмет врати првостепеном органу на поновни поступак. Другим реше-

њем првостепеног органа од 1.2.2007. године захтев је одбијен јер тужи-

лац није испуњавао услове прописане Одлуком о ауто-такси превозу. У 

управном спору наложено је надлежном органу да због тзв. ''ћутања адми-

нистрације'' одлучи о жалби тужиоца. Поступајући по пресуди Окружног 

суда, решењем другостепеног органа од 27.12.2007. године уважена је 

жалба тужиоца и наложено је да првостепени орган донесе нову одлуку. 

Тај орган је решењем од 29.2.2008. године одредио спајање поступака, па 

је тужиоцу одобрено обављање делатности решењем од 28.3.2008. године.  

Код таквог чињеничног стања, првостепени суд је усвојио тужбе-

ни захтев сматрајући да су испуњени услови из члана 172. ЗОО за накнаду 

штете, јер орган туженог није уписао тужиоца у регистар после ступања 

на снагу измена Закона о превозу у друмском саобраћају којим је изричи-

то забрањено ограничење броја такси возача од стране јединица локалне 

самоуправе, нити је упис извршио пошто је Уставни суд 21.10.2005. годи-

не објавио Одлуку којом је утврђено да Одлука о ограничењу броја такси 

превозника није у складу са законом.  

Супротно, другостепени суд сматра да се нису стекли услови за 

накнаду штете због незаконитог и неправилног рада државног органа по 

члану 172. ЗОО. У време подношења пријаве на снази је била Одлука о 

ауто-такси превозу која је донета на основу члана 36. Закона о превозу у 

друмском саобраћају по коме је град био овлашћен да пропише ближе 

услове за обављање ауто-такси превоза. По члану 6. став 1. тачка 7. те 

одлуке било је прописано да се у оквиру годишњег и вишегодишњег пла-

нирања потреба у јавном превозу путника и ствари на територији града 

планирају потребе; да годишњи план потреба садржи број такси возила 

чијим се радом задовољавају потребе; одређен је орган надлежан за доно-

шење годишњег плана и поступак доношења плана; да физичко лице 

може обављати такси превоз као предузетник ако поред услова утврђених 

законом испуњава услове утврђене овом одлуком – да има слободног 

места такси возача према годишњем плану потреба.  

Становиште другостепеног суда је правилно.  

Ранији Закон о превозу у друмском саобраћају није био на снази у вре-

ме доношења решења из 2007. године јер је после одлуке Уставног суда донет 

Закон о измени Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 
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РС'' 91/05) који је брисао члан 36. став 4, па је донета нова Одлука о ауто-такси 

превозу (''Службени лист Града Београда'' 29/05) од 27.12.2005. године у скла-

ду са измењеним законом. Та друга одлука није била предмет оцене законито-

сти пред Уставним судом, па је утврђено да тужилац не испуњава услове за 

обављање ауто-такси превоза на територији града јер не постоји слободно 

место за такси возило предвиђено потребама за 2007. годину.  

Чињеница у вези трајања управног поступка у одређеном времен-

ском периоду сама по себи не значи да је рад органа туженог био незако-

нит и неправилан имајући у виду да је тужилац добио сагласност за оба-

вљање ауто-такси превоза, па му право на рад није ускраћено. 

Држава односно локална самоуправа одговара за незаконит или 

неправилан рад својих органа (члан 35. Устава и члан 72. ЗОО). Али свака 

незаконитост или неправилност, која је за последицу имала поништење 

одлуке органа управе у управном поступку или управном спору, нема за 

последицу накнаду штете. Повреда закона (подзаконског или општег 

акта) мора да буде тако очигледна и јасна и да представља узрок штете 

(узрочна веза је нужан и неопходан услов за проузроковање штете). За 

погрешно тумачење правних аката (законских и подзаконских) по прави-

лу се не одговара осим ако у погледу неког правног питања постоји уста-

љена, доследна и у тумачењу непроменљива вишегодишња правна пракса.  

У конкретном случају, свега наведеног нема. Захтев је одбијен не 

због примене правила о хијерархији прописа, него зато што није било сло-

бодног места за ауто-такси превозника. Без обзира на чињеницу што је 

измењен закон после интервенције Уставног суда (не може се доносити 

одлука о бројчаном ограничењу ауто-такси превозника) и да је донета 

нова одлука града којом се регулише ауто-такси превоз, суштина пробле-

ма није у томе која се одлука примењивала већ у постојању објективне 

чињенице да није било слободног места за таксисте. Са друге стране 

заштита тужиоца због неразумно дугог трајања управног поступка могла 

се остварити као што то наводи другостепени суд у поступку пред Устав-

ним судом односно у другој врсти ванпарничног поступка по правилима 

Закона о уређењу судова (8а, 8б и 8в), а не у овој парници''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 737/2017 од 

4.4.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ОСНОВУ ПРАВИЧНОСТИ 

Неурачунљиво лице, које поступа без посебног надзора, ако 

поседује имовину која може бити предмет принудног извршења одго-

вара за штету по основу правичности.  

Из образложења:  

''Према утврђеном чињеничном стању, тужени је 27.06.2011. године 

око 22,10 часова у Београду у летњој башти пицерије ''Хаос'' у коме је тужи-

ља као конобарица из пиштоља испалио хитац који је њу погодио у слабин-

ском делу тела са леве стране наневши јој тешку телесну повреду у виду про-

стрелне ране опасну по живот. Због наношења тешке телесне повреде тужи-

ља је претрпела штету у обиму који је ближе описан у налазу и мишљењу 

вештака. Тужени је неурачунљив па му је у кривичном поступку решењем К 

761/11 изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и трај-

ног чувања у здравственој установи. У време предузимања штетне радње 

тужени, иако душевни болесник није био под старатељством, нити је било ко 

вршио надзор над њим. Он је власник стана у површини од 52,67м² са тера-

сом у улици Битољској бр. 1а у Београду. Осим претрпљених физичких боло-

ва и страха, болова због умањења животне активности и наружености тужи-

ља је инвалид јер су јој одузети мишићи ногу, услед чега је неспособна за 

самостални живот и зависи од помоћи других лица. Остали тужиоци, њена 

деца и родитељи, трпе интензивне болове због инвалидности мајке и кћерке 

(манифестације инвалидитета и стресне ситуације чланова породице детаљно 

су описане у нижестепеним пресудама).  

Код тако утврђеног чињеничног стања, правилно је примењено 

материјално право када је тужени обавезан да накнади нематеријалну 

штету. Накнада нематеријалне штете је одмерена у складу са свим окол-

ностима случаја, адекватна је тежини повреда и представља правичну 

сатисфакцију за претрпљене физичке и душевне болове (члана 200. ЗОО).  

Правилно су судови утврдили да су се стекли услови за накнаду 

нематеријалне штете по основу правичности из члана 169. став 1. ЗОО. 

Наиме, правично је да учинилац штете одговора за њено проузро-

ковање јер се накнада не може добити од лица која би евентуално била 

дужна да над њим воде надзор. Наиме, материјално стање штетника је 

такво да он има имовину која није изузета од извршења по правилима из 

Закона о извршењу и обезбеђењу (стан може бити предмет извршења 



Грађанско одељење 

 

81 

ради реализације било ког потраживања у складу са начелом сразмере). 

Са друге стране из утврђеног чињеничног стања произилази да је тужени 

због карактера болести трајно збринут у здравствену установу. Тужени 

није доказао да тужиља има имовину веће вредности (непокретности, 

вредне покретне ствари и новчана средства) и да новчана накнада због 

доброг имовног стања не представља сатисфакцију, нити доказује да је 

само утврђење права на накнаду штете довољна сатисфакција.  

Имајући у виду степен и манифестације инвалидности правилно је 

деци и родитељима првотужиље (осталим тужиоцима) одмерена правична 

накнада на основу члана 201. у вези члана 200. ЗОО. 

Неосновани су ревизијски наводи да је у конкретном случају тре-

бало применити правило из члана 164. ЗОО (одговорност других) зато 

што је несумњиво утврђено да нико (држава, орган старатељства или тре-

ћи) није имао законску обавезу да врши надзор над туженим, нити се за 

његову душевну болест знало.  

Такође су неосновани ревизијски наводи да тужиља није ''нарочи-

то тежак инвалид'' и да се нису стекли услови за накнаду нематеријалне 

штете по том основу, зато што из отпусне листе произилази да код тужи-

ље постоји ''одузетост'', да је трајно ''везана'' за инвалидска колица и да јој 

је нужна помоћ другог лица. Вештак констатује да је тужиља претрпела 

тешку телесну повреду опасну по живот и да код ње постоји трајна унака-

женост. Из изложеног произилази да код тужиље постоји изражена и 

тешка инвалидност, без обзира на чињеницу непостојања такве изричите 

квалификације, с обзиром да се такав закључак може извести из описа 

(манифестација) инвалидности''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1137/2017 од 

13.9.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 

 

 

ИНСОЛВЕНТНОСТ ДУЖНИКА КАО УСЛОВ ЗА УСПЕШНО 

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ 

Поверилац не може успешно побијати сваку дужникову прав-

ну радњу којом је он располагао својом имовином, већ само ону која 
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је предузета на штету повериоца и којом је, дужник доведен у положај 

инсолвентног дужника. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању бивши супруг тужене К.Д. 

био је у јавним књигама уписан као искључиви власник стана у улици К. 

у З. Тај стан је био заложен код тужиље која је извршила упис заложног 

права и вансудске хипотеке, а ради обезбеђења потраживања из уговора о 

кредиту закљученог 10.10.2007. године. Тужена је против свог бившег 

супруга поднела тужбу О.с. у З. ради утврђења да је на основу стицања у 

браку власник са уделом од 60% на поменутом стану у З., у улици К., а 

тужени у тој парници – К.Д. је признао тужбени захтев, па је 24.11.2010. 

године О. с. у З. донео пресуду на основу признања, којом је усвојен 

тужбени захтев овде тужене и утврђено да је иста на основу стицања у 

браку сувласник са уделом од 60% на предметном стану.  

Наведено чињенично стање другостепени суд је оценио као пра-

вилно и потпуно утврђено, али је нашао да је првостепени суд погрешно 

применио материјално право - одредбе члана 280. и 281. Закона о облига-

ционим односима, када је усвојио тужбени захтев тужиље и утврдио да је 

правна радња К.Д. – изјава о признању у предмету О. с. у З. П ...... без 

правног дејства према тужиљи. Зато је другостепени суд сматрајући да је 

чињенично стање у првостепеној пресуди правилно утврђено, али да је 

првостепени суд погрешно применио материјално право преиначио прво-

степену пресуду применом члана 394. тачка 4. ЗПП (омашком у пресуди 

наведено као одредба члана 380. став 1. тачка 4. ЗПП) и одлучио као у ста-

ву другом изреке.  

Правно схватање другостепеног суда је правилно и неосновани су 

ревизијски наводи да је другостепени суд погрешно применио материјал-

но право. Тумачење одредбе члана 280. Закона о облигационим односима 

изложено у ревизији је начелно тачно, али непотпуно и оно занемарује да 

поверилац не може успешно побијати сваку дужникову правну радњу 

којом је он располагао својом имовином, већ само ону која је предузета на 

штету повериоца и којом је дужник доведен у положај инсолвентног 

дужника, при чему је потребно да поверилац у поступку побијања докаже 

инсолвентност свог дужника.  
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Наиме, одредбом члана 280. Закона о облигационим односима 

прописано је да сваки поверилац чије је потраживање доспело за исплату, 

и без обзира када је настало, може побијати правну радњу свог дужника 

која је предузета на штету поверилаца (став 1.), те да се сматра да је прав-

на радња предузета на штету поверилаца ако услед њеног извршења 

дужник нема довољно средстава за испуњење повериочевог потраживања 

(став 2.). Према томе, осим доспелости потраживања за исплату, за поби-

јање дужникове правне радње потребно је да је она предузета на штету 

поверилаца, а што значи да се дужник таквом радњом довео у стање 

инсолвентности и да се штета за повериоца састоји у томе што он не може 

остварити своје потраживање према дужнику управо због те његове 

инсолвентности. Из ових разлога је, супротно ревизијским наводима, пра-

вилан правни став другостепеног суда исказан у побијаној одлуци у 

погледу обавезе терета доказивања инсолвентности дужника, као обаве-

зног услова за побијање дужникове правне радње''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1134/2016 од 

09.11.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

12.2.2019. године) 

 

 

ПРАВНО ДЕЈСТВО ИЗВОДА ОТВОРЕНИХ СТАВКИ  

НА ПОСТОЈАЊЕ ДУГА 

Потписани изводи отворених ставки који не садрже изричиту 

изјаву овлашћеног лица о отпуштању дуга нису правно релевантни 

доказ о наступању законом прописаних услова за престанак новчане 

обавезе дужника према повериоцу.  

Из образложења: 

''Предмет тужбеног захтева је исплата износа од 36.599.483,09 

динара који тужилац потражује од туженог на име неплаћене цене за 

испоручену робу и обрачунате затезне камате. 

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац и тужени су били у 

пословном односу од 1.12.2012. године по основу више закључених уго-

вора о купопродаји. Уговорима су уредили међусобне односе поводом 

снабдевања туженог као купца лековима, медицинским средствима и дру-
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гим производима из продајног асортимана тужиоца. Између парничних 

странака је 11.2.2013. године закључен Уговор о пословној сарадњи којим 

је одређено да тужени купује а тужилац сукцесивно продаје на основу 

појединачних поруџбина лекове и остале производе из свог асортимана, 

према условима из важећег ценовника. Уз уговор су закључени и анекси 

1, 2, 3, 4. и 5. 11.2.2013. године којима је постигнут додатни споразум о 

продаји робе. Тужени је измиривао своје обавезе са закашњењем. Најста-

рији рачун издат је 1.7.2011. године са роком плаћања 29.10.2011. године. 

Из садржине извода отворених ставки који су парничне странке потписа-

ле и овериле утврђено је да је на дан 26.5.2014. године салдо 0,00 динара. 

Из садржине прихваћеног налаза и мишљења судског вештака Жељка 

Зељковића утврђено је да је тужилац у периоду од 10.2.2011. до 5.12.2013. 

године испоручио туженом лекове и другу робу у вредности од 

674.788.034,12 динара. Тужени је вршио плаћања у периоду од 20.5.2011. 

до 19.5.2014. године. Како цену испоручене робе није плаћао у уговоре-

ним роковима, пао је у доцњу. Дуговање туженог износи на име главнице 

30.877.633,00 динара и на име обрачунате камате 5.721.849,59 динара. 

Обрачун камате је сачињен од доспелости сваке појединачне фактуре до 

дана вештачења 17.4.2015. године Укупан дуг туженог према тужиоцу 

износи 36.599.483,09 динара.  

На основу тако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови су, 

оцењујући као неоснован истакнути приговор застарелости, закључили да је 

тужени дужан да тужиоцу плати утужени износ. Због неблаговременог изми-

рења обавеза тужени је пао у доцњу. Тада је настала и обавеза плаћања зате-

зне камате. Зато је висина преостале неплаћене обавезе утврђена применом 

правила о урачунавању испуњења из одредбе члана 313. Закона о облигацио-

ним односима. Из садржине извода отворених ставки од 26.5.2014. године не 

може се утврдити да је тужилац дао изјаву о отпуштању дуга у смислу одред-

бе члана 344. Закона о облигационим односима. Нема доказа да је лице које 

је извод потписало било овлашћено да у име тужиоца да изјаву о отпуштању 

дуга. Из тих разлога је усвојен тужбени захтев. 

Према оцени Врховног касационог суда, нижестепени судови су 

правилно применили материјално право када су усвојили тужбени захтев. 

Пошто је тужени плаћање вршио у доцњи настала је његова обавеза и на 

име затезне камате за период доцње. Кад дужник поред главнице дугује и 
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камату, повериочево право је да врши урачунавање испуњења редоследом 

који одређује одредба члана 313. Закона о облигационим односима. 

Тврдње ревидента да би међусобно потписан извод отворених 

ставки требало сматрати изјавом о отпуштању дуга немају утемељење у 

чињеницама утврђеним у спроведеном поступку. Из садржине налаза и 

мишљења судског вештака који је сачињен на основу увида у документа-

цију парничних странака, утврђено је да постоји дуг туженог према тужи-

оцу у досуђеном износу. Од стране нижестепених судова је оцењена садр-

жина извода отворених ставки у коме је исказан салдо на дан 26.5.2014. 

године. Другостепени суд је дао разлоге о томе да исти не садржи изјаву 

тужиоца о отпусту дуга. Нема доказа да је лице које је потписало извод 

отворених ставки у име тужиоца било овлашћено да такву изјаву дâ''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 98/18 од 

12.7.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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РАДНО ПРАВО 

 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ  

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРОБНОГ РАДА 

Иако члан 36. став 3. Закона о раду (''Службени гласник РС'' 

24/05 и 61/05) не прописује обавезу послодавца да у решењу о отказу 

уговора о раду за време трајања пробног рада образложи разлоге 

отказа, таква обавеза послодавца постоји, па је решење о отказу без 

образложења незаконито. 

Из образложења: 

''Тужена је са правним претходником тужиље закључила уговор о 

раду на неодређено време уз уговорен пробни рад у трајању од шест месе-

ци на пословима менаџера у филијали. Пре истека пробног рада тужена је 

отказала уговор о раду уз отказни рок од пет дана који почиње да тече 

даном достављања решења. Сматрајући да је решење о отказу незаконито 

правни претходник је покренуо парницу да се то утврди, а због његове 

смрти поступак је наставила тужиља као његов правни следбеник. Нашав-

ши да је решење о отказу уговора о раду незаконито нижестепени судови 

су усвојили тужбени захтев и исто поништили.  

Одредбом члана 36. Закона о раду (''Службени гласник РС'' 24/05 и 

61/05), а који је важио у време отказа уговора, је прописано да се угово-

ром о раду може уговорити пробни рад који траје најдуже шест месеци, 

као и да за време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу 

уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних 

дана. Користећи наведено овлашћење тужена је правном претходнику 

тужиоца у току трајања пробног рада дала отказ уговора о раду решењем 

које у образложењу не наводи разлоге за отказ уговора већ само констату-

је чињенице да је правни претходник тужиље засновао радни однос на 

неодређено време и да је по одредби члана 36. став 3. Закона о раду за 

време трајања пробног рада уговор отказан.  

Основно спорно питање у овој парници је било да ли је постојала 

обавеза тужене као послодавца да у образложењу решења о отказу угово-

ра о раду наведе разлоге за отказ. Правни претходник тужиље је са туже-

ном закључио уговор о раду на неодређено време а у складу са чланом 30. 
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поменутог закона. Уговор о раду у складу са чланом 36. може да садржи 

одредбу о пробном раду али та одредба не доводи у питање да се и ту 

ради о уговору о раду којим се заснива радни однос. Према одредби члана 

185. став 1. Закона о раду, уговор о раду се отказује решењем у писменом 

облику и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Пошто је 

уговор о раду са уговореним пробним радом само једна врста уговора 

којим се заснива радни однос то поменута одредба члана 185. став 1. мора 

да се примењује и на отказ уговора о раду са пробним радом без обзира 

што у одредби члана 36. став 3. изричито не стоји да се уговор о раду 

којим је уговорен пробни рад отказује решењем које мора да садржи обра-

зложење. Ако решење о отказу уговора о раду мора да садржи образложе-

ње по правној природи, суштини образложења било којег правног акта, па 

самим тим и решења о отказу уговора о раду, образложењем се дају раз-

лози за доношење таквог решења односно за оно што је садржано у изре-

ци тог решења. Како запослени против решења о отказу уговора о раду 

може да користи правна средства уколико то решење не би садржало 

образложење са разлозима отказа онда запослени практично би био 

лишен могућности да правно средство користи, па је управо и решење о 

отказу уговора о раду без образложења и само због те чињенице незако-

нито. Нема сумње да је одредба члана 36. став 3. раније важећег Закона о 

раду била недоречена, па самим тим и недовољно разумљива, али се у 

таквој ситуацији одредбе закона тумаче у складу са свим осталим одред-

бама закона циљним тумачењем. Потврда да је и решење о отказу уговора 

о раду у овом случају морало да садржи образложење у којем би се наве-

ли разлози отказа је уследила и каснијим допунама Закона о раду (''Слу-

жбени гласник РС'' 72/14) јер је управо та законска одредба допуњена 

тако што је наведено да је послодавац дужан да образложи отказ уговора 

о раду са уговореним пробним радом.  

Због наведеног ревизија је и одбијена као неоснована''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2296/2017 од 

29. августа 2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

12.2.2019. године) 
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МИНУЛИ РАД – ОДНОС ЗАКОНА  

И КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

Судија или државни службеник има право на додатак плате и 

по основу минулог рада који је раније остварио у органима локалне 

самоуправе.  

Из образложења:  

''Према утврђеном чињеничном стању, тужиља (судија) је у спор-

ном периоду (раније) била у радном односу код Општинског секретарија-

та за друштвене приходе Општине Вождовац. Тај стаж осигурања није јој 

урачунат у време проведено на раду код послодавца Републике Србије, па 

је тужбени захтев за утврђење да јој припада право на минули рад и за тај 

период одбијен као неоснован.  

Став о неоснованости (делимично) тужиљиног захтева, нижестепе-

ни судови образлажу да у спорном периоду Република није била послода-

вац тужиљи већ Општина Вождовац. Општински секретаријат за друштве-

не приходе није представљао организациону јединицу Републичке управе 

јавних прихода, што је констатовано у радној књижици. Како држава Срби-

ја није била послодавац тужиљи у спорном периоду то она нема право на 

накнаду за минули рад по основу члана 108. став 1. тачка 4. Закона о раду. 

Посебан колективни уговор за државне органе који је ступио на снагу 

21.03.2015. године није применљив јер је супротан Закону о раду.  

На правилно утврђено чињенично стање неправилно је примењено 

материјално право када је тужбени захтев делимично одбијен.  

Закон о раду у члану 8. став 2. садржи правило по коме се општим 

актом и уговором о раду могу утврдити већа права и повољнији услови 

рада од права и услова утврђених законом. По члану 108. став 1. ЗОР про-

писано је да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној 

општим актом.  

Посебни колективни уговор (''Службени гласник РС'' 25/15 и 

50/15) за државне органе садржи правило по коме запослени има право на 

додатак на основну плату у висини од 0,4% основне плате за сваку навр-

шену годину радног стажа у радном односу у државном органу, органу 

аутономне покрајине, односно органу локалне самоуправе, независно од 

тога у ком органу је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у 
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међувремену променио назив, облик организовања или је престао да 

постоји (члан 32).  

Из цитиране одредбе произилази да тужиља има право на увећање 

зараде по основу минулог рада који је остварила у спорном периоду код 

органа локалне самоуправе, јер јој то право признаје општи акт. Посебан 

колективни уговор није супротан закону нити је Уставни суд утврдио 

његову несагласност са законом. Тај акт је признао више права запосле-

ном у материји која се може регулисати општим актима јер правило из 

члана 108. није императивне већ диспозитивне природе (императивна пра-

вила се општим актом не могу мењати)''. 

(Сентенца из преиначујуће пресуде Врховног касационог суда Рев2 

1235/2017 од 14.2.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења 

од 12.2.2019. године) 

 

 

КРИВИЦА И ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ 

Запослени ће одговарати за повреду радне обавезе по основу кри-

вице само ако је послодавац, у поступку који је претходио отказу угово-

ра о раду, утврдио његову кривицу за учињену повреду радне обавезе. 

Приликом оцене законитости решења којим се запосленом 

отказује уговор о раду, суд је везан описом радње и чињеницама на 

којима је заснована одлука послодавца о одговорности запосленог. 

Из образложења: 

"...Полазећи од утврђеног чињеничног стања, судови су закључи-

ли да је тужбени захтев тужиље у овој парници неоснован, односно да је 

решење о отказу уговора о раду законито, јер је тужиља правноснажно 

пресудом донетом у кривичном поступку оглашена кривом и утврђен њен 

допринос насталом мањку. 

Основано се ревизијом тужиље указује да се наведени закључак 

судова заснива на погрешној примени материјалног права.  

Према одредби члана 179. став 1. тачка 2. Закона о раду ("Службени 

гласник РС" број 24/05), важећој у спорном периоду, послодавац може запо-

сленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан разлог који се 

односи на радну способност запосленог, његово понашање и потребе посло-
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давца и то ако својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене 

општим актом или уговором о раду. Уговором о раду закљученим између 

тужиље, као запослене и туженог као послодавца, између осталог било је 

прописано да, послодавац може запосленом да откаже уговор о раду у случа-

ју да запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе којом се сма-

тра утврђен мањак или вишак приликом инвентара који прелази 0,5% бруто 

промета у објекту у којем запослени ради у контролисаном периоду.  

Из садржине наведене законске одредбе и уговора о раду произи-

лази да је кривица основ одговорности запосленог за повреду радне оба-

везе, односно запослени одговара за повреду радне обавезе само ако се у 

поступку који претходи доношењу отказа уговора о раду, утврди његова 

кривица за учињену повреду радне обавезе.  

Како је утврђено да тужени као послодавац у поступку који је прет-

ходио доношењу оспореног решења, није утврдио кривицу тужиље за 

настали мањак, због чега је сагласно уговору о раду исти надокнадио од 

свих запослених у малопродајном објекту, то по оцени Врховног касацио-

ног суда, нису били испуњени законом прописани услови за законит отказ 

уговора о раду тужиљи, по том основу. Ово из разлога што се за постојање 

повреде радне обавезе учињене проузроковањем мањка, мора утврдити 

појединачна одговорност сваког запосленог, што је у конкретном случају 

изостало, а што произилази из разлога оспореног решења којим је тужиљи 

отказан уговор о раду, будући да је у образложењу решења наведено, да је 

у поступку контроле утврђено постојање штете, али није утврђен начин 

настанка мањка, као и који је од запослених одговоран за штету.  

Приликом оцене законитости решења којим се запосленом отказу-

је уговор о раду, суд је везан описом радње повреде и чињеницама на 

којима је заснован став послодавца о одговорности запосленог. Тужиљи је 

отказан уговор о раду због повреде радне обавезе, а не због учињеног кри-

вичног дела на раду, што је тада био посебан отказни разлог, те чињеница 

да је тужиља касније у вези истог догађаја, заједно са осталим запослени-

ма, у кривичном поступку оглашена одговорном за кривично дело проне-

вере, не може бити од утицаја на законитост оспореног решења". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 3150/17 од 

29.3.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  
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ДИСКРЕЦИОНО ОВЛАШЋЕЊЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

У ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА У РАДНИ ОДНОС 

Одлука о пријему кандидата у радни однос на основу дискрецио-

ног овлашћења директора школе предмет је испитивања у радном спору. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању, тужена школа је 10.11.2010. 

године расписала конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 

једног наставника. Поступак избора је спроведен, тако што је најпре приба-

вљено мишљење школског одбора тужене и извршена провера психофизич-

ких способности кандидата. Директор тужене је донео оспорену одлуку о 

пријему тужене М.Т. у радни однос на неодређено време, али наведену 

одлуку није образложио. 

Полазећи од утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су 

у побијаним пресудама правилно применили материјално право када су 

поништили одлуку о пријему кандидата у радни однос на неодређено вре-

ме по јавном конкурсу.  

Према члану 130. Закона о основама система образовања и васпи-

тања ("Службени гласник РС", број 72/2009...), директор установе распи-

сује конкурс и врши избор кандидата у радни однос (став 2). У поступку 

одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника дирек-

тор установе прибавља мишљење органа управљања, након извршене 

провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких 

способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 

послове запошљавања применом стандардизованих поступака (став 3). 

Директор доноси одлуку у року од од 30 дана од дана истека рока за под-

ношење пријава (став 5). Кандидат незадовољном одлуком о изабраном 

кандидату може да поднесе приговор органу управљања, у року од осам 

дана од дана достављања одлуке (став 6). Према садржини наведене 

одредбе, дискреционо овлашћење директора школе приликом доношења 

одлуке о избору кандидата треба да буде предмет разматрања у спору по 

тужби којом се оспорава та одлука. Употреба дискреционог овлашћења, 

противно сврси због које је утврђена, доводи до могуће злоупотребе тог 

овлашћења. Сходно наведеном, директор школске установе био је дужан 

да образложи одлуку и да да разлоге због којих је изабрао кандидата који 

има предност над другим у погледу поседовања психофизичких способно-

сти за рад са децом и ученицима. На тај начин се остварује стандард нај-
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бољег интереса школе (избор најуспешнијег кандидата) и истовремено 

ограничава дискреционо право директора у избору наставног особља. 

Истовремено, реч је о одлуци о заснивању радног односа која мора имати 

све елементе из члана 193. став 1. Закона о раду. Према наведеној одред-

би, запосленом се у писаном облику доставља решење о остваривању пра-

ва, обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку.  

У конкретном случају, директор тужене је донео оспорену одлуку 

о пријему тужене М.Т. у радни однос, без образложења и разлога којима 

се таква одлука оправдава, па је стога одлука тужене поводом пријема у 

радни однос правилно поништена као незаконита, а наводи ревизије да је 

материјално право погрешно примењено неосновани''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1061/2017 од 

14.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  
 

 

ЛЕГИТИМАЦИЈА ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА 

Представник синдиката је овлашћен да поднесе тужбу за 

заштиту права из радног односа са послодавцем свог члана и у тој 

парници има својство странке која поступа у своје име, а у интересу 

члана синдиката. 

Из образложења: 

"...Из разлога побијаног решења произилази да је тужиља, као пред-

седник синдиката запослених, након добијеног овлашћења члана синдиката 

В.О., у своје име означивши себе као тужиљу, поднела тужбу против тужене 

са захтевом за утврђење да је В. О. из В. засновао радни однос на неодређено 

време код тужене на одређеним пословима. Побијаним решењем је ова 

тужба одбачена, као неразумљива, а на основу члана 294. ЗПП, са образложе-

њем да је у тужби као тужиља означена С. М. а да се постављеним тужбеним 

захтевом тражи да се утврди да је В. О. који није странка у овом поступку, 

засновао радни однос на неодређено време код тужене. Из истих разлога је 

одбачен и предлог за усвајање привремене мере.  

Основано се ревизијом тужиље указује да је побијано решење 

засновано на погрешној примени материјалног права које представља и 
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повреду права тужиље на правично суђење, односно приступ суду из чла-

на 32. Устава и члана 6. Европске конвенције за заштиту људских права.  

Наиме, тужба у овој парници је разумљива, јер садржи све оно 

што је потребно да би суд по њој поступао, а што је прописано одредбама 

чл. 98. и 192. ЗПП. Оно што је за судове било спорно, је стварна легитима-

ција тужиље у ситуацији када није у материјалноправном односу са туже-

ном, односно ималац права чију заштиту тражи поднетом тужбом.  

Стварна легитимација за вођење парнице, као овлашћење странке да 

у конкретној парници буде тужилац, не мора увек припадати учеснику мате-

ријалноправног односа из кога је настала парница. Наиме, у неким случајеви-

ма, због постојања одређеног интереса или на основу законских овлашћења, 

она припада и трећим лицима који нису субјекти спорног односа. 

Супротно ставу нижестепених судова, Врховни касациони суд нала-

зи да право тужиље на подношење тужбе за заштиту права запосленог који 

није странка у поступку, произилази из садржине одредбе члана 195. став 1. 

Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), којим 

је прописано да против решења којим је повређено право запосленог или кад 

је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник син-

диката чији је запослени члан, ако га запослени овласти, може да покрене 

спор пред надлежним судом. Тумачењем ове законске одредбе (језичким, 

циљним и системским), Врховни касациони суд налази да овлашћени пред-

ставник синдиката има властито право на тужбу у корист запосленог, члана 

тог синдиката, под условом да га је запослени на то овластио, у ком случају 

представник синдиката има својство тужиоца и странка је у поступку који 

поступа у своје име, а за рачун запосленог, који није странка у поступку. То 

право је успостављено у интересу запосленог, а у складу са овим законом 

прописаним овлашћењима синдиката, као организације запослених, да шти-

ти њихове интересе из радноправног односа са послодавцем (члан 6. закона). 

Могућност подношења тужбе у своје име, а за рачун или у интересу другог, 

као институт, није непознат у нашем правном систему, па га можемо сусре-

сти и у другим областима или нормама, као што су породично и облигационо 

право или у области заштите од дискриминације.  

У контексту напред изнетог, а имајући у виду чињеницу да је 

тужиља као представник синдиката, добила овлашћење од запосленог В. 

О. да против туженог покрене ову врсту парнице, Врховни касациони суд 

налази да је таква тужба дозвољена, односно да тужиља има активну 
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легитимацију у овом спору у коме треба мериторно одлучити о основано-

сти постављеног тужбеног захтева". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1052/18 од 

27.6.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  
 

 

ПРАВНО ДЕЈСТВО ПРАВИЛНИКА КОЈИМ ЈЕ УКИНУТО  

РАДНО МЕСТО ЗАПОСЛЕНОГ И РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ 

Незаконито је решење о отказу уговора о раду које је донето 

пре него што је почео да се примењује Правилник о организацији и 

систематизацији којим је укинут Погон у коме је тужилац радио и 

његово радно место. 

Из образложења: 

"Правилник о организацији и систематизацији радних места је општи 

акт и да би производио дејство мора бити објављен. Дејство акта почиње 

осмог дана од дана објављивања (члан 196. Устава Републике Србије).  

У овом случају Правилник о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова је објављен на огласној табли 

послодавца 21.11.2014. године и ступио је на снагу осмог дана од објављива-

ња, односно 29.11.2014. године, међутим почео је да се примењује тек 

1.1.2015. године јер је тако у тачки 5. Правилника прописано. Наиме, одлу-

ком самог послодавца је направљена временска дистанца од дана ступања на 

снагу Правилника до дана његове примене. Према томе решење о отказу уго-

вора о раду које је донето 15.12.2014. године, са утврђењем да ће тужиоцу 

престати радни однос истеком отказног рока од 15 дана са даном 31.12.2014. 

године је незаконито јер је решење донето пре него што је почео да се приме-

њује Правилник о организацији и систематизацији којим је укинут Погон у 

коме је тужилац био запослен, а и датум престанка радног односа је одређен 

пре примене Правилника. Према томе у време када је побијано решење доне-

то, Погон је још увек постојао па због забране ретроактивности, тужени није 

могао да донесе решење о отказу уговора о раду због укидања радног места и 

самог Погона у коме је тужилац радио".  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2738/2017 од 

24.10.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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НАСЛЕДНО ПРАВО 

 

РАСКИД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ 

Раскинути се може и тзв. ''неправи'' уговор о доживотном 

издржавању због неизвршења. 

Из образложења:  

''Према утврђеном чињеничном стању, између тужиоца као покло-

нодавца и туженог као поклонопримца закључен је уговор о поклону 

7.12.2012. године по коме је поклонодавац својим сестрићима поклонио 

по 4.500 евра у моменту закључења уговора. По члану 3. уговора уговорне 

стране ''истовремено и уговарају да ће поклонопримци поклонодавца у 

болести лечити, неговати, хранити и одевати, обезбедити му сву неопход-

ну медицинску и другу негу, старати се до краја живота и да у ничему не 

оскудева и после смрти сахранити га према месним обичајима. Тужени 

није извршавао своје обавезе и њихови односи су се пореметили.  

 Код тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је 

усвојио тужбени захтев, раскинуо уговор о поклону и обавезао туженог да 

врати примљени новчани износ. Првостепени суд сматра да је између 

странака закључен прикривени (симуловани) правни посао (поклон), али 

да је пуноважан дисимуловани и двострано обавезујући уговор који има 

све елементе уговора о доживотном издржавању. С обзиром да тужени 

као давалац издржавања није испуњавао уговорне обавезе то су се стекли 

услови за раскид уговора и враћање датог.  

Супротно, преиначујући првостепену пресуду, другостепени суд 

сматра да се нису стекли услови за раскид, односно опозив уговора о 

поклону зато што неблагодарност поколнопримца није била ''велика или 

груба''; тужилац је почео да вређа туженог говорећи да је он његов слуга, 

па је он крив за престанак издржавања. О туженом се брине рођени брат 

туженог Срђан Димитријевић. Како није утврђено да се ради о великој 

грубој неблагодарности и да тужени није психички и физички малтрети-

рао тужиоца, то се нису стекли услови за раскид уговора о поклону.  

Становиште другостепеног суда није правилно.  
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У конкретном случају из текста уговора несумњиво произилази да 

је између странака закључен симуловани уговор о поклону (не производи 

правно дејство – члан 66. став 2. ЗОО), али да важи дисимуловани уговор 

о доживотном издржавању јер се тужени заједно са братом обавезао да 

тужиоца доживотно издржава са свим обавезама које су карактеристичне 

за уговор о доживотном издржавању; да су се односи између странака 

пореметили и да су се створили услови за раскид уговора о доживотном 

издржавању из члана 201. Закона о наслеђивању, односно чл. 126-128. 

ЗОО. У овом случају између странака није закључен уговор о доживотном 

издржавању у складу са правилима Закона о наслеђивању (овера од стра-

не судије и упозорење – члан 195. ЗОН), али он производи дејство зато 

што није супротно принудним прописима, јавном поретку и моралу да се 

уговор о доживотном издржавању закључи и у форми тзв. ''неправног уго-

вора о доживотном издржавању'' (то је била права уговорна воља уговор-

них страна).  

У присуству јасне уговорне одредбе по којој се давалац издржава-

ња обавезују да доживотно издржавају примаоца неприхватљиво је стано-

виште другостепеног суда да је између странака закључен уговор о покло-

ну. И под условом да је закључен уговор о поклону могло би се говорити 

о уговору о поклону са налогом. Када један од поклонопримаца није испу-

њавао налог, последица неиспуњења је иста као и код тзв. ''неправог уго-

вора о доживотном издржавању'' (у оба случаја уговор се раскида)''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2239/2017 од 

21.6.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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ПРИВРЕДНО ПРАВО 

 

МОГУЋНОСТ УТВРЂИВАЊА ПРАВА БРАЧНОГ И ВАНБРАЧНОГ 

СУПРУЖНИКА НА ИМОВИНИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

Имовина привредног друштва је својина тог друштва и не 

може представљати заједничку имовину стечену у брачној или ван-

брачној заједници оснивача друштва и његовог супружника. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању тужиља и A.Г. законски заступ-

ник и оснивач туженог су склопили брак 1995. године. Неколико година пре 

тога живели су у ванбрачној заједници. Брак је правноснажно разведен пресу-

дом Основног суда. Једини оснивач друштва туженог А.Г. је обезбедио средства 

за оснивање и почетак рада туженог предузећа. Тужиља је код туженог била 

запослена од 1991. године до 2016. године и никада није имала својство оснива-

ча односно члана туженог друштва. Тужиља је у својству продавца са туженим 

као купцем закључила купопродајни уговор 2007. године за предметни стан бр. 

6 у приземљу вишестамбене зграде у Н.С. за цену од 79.000,00 евра у динарској 

противвредности. Купопродајна цена је у целости исплаћена тужиљи на дан пот-

писивања анекса уговора од 17.5.2012. године. Тужиља је као продавац са туже-

ним као купцем 21.4.2008. године закључила Уговор о купопродаји којим је про-

дала једнособан стан бр. 3 површине 18 м2 у приземљу зграде број 26. Н.С. за 

купопродајну цену од 59.000,00 евра у динарској противвредности коју је у 

целости купац исплатио. Са туженим или његовим оснивачем тужиља никада 

није закључила уговор о улагању средстава у друштво. Све спорне непокретно-

сти су уписане код РГЗ-а Службе за катастар непокретности као својина овде 

туженог. На конту туженог бр. 429002 постоје новчана средства од позајмица 

оснивача за ликвидност, које су евидентиране у пословним књигама ПД "А.Д. 

ДОО Нови Сад чија је вредност на дан 28.7.2015. године износила 74.145.024,00 

динара односно противвредност од 640.000,00 евра. 

На основу овако утврђеног чињеничног стања нижестепени судо-

ви закључују да је захтев тужиље за утврђење права сусвојине на спорним 

непокретностима и право својине на новачним средствима неоснован, јер 

нису испуњени законски услови за стицање истих.  

Неоснован је ревизијски навод да је тужиља доставила довољно 

доказа у прилог постављеног тужбеног захтева имајући у виду континуи-
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рана заједничка улагања у имовину туженог предузећа за време трајања 

ванбрачне заједнице и касније током трајања брака. 

У конкретном случају тужени је једночлано привредно друштво које 

је основано одлуком о оснивању бившег супружника тужиље као физичког 

лица чија је имовина као оснивача одвојена од имовине овог друштва. При-

ликом оснивања предузећа није било договора између тужиље и њеног сада 

бившег супруга о оснивању друштва. Тужиља није учесник, ни потписник 

ове одлуке о оснивању и није исказала вољу за оснивањем истог. Из тог раз-

лога тужиља по основу стицања у ванбрачној заједници или браку не може 

стећи власничка права на једночланом друштву са ограниченом одговорно-

шћу нити делу непокретности у власништву туженог. Оснивањем туженог по 

сили закона је извршена промена власничких права на унетом оснивачком 

улогу (члан 47. Закона о привредним друштвима), те је унета имовина поста-

ла својина друштва без обзира да ли је била посебна или заједничка. Вла-

сничка и управљачка права и обавезе припадају само његовом оснивачу и 

његов брачни друг не може стећи статус оснивача преко улога унетог у дру-

штва из заједничке имовине. Одлучна је чињеница да се тужиља била сагла-

сила да друштво оснује А као једини оснивач, иако је евентуално унета имо-

вина стечена заједничким доприносима. Такође, ако је сматрала да је унета 

имовина ипак заједничка имовина тужиља у периоду од више деценија није 

уписала своје право у јавним књигама. Такво понашање се може приписати 

њеном немару и кршењу правила о обавезности уписа, те због тога и трпи 

штетне последице. Тужиља није предузела никакве радње да изврши упис 

свог права, а новчану позајмицу друштву између осталог може извршити 

само оснивач, што је овде случај. 

С обзиром на наведено, тужиља може, евентуално, по основу 

брачне тековине и свог удела у стицању имовине унете као оснивачки 

улог у новоосновано предузеће или по основу извршене позајмице дру-

штву од стране оснивача захтевати само новчану противвредност од бив-

шег супруга али не и признање сувласничких и управљачких права на 

предузећу или његовој имовини у чијем оснивању није учествовала. Стога 

је неоснован ревизијски навод тужиље да је погрешан став да тужиља као 

супружник не може истицати захтев према привредном друштву''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2549/2017 од 

22.3.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИЗОСТАНКА ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ 

РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

Изостанак одлуке скупштине друштва о одобрењу извршеног 

располагања имовином велике вредности нема за правну последицу 

ништавост закљученог уговора већ конституисање права несагла-

сних акционара да иступе из друштва уз откуп њихових акција од 

стране друштва.  

Из образложења: 

''Предмет тужбеног захтева је утврђење ништавости Уговора о соли-

дарном јемству S-1 2047/09 закљученог између тужених 16.12.2009. године. 

Према чињеничним тврдњама тужбе, тужиоци су акционари – сувласници и 

запослени код туженог "Три грозда" AД, у стечају. Зато имају правни инте-

рес за утврђење ништавости спорног уговора. Разлоге за ништавост уговора 

заснивају на повреди одредаба Закона о привредним друштвима о располага-

њу имовином велике вредности и сукобу интереса. Разлоге за ништавост уго-

вора заснивају и на повреди основних начела облигационог права. Сматрају 

да је уговор ништав и због непостојања каузе.  

Према утврђеном чињеничном стању ''Mosaic Cаtering'' доо је купо-

вином акција 'Три грозда'' АД постао његов већински власник. ''Mosaic 

Cаtering'' ДОО је са туженим првог реда ''Hipo Alpe Adria bank'' АД закључио 

Уговор о издавању банкарске гаранције и Уговор о дугорочном инвестицио-

ном кредиту 5.1.2006. године. Између истих уговорних страна је 16.12.2009. 

године закључен Уговор о репрограму дугорочног кредита Л 2047/09 на 

износ од 3.233.494,35 евра у динарској противвредности. Ради обезбеђења 

враћања кредита, између тужених ''Hipo Alpe Adria bank'' АД, ''Mosaic 

Cаtering'' ДОО и АД ''Три грозда'' закључен је спорни Уговор о солидарном 

јемству 16.12.2009. године. Овим уговором АД ''Три грозда'' се обавезао пре-

ма банци да благовремено и у потпуности измири све обавезе ''Mosaic 

Cаtering'' доо из Уговора о репрограму дугорочног кредита Л 2047/09, који је 

закључен између ''Hipo Alpe Adria bank'' АД и ''Mosaic Cаtering'' ДОО на 

износ од 3.223.494,35 евра увећаног за припадајућу камату и друге трошкове. 

По Уговору о солидарном јемству, између банке као меничног повериоца и 

АД ''Три грозда'' као меничног дужника закључен је Споразум о испуњавању 

бланко потписаних меница. Споразумом је ''Hipo Alpe Adria bank'' овлашћена 

да испуни менице дате по основу уговора, на име доспелог и неплаћеног 

дуга. Због неиспуњења обавеза по наведеним уговорима Банка је кредит про-
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гласила доспелим. На основу датих меница као веродостојних исправа под-

нела је предлог за извршење против ''Три грозда'' АД Београд као извршног 

дужника. По предлогу је донето решење о извршењу Ив 474/10 од 21.9.2010. 

године. Решењем РГЗ Служба за катастар непокретности од 12.1.2012. годи-

не извршен је упис забележбе тог решења.  

По приговору извршног дужника ''Три грозда'' АД овде туженог 

трећег реда, решење о извршењу стављено је ван снаге и предмет уступљен 

парничном одељењу. У парничном поступку донета је пресуда П 2971/11 

од 09.06.2011. године којом је одржано на снази решење о извршењу којим 

је обавезан ''Три грозда'' АД да ''Hipo Alpe Adria bank'' исплати износ од 

3.360.609,51 евра са затезном каматом од 13.9.2010. године. Над ''Три гро-

зда'' АД отворен је стечајни поступак решењем Ст 275/12 од 22.5.2012. 

године. Због тога је другостепеним решењем Пж 9092/11 од 30.5.2012. 

године прекинут парнични поступак. ''Hipo Alpe Adria bank'' АД је у стечај-

ном поступку над ''Три грозда'' АД као разлучни поверилац поднела прија-

ву потраживања на износ од 469.211.309,95 динара. Закључком Ст 275/12 

од 7.12.2012. године потраживање јој је оспорено. Из разлога што се њено 

потраживање као разлучног повериоца заснивало на извршној исправи, 

решењу Ив 474/10, стечајни управник ''Три грозда'' АД у стечају је поднео 

тужбу 31.12.2012. године у парници П 9087/12, ради доказивања да наведе-

но потраживање не постоји. И ова парница је у прекиду. 

Решењем Привредног суда у Београду Ст 1130/12 од 7.6.2012. 

године отворен је поступак стечаја над туженим другог реда ''Mosaic 

Cаtering'' ДОО. Тужени трећег реда ''Три грозда'', АД у стечају је у том 

поступку пријавио потраживање у износу од 382.470.427,31 динара, које 

му је оспорено закључком Ст 1130/12 од 11.12.2012. године. Зато је 

покренуо парницу ради утврђења основаности потраживања у предмету П 

9086/12. Поступак у тој парници је прекиду. Истим закључком у стечају је 

утврђено разлучно право ''Hipo Alpe Adria bank'' АД за износ главног дуга 

од 373.920.509,30 динара и камату од 104.577.814,30 динара. 

На основу тако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови 

су закључили да спорни Уговор о солидарном јемству није ништав. Из 

одредбе члана 443. тада важећег Закона о привредним друштвима не про-

излази да непоштовање процедуре при доношењу одлука о располагању 

имовином велике вредности за последицу има ништавост правног посла 

закљученог мимо те процедуре. Уговор није ништав ни према одредбама 
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чл. 31-35. Закона о привредним друштвима. Тужени првог реда не спада у 

лица из члана 31. Закона. Ради се о правном послу закљученом између 

привредног друштва и трећег лица у чије редовно пословање спадају 

послови одобравања кредита и обезбеђења. Спорни уговор није противан 

принудним прописима, јавном поретку и правилима морала. Исти има 

одређену и допуштену каузу. Из тих разлога је одбијен тужбени захтев.  

Према оцени Врховног касационог суда, нижестепени судови су 

правилно применили материјално право када су одбили тужбени захтев за 

утврђење ништавости Уговора о солидарном јемству закљученог између 

тужених, као неоснован.  

Ништав уговор је уговор који је противан принудним прописима, јав-

ном поретку или добрим обичајима ако циљ повређеног правила не упућује 

на неку другу санкцију или ако закон у одређеном случају не прописује шта 

друго. Уговор је ништав и ако не постоји основ или је он недопуштен. 

У конкретном случају тужени трећег реда "Три грозда" АД, у сте-

чају се спорним уговором обавезао да као солидарни јемац јемчи туженом 

првог реда ''Hipo Alpe Adria bank'' целокупном својом имовином за обаве-

зе туженог другог реда ''Mosaic Cаtering" ДОО, из уговора о кредиту, 

односно репрограму. Уговором се обавезао и да ће у својству солидарног 

дужника и јемца платца на први позив првотужене банке у потпуности 

измирити све доспеле обавезе дужника из основног посла. У име туженог 

"Три грозда" АД уговор је потписао тадашњи директор Ђ.А. Нису доста-

вљени докази о томе да је у моменту закључења уговора у Агенцији за 

привредне регистре било уписано његово ограничење у заступању. 

Одлуку о закључењу правног посла стицања и располагања имо-

вином велике вредности доноси Скупштина друштва у складу са одред-

бом члана 443. став 4. Закона о привредним друштвима (''Службени гла-

сник РС'' 125/04), који је био у примени у спорном периоду. Међутим и да 

се ради о располагању имовином велике вредности из члана 442. став 2. 

Закона, изостанак одлуке Скупштине о одобрењу таквог располагања не 

би имало за последицу ништавост спорног уговора о јемству, већ успоста-

вљање права несагласних акционара да изразе своје неслагање, иступе из 

друштва и траже откуп њихових акција од стране друштва. Да изостанак 

одлуке Скупштине друштва не води ништавост уговора указује и одредба 

члана 103. став 2. Закона о облигационим односима. По наведеној закон-

ској одредби уговор остаје на снази ако је само једна страна повредила 
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одређено правило поступања. Ни касније донети Закон о привредним дру-

штвима не прописује као последицу ништавост правних послова или рад-

њи располагања имовином велике вредности без одлуке Скупштине дру-

штва. Законодавац је изменама увео могућност поништаја правног посла 

односно радње стицања и располагања имовином велике вредности ако је 

било пропуста у процедури, али право на тужбу не даје трећим лицима. 

То произлази из одредби члана 472. Закона о привредним друштвима 

(''Службени гласник РС'' 36/11, 99/11, 83/14... 5/15)''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 84/2018 од 

29.6.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  
 

 

ОДГОВОРНОСТ КУПЦА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Купац дела имовине предузећа у поступку приватизације не 

одговара за дугове продавца ако уговором одговорност није изричито 

предвиђена.  

Из образложења:  

''Према утврђеном чињеничном стању, раније правноснажном пресу-

дом Општинског суда у Бору П1 21/07 од 5.11.2007. године тужиоцу је досуђе-

на нематеријална штета у парници против правног претходника овде туженог 

ФОД ''Бор'' ДОО Погон ММ из Бора због повреде на раду од 30.1.2006. године 

у видовима ближе описаним у судској одлуци. По правноснажности пресуде 

између тадашњег предузећа ФОД ДОО из Бора као продавца и АТБ ''Север'' из 

Суботице као купца закључен је уговор о купопродаји имовине фабрике опре-

ме и делова из Бора коју чине непокретности и опрема као имовина продавца. 

У члану 2. тачка 4. наведено је да купац није правни следбеник продавца и не 

одговара за његове раније обавезе. Испуњавајући уговор купац је примио у 

радни однос између осталог и тужиоца. Решењем Привредног суда у Зајечару 

Ст 4/08 од 16.07.2008. године отворен је стечајни поступак над продавцем, па 

је у том поступку тужилац као стечајни поверилац пријавио своје потражива-

ње по ранијој правноснажној пресуди и делимично га наплатио у износу од 

645.046,75 динара. Стечајни поступак закључен је решењем Привредног суда у 

Зајечару 25.12.2014. године и тужилац је остао ненамирен за овде новчану 

суму која представља предмет тужбеног захтева.  
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Код тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је тужбе-

ни захтев делимично усвојио са аргументацијом да је тужени као прода-

вац имовине солидарно одговоран са купцем за обавезе које нису изврше-

не после окончаног стечаја по основу члана 452. став 1. ЗОО. 

Супротно, преиначујући првостепену пресуду другостепени суд 

сматра да се на решење конкретног односа не могу применити правила 

садржана у члану 452. став 1. ЗОО јер су она дерогирана Законом о прива-

тизацији. Не постоји правно следбеништво између субјекта приватизације 

и купца капитала јер је извршена продаја дела непокретне имовине и 

опреме у складу са програмом о реструктурирању због чега нема сукцеси-

је, а самим тим ни примене правила из члана 452. ЗОО. 

Становиште другостепеног суда је основано.  

Код сингуларне сукцесије нови поверилац не одговара за дугове, 

осим ако се одговорност не уговори. У овом случају купац имовине у 

поступку приватизације (део непокретности и опрема) није изричито уго-

ворио, односно пристао, да изврши раније обавезе преносиоца (дужника) 

по основу накнаде штете.  

Нема услова за одговорност сукцесора ни по основу правила садр-

жаних у Закону о раду (чл. 147. и 152). Наиме, тужилац није засновао код 

туженог радни однос по основу статусних промена (спајање, припајање и 

одвајање предузећа), а ни по основу промена у складу са законом (прео-

бражај предузећа) да би се конституисала одговорност по основу члана 

147. Закона о раду. Са друге стране, тужени није купио капитал ранијег 

предузећа него део имовине (два облика приватизације из Закона о прива-

тизацији), па се не може конституисати његова одговорност ни по члану 

152. Закона о раду.  

Имајући у виду изложено, неосновани су ревизијски наводи у 

којима се истиче да је тужени (сукцесор) одговоран за дугове ''целине'', 

јер као што је утврђено, ''целина'' није ни купљена, већ део имовине и 

опреме. Посебном уговорном одредбом сукцесор је ослобођен за обавезе 

преносиоца, што је допуштено имајући у виду да је предмет уговора била 

имовина а не капитал предузећа''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 936/2017 од 

12.7.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године) 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

 

ИСЦРПЉЕНОСТ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ЖИГА 

Забрана стављања у промет производа са заштићеним знаком 

на подручју Републике Србије се исцрпљује само у случају када је 

такав производ стављен у промет од стране власника жига или њего-

вог овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању у првостепеном поступку туже-

ни је неовлашћено увезао робу заштићену "MOBIL", "DELVAC" и знаком при-

казаним у виду графичког решења коња са крилима - "PEGAZ" без вербалних 

елемената. Тим знацима су заштићени тужиочеви производи по основу жига 

регистрованог 20.12.2016. године код Завода за индустријску својину Републи-

ке Србије. Тужени те производе није купио од овлашћеног дистрибутера истих 

за Републику Србију "PLATTNER" ДОО Бачка Паланка, већ је исте увезао 

купивши их од словеначког предузећа "ОЉА ГТО" ДОО Брежице. Идентитет 

знакова на увезеним производима од стране туженог са заштићеним жиговима 

тужиоца је потврђен дописом – обавештењем Управе царина од 16.07.2015. 

године о прекиду царинског поступка. Царински поступак је прекинут 

14.07.2015. године од стране Царинарнице Шабац, Царинске испоставе Срем-

ска Митровица због сумње да је увозом 640 литара минералног уља "MS" 

15W40 и 792 литра полусинтетичког уља MS15W40 купљеног од Предузећа 

"ОЉА ГТО" ДОО Брежице повређено право интелектуалне својине, јер се 

ради о уљу "MOBIL". Да су увежени предмети обележени заштићеним жигом 

тужиоца потврђено је фотографијама производа које дистрибуира тужилац. Да 

се ради о моторном уљу са ознаком "MOBIL SUPER" и да те производе рекла-

мира и продаје тужени потврђује се и садржином реклама објављених на њего-

вом сајту. Због тога се тужилац у више наврата обраћао туженом са упозоре-

њем да неовлашћено врши продају његових производа, јер исте купује од 

добављача из Словеније који је овлашћен продавац само за територију Европ-

ске Уније, а не и за подручје Републике Србије.  

На темељу таквог чињеничног стања првостепени суд је применом 

одредбе члана 72. став 1. у вези члана 38. и 43. Закона о жиговима утвр-
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дио да су од стране туженог повређена тужиочева искључива права кори-

шћења знакова заштићених жигом. Зато је на темељу одредбе члана 73. 

став 1. Закона о жиговима усвојио тужбом постављене захтеве. 

Другостепени суд није прихватио изнету правну оцену првостепеног 

суда. Он је заузео супротно становиште, јер налази да из утврђеног чињенич-

ног стања не произлази основаност тужбеног захтева. Тај суд сматра да је 

првостепена одлука заснована на погрешној оцени садржине царинског оба-

вештења. Тим обавештењем није потврђено да је тужени повредио субјек-

тивно право тужиоца тиме што је своје производе обележио заштићеним зна-

цима "MOBIL", "DELVAC" и графичким знаком коња са раширеним крили-

ма "PEGAZ". Обавештењем Министарства финансија Републике Србије 

Управе царина од 30.07.2015. године се потврђује да је тужени био увозник 

робе обележене искључиво "MOBIL". Зато другостепени суд сматра неосно-

ваним закључак првостепеног суда да је тужени неовлашћено увезао и про-

изводе са заштићеним знаком "DELVAC" и графичким знаком коња са раши-

реним крилима "PEGAZ". Осим тога, првостепени суд сматра и да је тужени 

прибијањем налепнице "Контрашпед" на српском језику преко оригиналне 

декларације тужиоца исказао намеру да легално стави у промет оригиналне 

производе тужиоца. Тужени је те производе легално набавио од извозника 

"ОЉА ГТО" из Словеније. То предузеће је предметну робу купило од овла-

шћеног дистрибутера из Републике Хрватске, Предузећа "PLATTNER" ДОО 

Загреб. Стицањем државине туженог на предметним производима по основу 

легалне куповине од Предузећа "ОЉА ГТО" Брежице престала су и овлашће-

ња тужиоца као субјекта жига. Зато се по становишту другостепеног суда и 

стављањем у промет тих производа од стране туженог не би задирало у садр-

жину жига као субјективног права тужиоца. Тужиочеви производи су ста-

вљени у промет радњом овлашћеног дистрибутера "PLATTNER" ДОО 

Загреб, због чега су сагласно одредби члана 40. став 1. Закона о жиговима 

престала искључива овлашћења тужиоца да као субјект жига забрани њихово 

стављање у промет од стране туженог. Из тих разлога преиначена је првосте-

пена пресуда и одбијен тужбени захтев као неоснован.  

Врховни касациони суд не прихвата изнето правно становиште 

другостепеног суда, јер је исто утемељено на погрешној оцени садржине 

царинског обавештења и погрешној примени одредбе члана 40. став 1. 

Закона о жиговима. 
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Погрешно је становиште другостепеног суда да се царинским обаве-

штењем потврђује да је тужени био само увозник робе обележене искључиво 

знаком "MOBIL". Царинским обавештењем се само указује да је одређена 

роба задржана због сумње да постоји повреда права интелектуалне својине. 

Зато се на темељу одредбе члана 284. Царинског закона ("Службени гласник 

РС", бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015) установљава обавеза царинског органа 

да у случају када задржи робу која је предмет царињења и прекине царински 

поступак због сумње да је повређено право интелектуалне својине о томе 

обавести носиоца права, као и надлежни орган за заштиту тог права и уво-

зника. То обавештење се чини у циљу делотворне заштите носиоца права 

интелектуалне својине. Зато се у њему сагласно одредби члана 63. Царинског 

закона информативно наводе подаци о задржаној роби. Из тог разлога не 

постоји обавеза царинског органа да у обавештењу таксативно наведе све 

врсте задржане робе и знакове којима је иста обележена. Отуда другостепени 

суд није могао правно релевантно закључити да се предметним царинским 

обавештењем потврђује да је тужени увезао само производе обележене зна-

ком "MOBIL", а не и производе обележене знацима "DELVAC" и "PEGAZ". 

Насупрот другостепеном суду, првостепени суд је сагласно садржини пред-

метног цитираног обавештења, те приложеним фотографијама, окаченим 

рекламним порукама на сајту туженог и неспорној чињенице да је тужилац 

продавац уља и мазива чији је произвођач тужилац правилно закључио да су 

предмет увоза били производи обележени заштићеним знацима тужиоца.  

Са друге стране, није спорно да је тужени предметну робу увезао 

купивши је од Предузећа "ОЉА ГТО" из Словеније, које је исту набавило од 

овлашћеног дистрибутера из Републике Хрватске "PLATTNER" ДОО Загреб. 

Међутим, у првостепеном поступку је утврђено да је овлашћени дистрибутер 

производа тужиоца за територију Републике Србије искључиво Предузеће 

"PLATTNER" ДОО Бачка Паланка. То произлази из уговора о дистрибуцији 

од 01.01.2014. године који је закључен између EXOOENMOBIL PETROLE-

UM & CHEMICAL BVBA из Белгије и Предузећа "PLATTNER" ДОО Бачка 

Паланка. Тим уговором је опредељена територија његове примене. То су 

територије Републике Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Албаније и 

Косова и Метохије. Зато и признато овлашћење дистрибутера по том уговору 

важи само за њиме опредељену територијалну примену. Стога се и уговорни 

појам "дистрибутер" односи само на повезана лица српског Предузећа 

"PLATTNER" ДОО Бачка Паланка. Зато је погрешан закључак другостепе-
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ног суда да се због чињенице да је Ненад Платнер оснивач привредног дру-

штва "PLATTNER" ДОО Загреб и "PLATTNER" ДОО Бачка Паланка ради о 

повезаним лицима која се сагласно члану 1. цитираног уговора о дистрибу-

цији сматрају овлашћени дистрибутерима за Републику Србију. Напротив, 

својство овлашћеног дистрибутера за Републику Србију има само Предузеће 

PLATTNER" ДОО Бачка Паланка. Зато је погрешан закључак да су спорни 

производи тужиоца стављени у промет радњом овлашћеног дистрибутера 

"PLATTNER" ДОО Загреб продајом истих Предузећу "ОЉА ГТО" из Брежи-

це, због чега је исцрпљено право тужиоца да туженом забрани стављање 

истих у даљи промет. Тако становиште је супротно одредби члана 40. Закона 

о жиговима. Предузеће "PLATTNER" ДОО Загреб је овлашћени дистрибутер 

производа тужиоца за подручје Европске Уније, а не и за подручје Републике 

Србије. То предузеће се не може сматрати и овлашћеним дистрибутером за 

Републику Србију у својству подружнице тужиоца. Зато је погрешно стано-

виште другостепеног суда да из тог разлога, а сходно правилу из члана 40. 

став 2. Закона о жиговима, тужилац не може забранити туженом да ставља у 

промет производе његовим заштићеним знацима. Напротив, у конкретном 

случају нису испуњени услови прописани одредбом члана 40. став 1. Закона 

о жиговима. Сагласно тој одредби исцрпљеност права тужиоца би наступила 

само у случају да је он или његов овлашћени дистрибутер за територију 

Републике Србије ставио у промет робу са његовим заштићеним знаком. Ти 

законски услови нису испуњени. Тужени је спорне производе купио од При-

вредног друштва "ОЉА ГТО" из Брежице која их је набавила од овлашћеног 

дистрибутера за територију Европске Уније Предузећа "PLATTNER" ДОО 

Загреб. На тај начин је исцрпљено тужиочево право само за подручје на коме 

Предузеће "PLATTNER" ДОО Загреб има својство овлашћеног дистрибутера 

његових производа, а то је територија Европске Уније. Спорна роба је на 

територији Републике Србије први пут стављена у промет од стране туженог 

који за то није имао овлашћење тужиоца. Отуда је правно неутемељено ста-

новиште другостепеног суда по коме је сагласно одредби члана 40. став 1. 

Закона о жиговима дошло до исцрпљења права тужиоца да забрани туженом 

да његове производе обележене заштићеним знацима ставља у промет на 

подручју Републике Србије''. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 381/2017 од 

17.5.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 

године)  
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АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

ПРАВИЛО О ТЕРЕТУ ДОКАЗИВАЊА 

Примена правила о терету доказивања, прописана одредбама 

чл. 228-231. ЗПП, налаже да парнична странка која тврди да има неко 

право сноси и терет доказивања чињенице која је битна за настанак 

или остваривање тог права. 

Из образложења: 

''Тужилац је током трајања поступка тврдио да има право иа: 

исплату износа од 10.208.00 динара на име зараде за месец август 2011. 

године са законском затезном каматом почев од 01.09.2011. године; 

исплату заосталих путних трошкова у износу од 110.000,00 динара за 

период од 29.12.2006. године па до 31.08.2011. године; трошкове дангубе 

за све време док тужени не врати радну књижицу тужиоцу и то за сваки 

месец по 20.000,00 динара, са законском затезном каматом; исплату тро-

шкова за рад уместо годишњег одмора у 2007. години износ од 15.000,00 

динара; исплату новчаног износа од 1.500,00 динара за сваки дан некори-

шћеног одмора за цело време проведено на раду код туженог; накнаду за 

ноћни рад, прековремени рад и минули рад. као и право на накнаду 

отпремнине због незаконитог отказа. Међутим, сходно наведеном, тужи-

лац је за наведене тврдње био дужан да достави доказе да су биле испу-

њене материјално правне претпоставке за остваривање права на спорна 

потраживања по наведеним основама, што тужилац у конкретном случа-

ју није учинио, с обзиром да је у првостепеном поступку несумњиво 

утврђено да је на рочишту за главну расправу одржаном дана 07.03.2012. 

године, тужиоцу враћена радна књижица, а тужилац поводом тога није 

доказао да су трошкови дангубе због невраћања радне књижице од стра-

не туженог стварно настали. Такође, тужилац није доказао да му на име 

зараде за месец август припада већи износ од досуђеног износа од 

9.792,00 динара, као ни право на накнаду штете за неискоришћени годи-

шњи одмор за 2007. годину, имајући у виду да накнада штете за неиско-

ришћени годишњи одмор припада запосленом ако се утврди кривица 
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послодавца, а тужилац у поступку није доказао ни да ли је користио 

годишњи одмор или не и чијом кривицом. а посебно што је тужба тужи-

оца у односу на наведени део тужбеног захтева поднета након истека 

рока прописаног одредбом члана 196. Закона о раду. 

Правилно је првостепени суд одбио тужбени захтев тужиоца за 

исплату преосталих потраживања на име заосталих путних трошкова, 

накнаде за ноћни рад, прековремени рад и минули рад, као и за исплату 

отпремнине због незаконитог отказа, јер тужилац основаност својих 

тврдњи у току поступка није доказао ниједним доказом, како је то пра-

вилно и по оцени овог суда, закључио првостепени суд, када је одбио 

тужбени захтев тужиоца и одлучио као у ставу првом изреке''. 

(Пресуда Основног суда у Петровцу на Млави П1-5/16 од 

14.10.2016. године и пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-4242/16 

од 19.09.2016. године) 

 

 

ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА  

ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА 

Лице радно ангажовано по уговору о обављању привремених 

и повремених послова нема право на накнаду трошкова за долазак и 

одлазак са рада, уколико та накнада није посебно предвиђена самим 

уговором. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је као извршилац 

посла био ангажован код туженог у спорном периоду од 01.10.2013. годи-

не до 31.10.2013. године по основу закљученог уговора о обављању при-

времених и повремених послова од 01.10.2013. године, као и у периоду од 

01.01.2014. године до 30.04.2014. године по основу закљученог уговора о 

обављању привремених и повремених послова од 01.01.2014. године. 

Одредбом члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду (''Службени 

гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) јесте прописно да запослени 

има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о 

раду и то за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јав-

ном саобраћају. Међутим, наведено право, како то произлази из цитиране 



Билтен Врховног касационог суда 

 

113 

законске норме, припада само запосленом лицу, којим лицем се сходно 

одредби члана 5. став 1. Закона о раду сматра физичко лице које је у рад-

ном односу код послодавца. Како је у конкретном случају несумњиво 

утврђено да је тужилац као незапослено лице у спорном периоду био рад-

но ангажован код туженог по основу закључених уговора о обављању 

привремених и повремених послова, те како се сходно томе ради о раду 

ван радног односа обзиром да се закључењем наведених уговора не засни-

ва радни однос, то исти сходно напред наведеном, нема право на потра-

живану накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, обзиром 

да му наведено право није предвиђено закљученим уговорима о обављању 

привремених и повремених послова''. 

(Пресуда Основног суда у Деспотовцу, Судска јединица у Свилајн-

цу П1- 334/15 од 30.1.2018. године и пресуда Апелационог суда у Крагујев-

цу, Гж1-1044/18 од 4.6.2018. године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА ШТЕТУ ПРУОЗРОКОВАНУ 

НЕИСПУЊЕЊЕМ ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА  

О СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 

Неиспуњењем преузетих обавеза по закљученом уговору о спе-

цијализацији од стране запосленог, створен је услов за облигационо 

правно потраживање послодавца које произилази из самог уговора о 

специјализацији, а основ потраживања је садржан у члану 163. Зако-

на о раду. 

Из образложења: 

''Наиме, тужиља за време специјализације није обављала рад за 

послодавца, већ се стручно усавршавала, за које усавршавање је тужени 

улагао одређена средства предвиђена предметним уговором и чланом 18. 

Правилника о стручном усавршавању, образовању и специјализацији 

запослених, а све да би након завршене специјализације тужиља код 

туженог обављала послове за које се специјализовала, што је прописано 

наведеним Правилником, а такође, самим уговором о специјализацији, 

тужиља се управо обавезала да након завршене специјализације на раду у 

Здравственом центру остане у својству специјалисте дупло дуже од вре-
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мена трајања специјализације по овом уговору (члан 3. тачка 7). То значи, 

да су странке, у конкретном случају, слободно, сагласношћу воља, уреди-

ле своје међусобне односе у вези специјализације и то не само права, већ 

и обавезе и у смислу одредбе члана 17. Закона о облигационим односима 

странке у облигационом односу дужне да изврше своју обавезу и одговор-

не су за њено испуњење и обавеза се може угасити само сагласношћу 

воља уговорника или на основу закона. У конкретном случају, неиспуње-

њем преузетих обавеза од стране тужиље по закљученом уговору о специ-

јализацији, створен је услов за облигационо правно потраживање туженог 

које произилази из самог уговора о специјализацији, а основ потраживања 

је садржан у члану 163. Закона о раду. Чланом 4. Уговора о специјализа-

цији тужиља се обавезала да у року од три месеца врати Здравственом 

центру све износе примљене на име бруто плате као и све друге износе 

примљене и исплаћене на име трошкова специјализације валоризоване 

процентом раста плате у Здравственом центру ако, између осталог, у року 

од годину дана од завршетка специјалистичког стажа не положи специја-

листички испит. То значи да се тужиља уговором обавезала да туженом 

послодавцу врати сва средства која су према уговору и Правилнику, уло-

жена у њену специјализацију која никад није реализована, тако да је нео-

сновано истицање тужиље да је спорни део одредбе којим је обавезана да 

врати послодавцу "све износе примљене на име бруто плате", ништав, с 

обзиром да исти, како је напред речено, представља трошак тужене уло-

жен у специјализацију тужиље". 

(Пресуда Основног суда у Пожаревцу П1-63/16 од 18.11.2016 

године и пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 284/17 од 

28.11.2017. године) 

 

ОДШТЕТНА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ  

ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ПОСЛОДАВЦУ 

Одштетна одговорност запосленог за штету причињену посло-

давцу заснива се на његовој кривици (намера или крајња непажња), а 

терет доказивања постојања одговорности је на послодавцу. 

Из образложења: 

''Наиме, одредбом члана 18. став 2. Закона о рачуноводству и 

ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06 и 111/09) прописано је да 
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правно лице, односно предузетник врши попис имовине и обавеза и 

усклађује стање по књигама са стањем по попису на крају пословне годи-

не. Одговорности запосленог за штету коју проузрокује послодавцу, 

заснована је на одредби члана 163. Закона о раду (''Службени гласник 

РС", бр. 24/05...54/09), који је био у примени у време настанка спорног 

односа, која прописује основ и услове одговорности. Из садржине наведе-

не норме материјалног права произлази да се одштетна одговорност запо-

сленог заснива на његовој кривици (намера или крајња непажња) и да без 

намере и крајње непажње нема основа за одговорност запосленог. Терет 

доказивања постојања одговорности је на послодавцу. Код са сигурношћу 

утврђених чињеница: да тужилац и тужени нису извршили годишњи 

попис и сравњење задужења и раздужења за рибару у којој је радио тужи-

лац - противтужени; да код туженог - противтужиоца не постоји записник 

о извршеном усаглашавању са стањем залиха робе на дан, 31.12.2009. 

године, нити документација када је последњи пут извршено усклађивање 

стања по књигама са стањем по попису на крају пословне године, као и да 

се на основу неусаглашене документације туженог - противтужиоца, није 

ни могла утврдити стварна висина мањка који је постојао у рибари у којој 

је радио тужилац - противтужени, односно да се из књиговодствене доку-

ментације није могло утврдити у којој је вредности на дан 10.03.2010. 

године, ова рибара била задужена робом коју је преузео сам тужилац про-

тивтужени, то је правилан закључак првостепеног суда да тужени - про-

тивтужилац на коме је терет доказивања у смислу члана 231. ЗПП, није 

доказао да је тужилац - противтужени причинио штету за коју се терети и 

да је за исту одговоран''. 

(Пресуда Основног суда у Крушевцу, Судска јединица у Варварину 

П1-472/16 од 09.06.2017. године'' и пресуда Апелационог суда у Крагујевцу 

Гж1 - 4206/17 од 2.3.2018. године) 

 

 

ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА 

Под "одговарајућим послом" у смислу одредбе члана 171. став 

2. Закона о раду не сматра се само посао који би подразумевао 

"напредовање", нити је исти условљен коефицијентом за обрачун 

зараде, будући да измена елемената који се односе на новчани износ 
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основне зараде, сходно одредби члана 171. став 1. тачка 5. Закона о 

раду представља посебан основ за измену уговорених услова рада. 

Из образложења: 

''Одредбом члана 171. став 1. тачка 1. Закона о раду (''Службени 

гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) је прописано да послодавац 

може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (анекс угово-

ра) ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и 

организације рада, при чему је одредбом става 2. истог члана прописано 

да се одговарајућим послом у смислу става 1. тач. 1. и 3. овог члана сма-

тра посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме 

који су утврђени уговором о раду. Сагласно цитираној законској норми 

материјална претпоставка за премештај запосленог на други посао је 

потреба процеса и организације рада, а која се, између осталог, може јави-

ти и ради размештаја запослених зависно од њихових способности, при-

мене мера за унапређење технологије рада и радних поступака, отклања-

ња узрока застоја у раду или лоших односа међу запосленима, као и уво-

ђења мера за боље функционисање делова система рада. 

Полазећи од ових чињеница, а при чињеници да је у спроведеном 

поступку са сигурношћу утврђено: да је тужилац оспореним анексом уго-

вора о раду са послова "контролора" службе пост - експреса премештен на 

послове "поштар II"; да је за ове послове Правилником о организацији и 

систематизацији послова код туженог од 21.11.2005. године предвиђен III 

или IV степен средње стручне спреме; да је уговором о раду засновао рад-

ни однос са IV степеном стручне спреме управо за обављање послова 

"поштар II"; да је наведеном анексу уговора о раду у складу са одредбом 

члана 172. став 1. Закона о раду претходила понуда, која је била иницира-

на анализом рада службе пост - експрес и закључком да наведена служба 

не постиже планиране резултате, како у погледу повећања примљених 

пошиљки, тако и у погледу остварених прихода, да то све изискује одре-

ђене кадровске промене како би се унапредио процес рада, а да је утицај 

контролора као непосредног руководиоца и организатора процеса рада по 

том питању велики, Апелациони суд, једнако као и првостепени, оцењује 

да из утврђених чињеница несумњиво произилази да се у конкретном слу-

чају код туженог послодавца јавила стварна потреба да у циљу организа-

ције и бољег функционисања службе пост - експреса као једног организа-

ционог дела у оквиру система рада, изврши премештај тужиоца на друге 
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одговарајуће послове. Тужени је то и учинио и оспореним анексом угово-

ра о раду тужиоца преместио управо на оне послове (поштар II) који одго-

варају врсти и степену стручне спреме, који су утврђени уговором о раду 

закљученим између парничних странака. Код таквог стања ствари Апела-

циони суд налази да су у конкретном случају поред формалноправних, 

били испуњени и сви материјалноправни услови за доношење оспореног 

анекса уговора о раду, с обзиром да је питање организације и квалитетни-

јег процеса рада службе пост - експрес активирало потребу за проналаже-

њем одговарајућих кадровских решења, у ком процесу је тужилац са 

послова "контролора" премештен на друге одговарајуће послове, за чијим 

обављањем је такође постојала реална потреба. 

Не могу се у том погледу прихватити као основани жалбени наво-

ди тужиоца да је оспорени анекс уговора о раду незаконит јер се "одгова-

рајућим послом" у смислу одредбе члана 171. став 2. Закона о раду сматра 

само посао који би подразумевао "напредовање", с обзиром да тако нешто 

не произилази из формулације наведене одредбе, а посебно не чињеница 

да је "одговарајући посао" условљен коефицијентом за обрачун зараде, 

будући да измена елемената који се односе на новчани износ основне 

зараде, сходно одредби члана 171. став 1. тачка 5. Закона о раду предста-

вља посебан основ за измену уговорених услова рада''. 

(Пресуда Основног суда у Јагодини П1-780/13 од 7.11.2016. године 

и пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-60/17 од 13.7.2017. године) 

 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ  

ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ  

Рок застарелости потраживања накнаде штете због незакони-

тог отказа уговора о раду рачуна се од правноснажности судске одлу-

ке којом је поништена одлука о престанку радног односа, па је чиње-

ница што у тренутку правноснажности пресуде којом је поништено 

као незаконито решење о отказу уговора о раду није био окончан кри-

вични поступак који је по истом чињеничном основу вођен против 

тужиље због кривичног дела на раду без утицаја на доспелост накна-

де штете по утуженом основу, као и ток застарелости тог потражива-

ња, јер наведени судски поступак против тужиље, сходно одредбама 
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Закона о облигационим односима не представља основ за застој, одно-

сно прекид застарелости овог потраживања. 

Из образложења: 

''Према одредби члана 108. став 1. Закона о раду (''Службени гла-

сник РС", бр. 70/01 и 73/01) који је важио у тренутку отказа уговора о 

раду тужиље, и који се примењује у поступку реинтеграције тужиље, 

односно накнаде штете по основу незаконитог отказа уговора о раду, про-

писано је да ако суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је 

запосленом незаконито престао радни однос, запослени има право да се 

врати на рад. ако то захтева, према ставу 2. овог члана поред враћања на 

рад из става 1. овог члана, послодавац је дужан да запосленом исплати 

накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му при-

падају по закону, општем акту или уговору о раду и уплати доприносе за 

обавезно социјално осигурање, а према ставу 3. овог члана накнаде штете 

из става 2. овог члана умањује се за износ прихода које је запослени 

остварио по било ком основу, по престанку радног односа. Из наведених 

одредаба материјалног права произлази да је услов потраживања накнаде 

штете постојање одлуке суда којом се утврђује незаконитост престанка 

радног односа, због чега се потраживање ове накнаде штете по својој при-

роди има сматрати потраживањем из радног односа који је поновно успо-

стављен поништајем решења о отказу уговора о раду, па се у конкретном 

случају у односу на предмет спора имају применити одредбе Закона о 

раду као 1ех specialis. Из утврђених чињеница у првостепеном поступку 

произилази да је тужиљи незаконито престао радни однос по основу 

решења тужене од 28.02.2005. године, које решење је поништено пресу-

дом Општинског суда у Краљеву, која је постала правноснажна дана 

22.12.2006. године, након чега је тужена тужиљу вратила на рад дана 

28.01.2007. године. Тужиља је тужбу за накнаду штете сходно одредби 

члана 108. Закона о раду поднела дана 27.03.2015. године. Према члану 

123. Закона о раду сва новчана потраживања из радног односа застаревају 

у року од три године од дана настанка обавезе. Рок застарелости за потра-

живања која су предмет ове парнице рачуна се од правноснажности суд-

ске одлуке, којом је поништена одлука о престанку радног односа. јер се 

тада обавеза накнаде штете по наведеном основу у односу на тужену као 

послодавца сматра доспелом, јер је до тада важила претпоставка закони-

тости одлуке о престанку радног односа тужиље. С обзиром да је пресуда 
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којом је поништено решење тужене од 28.02.2005. године постала правно-

снажна 22.12.2006. године, а да је тужба у овој правној ствари поднета 

27.03.2015. године, то је јасно да је протекао рок застарелости потражива-

ња. прописан чланом 123. Законом о раду, па је правилно закључио прво-

степени суд да је потраживање тужиље застарело. односно да је основан 

приговор застарелости потраживања који је истакнут од стране тужене. 

Супротно жалбеним наводима тужиље, чињеница што у тренутку 

правноснажности пресуде Општинског суда у Краљеву од 29.03.2006. 

године. није био окончан кривични поступак који је по истом чињенич-

ном основу вођен против тужиље због кривичног дела на раду, без утица-

ја је на доспелост накнаде штете по утуженом основу, као и ток застаре-

лости тог потраживања, односно наведени судски поступак против тужи-

ље, сходно одредбама Закона о облигационим односима не представља 

основ за застој, односно прекид застарелости овог потраживања''. 

(Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-435/18 од 18.5.2018. 

године и пресуда Основног суда у Краљеву П1-180/15 од 30.08.2017. године) 

 

 

РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА РАДА 

Решење инспектора рада, донето у управном поступку, које 

гласи на испуњење новчане обавезе, представља извршну исправу. 

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању првостепеног суда тужилац 

је био запослен код туженог на пословима секретара месне заједнице, а 

дана 13.02.2009. године распоређен је на послове помоћног радника на 

гробљу. Зарада му је одређена у висини најниже загарантоване зараде. 

Како тужени тужиоцу није исплаћивао зараду исти се обратио инспектору 

рада и тражио да се изврши управни надзор над применом одредаба Зако-

на о раду у погледу обрачуна и исплате зараде. Инспектор рада је по зах-

теву тужиоца дана 08.12.2009. године донео решење које је постало 

коначно и наложио туженом да за спорни период тужиоцу исплати мини-

малну нето зараду. 

Код овако утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени 

суд одбацио тужбу тужиоца за исплату минималне зараде за период од 
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јуна 2006. године до децембра 2009. године, с обзиром да је за овај период 

и за потраживане износе инспектор рада донео коначно решење и обаве-

зао туженог да тужиоцу наведене износе исплати, те како је решење доне-

то у управном поступку извршна исправа на основу које се може одреди-

ти извршење, то се за износ главног дуга ради о пресуђеној ствари. 

Наводи жалбе тужиоца којима истиче да решење инспектора рада 

донето у управном поступку по праву надзора не представља извршну 

исправу у смислу Закона о извршном поступку нису основани. Ово из раз-

лога што је одредбом члана 30. Закона о извршном поступку (''Службени 

гласник РС", број 125/04 ) прописано да решење донето у управном 

поступку, ако гласи на испуњење новчане обавезе, представља извршну 

исправу. Истицање у жалби да је тужилац поднео тужбу 29.07.2009. годи-

не, а да је решење инспектора рада донето 08.12.2009. године, да исто није 

могло бити донето пошто је већ текла парница су беспредметни, с обзи-

ром да је решење инспектора рада постало коначно у управном поступку 

и да је ове чињенице тужилац могао да истиче у жалби на то решење. 

Међутим, наводи жалбе тужиоца којима се истиче да тужба није 

могла бити одбачена у делу који се односи на потраживану законску зате-

зну камату су основани, с обзиром да решењем инспектора рада није 

одлучено о исплати законске затезне камате на потраживане износе глав-

ног дуга. па се не ради о пресуђеној ствари, како је то погрешно закључио 

првостепени суд, због чега је побијана пресуда у овом делу укинута''. 

(Пресуда Основног суда у Крушевцу, Судска јединица у Варварину 

Ш. број: 116/2009 од 26.5.2010. године и пресуда Апелационог суда у Кра-

гујевцу Гж1 1482/13 од 3.4.2014. године) 
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АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 

 

 

 

ИСПЛАТА УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ 

Запослени који обавља послове и радне задатке наставника 

разредне наставе у издвојеном одељењу у забаченом планинском селу, 

има право на увећани коефицијент за обрачун и исплату плате од 8%, 

непосредном применом члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о коефицијен-

тима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(''Службени гласник РС'' бр. 44/2001... 113/17), уколико плата запосле-

ном по том основу није увећана појединачним актом послодавца 

којом су утврђени елементи за обрачун и исплату плате чија закони-

тост није оспоравана у интерном и судском поступку.  

Из образложења: 

''Тужилац ради на пословима и радним задацима наставника раз-

редне наставе, са 100% радног времена у издвојеном одељењу у забаче-

ном планинском селу, али му плата по том основу није увећана па тужбе-

ним захтевом тражи да се утврди да има право на увећање коефицијента 

за обрачун плате по наведеном основу и да се тужена школа обавеже да 

тужиоцу исплати разлику од исплаћене плате до износа плате обрачунате 

на основу коефицијента који је увећан за 8%, у наведеним месечним изно-

сима, и са законском затезном каматом, уз обавезу да тужени на досуђене 

износе обрачуна и уплати прописане порезе и доприносе за социјално 

осигурање надлежним фондовима на те износе. У току поступка тужена је 

доставила доказе – обавештење од Републичког геодетског завода Служба 

за катастар непокретности, којим је тужена школа обавештена да се 

издвојено одељење школе у коме тужилац ради налази на коти од 515 до 

517 метара.  

Одредбом члана 60. став 1. Устава РС, прописано је да се јемчи 

право на рад у складу са законом и да свако има право на поштовање 

достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, 

потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни 

одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну 
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заштиту за случај престанка радног односа, односно да се нико тих права 

не може одрећи. 

Одредбом члана 145. став 1. Закона о основама система образова-

ња и васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 72/09... 88/2017), прописано 

је да на решења о остваривању права обавезе и одговорности запослени 

има право приговора органу управљања у року од осам дана од дана 

достављања решења, а ставом 2. истог члана да је орган управљања дужан 

да донесе одлуку о приговору у року од 15 дана од дана достављања при-

говора, а ставом 7. да ако орган управљања не одлучи о приговору или 

ако запослени није задовољан првостепеном одлуком може да се обрати 

надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлу-

ке, односно од дана достављања одлуке.  

Одредбом члана 3. став 1. тачка 5. Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (''Службени гла-

сник РС'' бр. 44/01... 58/2014), прописано је да се коефицијенти утврђени из 

члана 2 ове Уредбе увећају наставнику у забаченим планинским селима 

(забаченим планинским селом сматра се село које се налази на надморској 

висини преко 500м и удаљено је од главних путева најмање 5км) за 8%. 

Код овако утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени 

суд поступио када је усвојио тужбени захтев тужиоца, утврдио да тужио-

цу припада право на увећани коефицијент по основу рада у забаченом 

планинском селу, и обавезао тужену на исплату наведеног увећања, по 

месецима и у износима како је то утврђено налазом и мишљењем вешта-

ка, са обавезом на уплату доприноса за социјално осигурање надлежним 

фондовима на те износе, позивајући се на одредбе члана 3. Уредбе о кое-

фицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. 

Без значаја је чињеница да тужилац није подносио приговор школ-

ском одбору у остављеном року против првостепеног решења којим је 

утврђен његов статус односно плата без наведеног увећања. Уредба тачно 

одређује услове потребне за остваривање права на увећање и висину тог 

увећања, и само постојање прва зависи од испуњености прописаних усло-

ва и не постоји потреба за вођење посебног поступка ради утврђивања 

износа увећања. Дакле, не ради се о дискреционом праву послодавца јер 

је послодавац овлашћен да констатује елементе по основу којих се увећа-

ва и утврђује плата, и није му стављено у надлежност да одлучује о томе, 
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јер само постојање права зависи од испуњености прописаних услова, и 

послодавац доноси деклараторну одлуку. Право на зараду за обављени 

рад је најважније имовинско право за запослено лице, због чега у потпу-

ности претеже приватно правни елемент над јавно правним елементом у 

радном односу, па самим наведено право ужива директно судску заштиту, 

како је то правилно поступио и првостепени суд''.  

(Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3715/2016 од 

15.1.2018. године. утврђена на седници Одељења за радне спорове 

20.7.2018. године) 

 

 

ИСПЛАТА УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ НОЋНОГ РАДА 

Када је уговором о раду или општим актом послодавца 

(колективним уговором код послодавца или правилником о раду) 

предвиђено да је ноћни рад вреднован при утврђивању основне зара-

де, запослени коме је обрачуната и исплаћена зарада у висини мини-

малне зараде има право на увећање зараде за рад ноћу на основу чла-

на 108. став 1. тачка 2. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 

24/2005...75/2014). 

Из образложења: 

''Тужбом тужиоци измећу осталог траже исплату увећане зараде 

по основу ноћног рада, Правилником о раду код послодавца прописано да 

је ноћни рад урачунат у основну зараду, а запосленима је исплаћена зара-

да у висини минималне зараде. Према подацима из обрачунских листи 

тужени није вршио обрачун зараде са увећањем на име ноћног рада. Уго-

ворима о раду тужиоцима је утврђена основна зарада у висини од 121,00 

динар по сату рада што по налазу вештака представља минималну зараду 

у том периоду. Вештак је извршио обрачун увећане зараде на име ноћног 

рада тужилаца.  

Запосленима је законо загарантована исплата минималне зараде 

(одредбе члана 111. Закона о раду). Чланом 108. Закона о раду прописано 

је да запослени има право на увећану зараду утврђену општим актом и 

уговором о раду за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђива-

њу основне зараде најмање 26% од основице.  
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Зарада која у себи садржи увећање по основу ноћног рада, иста не 

може бити изједначена са минималном зарадом.  

Стога, уколико је послодавац прописао да је ноћни рад вреднован 

при утврђивању основне зараде или је то наведено у уговору о раду, 

основна зарада у том случају не може бити изједначена са минималном 

зарадом, јер иста у том случају мора бити већа од минималне зараде по 

основу вредновања ноћног рада. Дакле, суд мора да разјасни да ли у слу-

чају када је запосленима исплаћивана зарада у висини минималне зараде, 

иако је то Правилником о раду код туженог прописано измећу осталог да 

је ноћни рад урачунат у основу зараду, таква зарада у себи уопште садржи 

увећање по основу ноћног рада, јер од тога зависи да ли запосленом у том 

случају припада увећана зарада по основу ноћног рада у износу како је то 

Законом о раду прописано''.  

(Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1. 1567/2017 

од 24.5.2018. године. утврђена на седници Одељења за радне спорове 

20.7.2018. године) 
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Вања Родић, 

виши саветник за европске интеграције и међународне пројекте 

 

 

КРАТАК ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА  

ЗА ЉУДСКА ПРАВА ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ  

У ОДНОСУ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  

УЗ ОСВРТ НА НЕКЕ ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ  

У ОДНОСУ НА ДРЖАВЕ У РЕГИОНУ 

 

Статистички подаци 

Од ступања на снагу Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода (у даљем тексту Конвенција) у односу на Репу-

блику Србију до краја 2018. године донето је укупно 192 пресуде. 

У највећем броју пресуда против Србије, Европски суд за људска 

права (даље ЕСЉП) се бавио различитим аспектима повреде члана 6. Кон-

венције, а најчешће је утврђивана повреда права на суђење у разумном 

року. Тако је повреда овог члана утврђена у 64 случаја због неизвршења 

правноснажних судских одлука, у 42 случаја због претерано дугог трајања 

поступка и у 33 случаја због повреде права на правично суђење. 

Овај тренд је потврђен и током 2018. године - од укупно тринаест 

пресуда донетих против Србије, чак осам се односи на претерано дуго 

трајање судских поступака. 

Током 2018. године само три пресуде донело је седмочлано веће, 

док се преостале односе на раније већ разматрана питања, па је ове пред-

ставке ЕСЉП сматрао типским и о њима је одлучивао трочлани одбор. 

Када је реч о пресудама седмочланог већа, у две пресуде утврђено 

је да је дошло до повреде права на правично суђење
1
, а у једној пресуди 

                                                 
1  Мирковић и други, бр. 27471/18  од 26. јуна 2018. године и Димовић и други, бр. 

7203/18, од 11. децембра 2018. године 
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која се односи на породичну материју није утврђена ни једна повредна 

Конвенције
2
. 

Пресуде трочланог одбора, које се по оцени ЕСЉП односе на 

питања о којима постоји утврђена пракса стразбуршког суда, односе се 

претежно на повреду права на суђење у разумном року. Тако је у осам 

пресуда утврђена повреда члана 6. став 1. Конвенције због повреде права 

на суђење у разумном року, у једној је утврђена повреда због повреде пра-

ва на правично суђење
3
, док је повреда права на мирно уживање имовине 

утврђена у једној пресуди због неизвршења (видети у даљем тексту при-

каз пресуде Исени против Србије). 

Током 2018. године донето је и 38 одлука, у предметима у којима је 

оцењено да представке треба одбацити или у случајевима закључења порав-

нања (по правилу у предметима у којима постоји утврђена пракса ЕСЉП). 

Број представки против Србије порастао је у односу на претходну 

годину на 1793, па је Србија поново међу десет држава против којих је 

поднет највећи број представки
4
. 

У даљем тексту ће бити дат приказ две пресуде седмочланог већа 

донете током 2018. године против Србије (Мирковић и други против Србије 

и Грујић против Србије), осврт на две пресуде трочланог одбора (Кнежевић и 

Исени), као и на једну одлуку о недопуштености (Бистровић-Настић).  

Затим ће се указати на три пресуде и једну одлуку донете у односу 

на Хрватску и Словенију, а које могу бити од значаја и за Републику 

Србију.  
 

                                                 
2  Грујић против Србије, бр. 203/07, од 28. август 2018. године 
3  У пресуди Грбић против Србије, бр. 5409/12, од 23. октобра 2018. године ЕСЉП је у 

трочланом одбору донео одлуку у којој се позвао на исте чињеничне и правне окол-

ности које је разматрао у пресуди Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 

43524/07 и 45247/07), 12. јануара 2016. године, у којој је ЕСЉП утврдио повреду чла-

на 6. став 1 Конвенције, јер није било одговарајућег образложења судова. ЕСЉП је у 

чињеницама предмета приметио да Уставни суд није усвојио уставну жалбу подно-

сиоца представке, за разлику од другог предмета у коме је уставна жалба била усво-

јена у вези са истим чињеницама и правним питањима. 
4  Према Годишњем извештају ЕСЉП за 2018. годину, 11750 представки је поднето 

против Русије, затим следи Румунија са 8500, Украјина са 7250, Турска са 7100, Ита-

лија са 4050, Азербејџан са 2050, Јерменија са 1900, Грузија са 1850, Србија са 1800 и 

Пољска са 1300 представки. На преосталих 27 држава односи се 8800 представки. 
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Пресуда Мирковић и 12 других подносилаца против Србије  

(број 27471/15) 

Повреда права на правично суђење због неуједначене судске праксе 

Ова пресуда ЕСЉП донета 26. јуна 2018. године значајна је јер у 

овој пресуди ЕСЉП утврдио повреду права на правично суђење због неу-

једначене судске праксе не само судова већ и Уставног суда.  

Представке се односе на исход парничних поступака које су под-

носиоци, као запослени у установама за извршење заводских санкција, 

водили пред Првим основним судом у Београду, Апелационим судом у 

Београду, а после тога и пред Уставним судом
5
.  

Током 2011, 2012. и 2013. године подносиоци представки, као и 

многе њихове колеге, су поднели грађанске тужбе против Републике 

Србије основним судовима, тражећи накнаду штете проузроковане приме-

ном неуставне одредбе током четири године. Неки првостепени судови су 

усвајали тужбене захтеве, а неки су их одбијали.  

За оцену ЕСЉП о неуједначеном поступању судова било је значај-

но како су поступали апелациони судови као другостепени. ЕСЉП је кон-

статовао различиту праксу апелационих судова експлицитно наводећи 

одлуке у којима је одлучено у корист лица која су била у истом положају 

као и подносиоци представке, за разлику од два апелациона суда која су 

се у већини својих одлука оглашавали ненадлежним да одлучују о пред-

метима подносилаца
6
. 

                                                 
5  Парнице су покренули тужбама после одлуке Уставног суда IУ-63/2011 од 18. новем-

бра 2010. године ("Службени гласник РС", број 1/2011), којом је утврђено да одредба 

члана 7. става 3. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за 

извршење заводских санкција ("Службени гласник РС", бр. 16/07 и 21/09) није у 

сагласности са Уставом и законом. Тужбама су захтевали исплату разлике између 

плата које су им исплаћиване у време важења прописа који је проглашен неуставним 

и плата на које су у том периоду имали право. Тужбени захтеви су им одбијени. 

Уставни суд је 18. октобра 2010. године донео Одлуку IУ- 63/2007 којом је утврдио 

да је члан 7. став 3. Уредбе неуставан. Наведени члан је брисан. Измене Уредбе сту-

пиле су на снагу 14. јануара 2011. године. Почев од 15. јануара 2011. године коефи-

цијент подносилаца представки повећан је за 30%. 
6  Видети ставове 12-16. пресуде 
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По захтеву једног апелационог суда и у складу са чл. 395. и 399. 

раније важећег Закона о парничном поступку
7
, Врховни касациони суд је 

26. септембра 2013. године, сматрајући да је реч о питању од општег 

интереса, прихватио да одлучује о изузетној ревизији и донео одлуку да је 

Апелациони суд у Новом Саду неправилно применио и протумачио дома-

ће право, те да је одлука требало да буде донесена у корист тужиоца.  

У пресуди ЕСЉП, такође се наводе пресуде Врховног касационог 

суда Рев 2 381/2016 од 17. марта 2016. године и Рев 2 1383/2016 од 21. 

јула 2016. године, које је овај суд донео на основу члана 404. Закона о 

парничном поступку сматрајући такође да је тужбени захтев требало да 

буде усвојен и враћајући предмет Апелационом суду у Београду. 
 

Поступање Уставног суда 

Подносиоци су у периоду од 26. септембра 2012. године до 13. 

маја 2014. године изјавили уставне жалбе. Жалили су се на неуједначе-

ност судске праксе која је довела до одбијања њихових тужбених захтева 

док су идентични тужбени захтеви њихових колега били усвајани. Позва-

ли су се на члан 6. став 1. или чланове 32. и 36. Устава Републике Србије, 

тражећи да Уставни суд утврди да је дошло до повреде права на правну 

сигурност као интегралног дела права на правично суђење. У периоду од 

23. октобра 2014. до 25. марта 2015. године, Уставни суд је одбио уставне 

жалбе подносилаца представки као неосноване.Међутим, супротно одлу-

кама у предметима подносилаца, Уставни суд је 13. јануара 2016. године 
8
 

утврдио повреду члана 6. става 1. Конвенције у другом предмету, у погле-

ду истих чињеничних околности. У овој одлуци Уставни суд је утврдио да 

је због недоследне домаће судске праксе, право на правично суђење Д.Б. 

било повређено.
9
 При томе, Д.Б. је пред Уставним судом и другим дома-

                                                 
7  "Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2011, 49/2013 – одлука Уставног суда, 

74/2013 - одлука Уставног суда 55/2014 
8  Уж–8442/2013 
9  Д.Б је била запослена у Специјалној затворској болници Београд. Пошто је оцењено 

да је члан 7. став 3. Уредбе неуставан и пошто је брисан из Уредбе, она је покренула 

парнични поступак пред Првим основним судом у Београду, који је одбио захтев 

Д.Б. Она је против те пресуде изјавила жалбу. Пресудом Гж1. 5335/13 од 19. септем-

бра 2013. године Апелациони суд у Београду је одбио жалбу Д.Б. Она је 21. октобра 

2013. године поднела уставну жалбу . 
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ћим судовима заступао исти адвокат који заступа и првог, другог, петог, 

шестог и тринаестог подносиоца представке пред ЕСЉП. Захтеви и жалбе 

које је изнела Д.Б. били су исти као захтеви подносилаца представки, као 

и временски оквир. У одлуци у предмету Д.Б, Уставни суд је уочио да је 

чињеница да су судови последње инстанце доносили различите одлуке 

одлучујући о истим чињеничним и правним питањима створила ситуацију 

правне несигурности за подносиоца уставне жалбе. Те околности су биле 

довољне да Уставни суд утврди повреду права на једнаку заштиту гаран-

товану чланом 36. став 1 Устава.  
 

Образложење ЕСЉП 

ЕСЉП је полазећи од раније установљених критеријума у предмети-

ма у којима је разматрао питање уједначености судске праксе подсетио на 

главна начела која се примењују у предметима у вези са питањем противреч-

них судских одлука.
10

 Између осталог, критеријуми којима се Суд руководи 

приликом оцене да ли су противречне одлуке различитих домаћих судова, 

који су одлучивали у последњој инстанци, у сагласности са правом на пра-

вично суђење према члану 6. став 1. Конвенције, састоји се у установљавању 

да ли постоје "дубоке и дуготрајне разлике" у судској пракси домаћих судо-

ва, да ли домаће право предвиђа механизам за превазилажење ових разлика, 

те да ли се тај механизам примењује и какав је ефекат те примене. 

ЕСЉП констатује да је према примерима из судске праксе коју су 

стране доставиле, таква неуједначеност постојала током четири године, 

односно између 2012. и 2014. године. При томе, разликују се два периода 

неуједначене судске праксе: први период – од 2012. до 26. септембра 

2013. године и други – од 26. септембра 2013. до 21. јула 2016. године. 

Стразбуршки суд примећује да су током првог периода, сва четири 

апелациона суда пресуђивала различито у ситуацијама сличним ситуацији 

подносилаца. Овај период се завршио у септембру 2013. године одлуком 

Врховног касационог суда. Током другог периода апелациони судови у 

Новом Саду, Крагујевцу и Нишу су прихватили приликом одлучивања у 

сличним предметима, став у складу са препоруком Врховног касационог 

                                                 
10  Пресуда Великог већа Nejdet Şahin и Perihan Şahin против Турске ([ВВ], број 

13279/05, 20. октобар 2011. године и др, Станковић и Трајковић против Србије, од 

22. децембра 2015. године и др. Видети детаљније у ставу 134. пресуде 
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суда. Међутим, Апелациони суд у Београду је наставио са различитим 

приступом. Врховни касациони суд је три пута "цензурисао" неусаглаше-

но поступање београдског Апелационог суда
11

. 

ЕСЉП је закључио да "Иако је домаћи закон у Србији обезбедио 

судски механизам способан да реши недоследности у пресуђивању, чини 

се да судска пракса Врховног касационог суда о том питању, као ни напо-

ри тог суда да се усклади пракса, нису у овом случају имали никаквог деј-

ства све до друге половине 2016. године, у најбољем случају.."
12

. 

У погледу улоге Уставног суда, ЕСЉП закључује да је неуједначе-

ност у поступању постојала и у овом суду, иако наглашава да Уставни суд 

има важну улогу у обезбеђивању правне сигурности позивајући се на сво-

ју раније донету пресуду Цупара против Србије
13

. 

ЕСЉП на крају подвлачи да се неспорна неуједначеност судске прак-

се приликом одлучивања о тужбеним захтевима у датом периоду, не може 

сматрати институционално решеном. "Наведена неуједначеност је створила 

стање континуиране несигурности, које је морало довести до умањења пове-

рења јавности у судство, а ово поверење је суштинска компонента држава 

које се заснивају на владавини права." ЕСЉП сматра да ова неуједначеност 

није престала све до јула 2016. године применом поступка у складу са Зако-

ном о уређењу судова и Судским пословником, омогућавајући систем који 

може да превазиђе проблем супротних судских одлука
14

. 

С обзиром да је у периоду од четири године трајала правна неси-

гурност коју Врховни касациони суд и Уставни суд нису успели да реше, 

и имајући у виду карактер разлика у одлучивању судова које су биле 

"дубоке и дуготрајне", закључак ЕСЉП је да је дошло до повреде права на 

правну сигурност као саставног дела права на правично суђење. 
 

Коментар 

Ова пресуда указује на крхкост става ЕСЉП о постојању механизма за 

уједначавање судске праксе раније изнетог у наведеној пресуди Цупара против 

                                                 
11  Видети ставове 137-139. 
12  Видети став 140. 
13  Видети пресуду Цупара против Србије, бр. 34683/08, пресуда од 12. јула 2016. годи-

не, став 36. 
14  Видети став 141. 
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Србије. Чињенице овог предмета и образложење стразбуршког суда упућују да 

се континуирано мора водити рачуна о праву на правну сигурност као састав-

ном делу права на правично суђење и да различито поступање судова у истим 

чињеничним и правним ситуацијама може довести до повреде права на пра-

вично суђење. Још је можда значајнији сигнал упућен Уставном суду као 

последњој брани заштите људских права пре обраћања стразбуршком суду, да 

мора повести рачуна о овом питању јер у супротном се можемо суочити са 

питањем делотворности уставне жалбе. За поступање судова и Врховног каса-

ционог суда, значајна је и потврда ЕСЉП да је механизам усаглашавања суд-

ске праксе у складу са изменама Закона о уређењу судова 2016. године у наче-

лу "у стању" да отклони неусаглашеност судских одлука.  

 

Пресуда Грујић против Србије 

- Породична материја, није утврђена повреде Конвенције 

У овој пресуди из августа 2018. године
15

 ЕСЉП је утврдио да није 

дошло до повреде Конвенције, већином 6 према 1. Реч је о предмету у 

породичној материји, а притужбе подносиоца представке се односе на 

немогућност виђања деце после развода брака и неизвршавање налога о 

одржавању личних односа са децом. ЕСЉП је после разматрања свих 

чињеница сматрао да није дошло до повреде члана 8. Конвенције. 

У наведеним чињеницама се указује на неизвршење привремене 

мере Општинског суда из Старе Пазове од 27.12.2005. године којим је 

одређен начин остваривања контакта подносиоца представке са децом. 

Поступак за старатељство над децом који је подносилац представке 

покренуо 11.08.2005. године завршен је одлуком Општинског суда да обу-

стави поступак јер ни подносилац ни тужена нису дошли на заказано 

рочиште за главну расправу заказано за тај дан. Сходно томе, 2011. годи-

не Основни суд у Сремској Митровици је укинуо привремену меру с 

обзиром да је поступак за старатељство обустављен 2008. године. У пре-

суди ЕСЉП се детаљно наводе чињенице у вези са извршењем решења о 

привременој мери од 27.12.2005. године (ставови 15-44). 

Стразбуршки суд је узео у обзир и кривични поступак покренут про-

тив мајке деце у коме је она 2007. године пресудом Општинског суда огла-

                                                 
15  Грујић противи Србије, бр. 203/07, пресуда од 28. августа 2018. године 
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шена кривом због кривичног дела онемогућавања извршења одлуке надле-

жног органа којом је одређен начин одржавања личних односа малолетног 

лица са родитељем или другим сродником (члан 19. КЗ), и одредио јој новча-

ну казну. У другом кривичном поступку М.К. је ослобођена оптужби. 

ЕСЉП је у својој оцени пошао од раније установљених ставова – 

да су односи између родитеља и деце и уживање у међусобном друштву, 

несумњиво елемент породичног живота , да је суштински циљ члана 8. да 

заштити појединца од произвољних радњи органа власти, да постоје пози-

тивне обавезе државе у погледу поштовања породичног живота. Мора 

постојати правична равнотежа између интереса појединца и заједнице као 

целине, а у сваком случају државе имају одређено поље слободне процене 

у постизању те равнотеже.  

У ставу 62. ЕСЉП указује да у споровима у погледу односа родитеља 

и њихове деце, није на Суду да се стави на место домаћих надлежних органа, 

већ да пре свега, испита да ли су одлуке тих органа биле у складу са Конвен-

цијом. ЕСЉП даље истиче у ставу 63. да је обавеза националних власти да 

предузму мере које би омогућиле контакт детета са родитељом који се не 

стара о деци, после развода брака. Међутим, ова обавеза није апсолутна. 

Некада се виђање не може спровести одмах и потребне су припремне радње. 

Природа и домашај тих припремних радњи зависе од околности сваког пред-

мета, али разумевање и сарадња свих који су укључени су од великог значаја. 

Националне власти морају учинити све како би такву сарадњу омогућиле, 

али примена принуде у овој области мора бити ограничена јер се интереси и 

права и слободе свих учесника, морају узети у обзир, а пре свега најбољи 

интерес детета и његових права према члану 8. Конвенције. На националним 

је властима је да постигну равнотежу између свих интереса, а одлучујуће је 

да ли су националне власти предузеле све неопходне мере које су се разумно 

могле захтевати у посебним околностима предмета, како би контакт био 

остварен (став 64, Вељков, став 95). 

ЕСЉП даље истиче да иако власти имају обавезу да предузму 

мере како би дошло до помирења супротних интереса страна, најбољи 

интерес детета мора бити примаран у односу на интересе родитеља. 

Оцењујући примену ових стандарда у конкретним околностима 

ЕСЉП је детаљно испитивао извршење привремене мере и приметио да је 

било 14 покушаја извршења привремене мере уз помоћ судских изврши-
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теља у присуству подносиоца. Једном приликом је и полицајац био прису-

тан. Извршни суд је одржао два рочишта и саслушао децу и редовно је 

тражио препоруке и мишљења Центра за социјални рад.  

ЕСЉП је разматрао и поступање Центра за социјални рад и оце-

нио да је поступање Центра било проактивно.  

Стразбуршки суд закључује да су упркос периодима неактивности, 

домаћи органи поступали марљиво у овом предмету. Међутим, сви ти напо-

ри имали су мало утицаја на право подносиоца да активно учествује у живо-

ту своје деце и да их редовно посећује. У том смислу, ЕСЉП је одмеравао и 

разлоге због којих су се јавиле тешкоће подносиоца представке у остварива-

њу контакта са децом и приметио да оне у великој мери проистичу из односа 

који је имао са децом (која су изјавила да су га се плашила). 

ЕСЉП је узео у обзир осетљивост оваквих спорова, неспремност 

родитеља за сарадњу, као и поступање подносиоца супротно препоруци 

Центра за социјални рад
16

 и закључио да је и сам подносилац у одређеној 

мери допринео тешкоћама у извршењу привремене мере
17

. 

У пресуди се закључује да према утврђеној пракси стразбуршког 

суда, у вези са чланом 8, обавезе државе нису обавезе резултата, већ оба-

веза средстава. С обзиром на све наведено, ЕСЉП сматра да су национал-

ни органи предузели све мере које су се разумно могле захтевати како би 

се конкретна привремена мера извршила, те да није дошло до повреде 

члана 8. Конвенције. 
 

Коментар 

Против Републике Србије донето је више пресуда у породичној 

материји, посебно у вези са неделотворним извршење привремених мера 

у вези са остваривањем контакта са децом родитеља са којим деца не 

                                                 
16  Упркос мишљењу Центра за социјални рад да би настављање извршења представља-

ло додатни притисак на децу, и препоруци да се користе друге методе ради стварања 

услова који би омогућили оцу да врши своје родитељско право, подносилац инсисти-

рао на наставку извршења. Подносилац је повремено посећивао сина у школи. Ове 

посете је организовао по сопственој иницијативи ван контекста извршења привреме-

не мере. Видети став 71. пресуде 
17  Видети став 72. пресуде 
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живе.
18

 По правилу, реч је о осетљивим односима и ограниченим могућ-

ностима државних органа, односно Центара за социјални рад и судова, да 

утичу на стране у спору ради постизања договора и омогућавања развоја 

породичних односа деце са оба родитеља. Уз раније донете пресуда 

Дамјановић
19

 и Здравковић
20

, ово је трећа пресуда у породичној материји 

у којој ЕСЉП није утврдио повреду члана 8. Конвенције. Може се приме-

тити и да су судови и надлежни центри поступали битно другачије ако 

упоредимо ову пресуду и нпр. околности из предмета Томић против 

Србије. Ипак, чини се да ни ЕСЉП не даје увек исти значај легитимном 

праву родитеља са којим дете не живи да развија личне и породичне одно-

се са дететом, у односу на најбољи интерес детета који увек мора бити 

примаран. С тим у вези указујем на пресуду Фелбаб против Србије
21

 у 

којој је ЕСЉП утврдио повреду права на породични живот сматрајући да 

су "... српске власти пропустиле да предузму све што је у њиховој моћи, а 

што је разумно могло да се очекује од њих. Мада је подносилац имао спо-

радичне контакте са својом децом .... легитимни интерес подносиоца да 

развија и одржава везе са својом децом није размотрен на ваљан начин". 

 

Пресуда Исени против Србије 

Неизвршење одлуке Уставног суда 

Иако је реч о пресуди трочланог одбора, јер је ЕСЉП разматрао 

овај предмет у светлу своје устаљене праксе која се односи на неизврше-

ње правноснажних одлука, овде се ипак посебно указује на ову пресуду с 

обзиром да се односи на неизвршење одлуке Уставног суда.  

Из чињеница предмета видимо да је Уставни суд још у децембру 

2010. године наложио надлежним органима локалне самоуправе да подно-

сиоцу представке доделе одговарајући стан као замену за стан који му је 

одузет у складу са Законом о експропријацији
22

 или да му исплате одгова-

рајући износ у складу са тржишном вредношћу непокретности. 

                                                 
18  В.А.М. против Србије, бр. 39177/05, пресуда од 13. марта 2007. године, Томић про-

тив Србије, бр. 25959/06, пресуда од 26. јуна 2007 
19  Дамјановић против Србије, бр. 5222/07, пресуда од 18. новембра 2008. године 
20  Здравковић против Србије, бр. 28181/11 пресуда од 20. септембра 2016. године 
21 Фелбаб против Србије, бр. 14011-07, од 14. септембра 2009. године, став 69. 
22  Закон о експропријацији, "Службени гласник РС" бр. 53/95, 23/01,20/09, 55/13 и 106/16. 
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Стразбуршик суд је узео у обзир члан 171. Устава РС, којим се 

уређује обавезност одлука Уставног суда – свако је дужан да поштује и 

извршава одлуку Уставног суда, као и одредбе члана 89 Закона о устав-

ном суду
23

. 

Иако је надлежна локална самоуправа предузела неке кораке ради 

извршења (током фебруара 2017. године утврђена је тржишна вредност 

непокретности), стразбуршки суд је утврдио повреду права на мирно ужи-

вање имовине гарантовано чланом 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију оба-

везујући државу управо на исплату износа од 56 000 евра у складу са про-

цењеном тржишном вредношћу непокретности, као и накнаду нематери-

јалне штете у износу од 4000 евра. 

ЕСЉП није сматрао потребним да разматра притужбе подносиоца 

у погледу повреде члана 6. и члана 13. Конвенције. 

Сличне притужбе у вези са експропријациом стана разматране су 

у једној од раних пресуда против Србије – Илић против Србије
24

 којом је 

држава била обавезана да поред исплате нематеријалне штете изврши 

решење локалне самоуправе о додељивању одговарајућег стана.  

 

Пресуда Кнежевић против Србије 

(Не)делотворност заштите права на суђење у разумном року  

применом одредаба Закона о изменама и допунама  

Закона о уређењу судова- члана 8а, б, в
25

 

И ову пресуду ЕСЉП донео је трочлани одбор сматрајући да се 

овај предмет може разматрати у оквиру већ устаљене праксе ЕСЉП
26

. 

Околности предмета се односе на неизвршење правноснажних 

пресуда донетих против предузећа са већинским друштвеним капиталом. 

У чињеницама предмета наводи да су сви подносиоци упутили 

предлоге за извршење правноснажних пресуда различитих датума током 

2009. године. Од јануара до маја 2015. године Виши суд у Чачку је на име 

                                                 
23  Закон о Уставном суду, "Службени гласник РС" бр. 107/07, 99/11,18/13, 40/15 и 103/15. 
24  Илић против Србије, бр. 30132/04, од 9. октобра 2009. године 
25  Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова, "Службени гласник РС" бр. 

101/13 
26  Кнежевић и други против Србије, бр. 54787/16, пресуда од 9. октобра 2018. године 
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повреде права на суђење у разумном року досудио у погледу четири под-

носиоца представке износ од 200 евра, петом подносиоцу 100 евра, 

шестом 300 евра и седмом 80 евра. Жалбе упућене Врховном касационом 

суду у погледу висине досуђеног износа су одбачене. 

Уставни суд је затим по поднетим уставним жалбама у периоду од 

августа до децембра 2015. године, због неизвршења правноснажних пре-

суда утврдио повреду права на мирно уживање имовине. Међутим, Устав-

ни суд је одбацио притужбе подносилаца изнете у погледу висине накнаде 

нематеријалне штете досуђене због повреде права на суђење у разумном 

року, сматрајући да због измена закона не може да одлучује у вези са 

износима који су досуђени. 

Оцењујући приговор државе да су подносиоци изгубили статус 

жртве, ЕСЉП је примењујући критеријуме утврђене кроз ранију праксу
27

, 

закључио да подносиоци нису изгубили статус жртве. 

Стразбуршки суд је прво приметио да су домаће власти признале 

повреду права суђење у разумном року због неизвршење предметних правно-

снажних одлука, па је тиме први услов за делотворност правног лека био 

испуњен. Затим је размотрен други критеријум – да ли је обештећење која им 

је досуђено било одговарајуће и довољно у смислу члана 41. Конвенције
28

. С 

тим у вези, примећује се да досуђена накнада мора бити довољна и разумна у 

поређењу са накнадама које сам стразбуршки суд досуђује у сличним пред-

метима. На крају, закључује се да имајући у виду да су досуђени износи знат-

но нижи од оних које би досудио ЕСЉП у сличним предметима, и утврђује 

повреда члана 6. став 1. Конвенције због повреде права на суђење у разум-

ном року. Подносиоцима је досуђено по 2000 евра, умањено за износе који су 

већ плаћени по овом основу на националном нивоу. 

У погледу основаности, ЕСЉП је остао доследан у својим ставо-

вима о одговорности државе у вези са неизвршењем правноснажних одлу-

ка донетих против предузећа са већинским друштвеним капиталом
29

. 

Дакле, овом пресудом ЕСЉП први пут експлицитно разматра при-

мену правних лекова за заштиту права на суђење у разумном року омогу-

                                                 
27  Cocchiarella против Италије, бр. 64886/01, пресуда Великог Већа, став 71, Cataldo 

против Италије, бр. 45656/99, одлука од 3. јуна 2004. године 
28  Видети став 44-45. пресуде 
29  Видети став 53. пресуде 
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ћену изменама Закона о судовима из 2013. године и недвосмислено указу-

је да износи које досуђују домаћи судови нису довољни са аспекта стра-

збуршких стандарда.  

 

Одлука Бистровић - Настић 

делотворности тужбе ради накнаде штете због дискриминације 

Током 2018. године донета је и једна одлука
30

 којом је потврђена 

на делотворност примене Закона о спречавању дискриминације
31

 особа са 

инвалидитетом у вези са применом члана 200. Закона о облигационим 

односима. 

У овом предмету подноситељка представке, која је иначе особа са 

инвалидитетом и креће се у инвалидским колицима, притуживала се на осно-

ву чланова 6. и 14. Конвенције због немогућности физичког приступа згради 

суда који је одлучивао о њеном имовинскоправном захтеву. Подноситељка 

се такође жалила према члану 6. на прекомерно дуго трајање кривичног 

поступка (у коме је била оштећено лице), као и на неделотворност правних 

лекова с тим у вези. ЕСЉП је прихватио наводе државе о делотворности 

тужбе ради накнаде штете због дискриминације. Суд је поновио своје ставо-

ве о неопходности исцрпљивања домаћих правних средстава, а сумња о 

изгледима за успех правног лека, ако очигледно није беспредметан, није 

ваљан разлог за пропуст да се такав правни лек искористи.  

У погледу притужби у вези са дугим трајањем кривичног поступка 

у коме је подноситељка имала својство оштећеног лица, ЕСЉП је поновио 

да члан 6. у кривичним поступцима штити права окривљеног, а да се у 

грађанском аспекту може применити на подноситељку само од момента 

када је поднела имовинско-правни захтев. Имајући у виду да је од подно-

шења имовинско-правног захтева протекло мање од две године у ком 

периоду су донете две пресуде на две судске инстанце, стразбуршки суд 

је сматрао да ово време није било претерано дуго. 

 

 

                                                 
30  Бистровић-Настић против Србије, бр. 47040/07, одлука од 11. септембра 2018. године 
31  "Службени гласник РС", бр. 33/2006 i 13/2016 



Пракса Европског суда за људска права                                      

140 

Одлука Младост Турист а.д. против Хрватске 

питања од значаја за примену Споразума о питањима сукцесије
32

 

Почетком 2018. године ЕСЉП је разматрао предмет који се одно-

си на примену Споразума о питањима сукцесије и одбацио представку 

предузећа из Србије, Младост Турист а.д. против Хрватске
33

, сматрајући 

да је представка недопуштена.  

ЕСЉП је прихватио правно тумачење хрватских судова да сам 

Споразум о питањима сукцесије (односно Анекс Г), не даје физичким и 

правним лицима правни основ за повраћај њихове предратне имовине, већ 

да ће такав повраћај евентуално бити могућ тек када буде склопљен била-

терални споразум између Републике Хрватске и Републике Србије, којим 

би се конкретизовале одредбе Анекса Г. Имајући у виду наведено ЕСЉП 

је прогласио представку очигледно неоснованом.  

ЕСЉП није сматрао неопходним да одлучи да ли се право предузећа 

(било то право коришћења или својине), може сматрати "имовином" у сми-

слу члана 1. Протокола бр. 1. У конкретном случају то право је укинуто 26. 

јуна 1992. године када је ступила на снагу Уредба Владе Хрватске чији ефе-

кат је био да је држава стекла својинско право на земљишту, а што је било 

пре датума ратификације Конвенције од стране Хрватске (5. новембар 1997. 

године). ЕСЉП закључује да је представка у делу који се односи на лишење 

имовине, недопуштена ratione temporis и као такву је одбацује. 

ЕСЉП је даље разматрао наводе предузећа подносиоца представке 

у вези са применом Анекса Г Споразума о питањима сукцесије и одбија-

њем домаћих власти да му врате земљиште у питању или плате накнаду. 

С тим у вези, стразбуршки суд прво подсећа да Конвенција не 

намеће посебне обавезе државама уговорницама да омогуће накнаду за 

грешке или штету која је проузрокована пре него што су ратификовале 

Конвенцију
34

. У том смислу, члан 1. Протокола бр. 1 не може се интерпре-

                                                 
32  "Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 6/2002 
33  Одлука Младост турист а.д. против Хрватске, бр. 73035/14, од 30. јануара 2018. године  
34  Видети Kopecký против Словачке, бр. 4912/98 пресуда од 28. септембра 2004. годи-

не, став 38 
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тирати тако да намеће општу обавезу за државе уговорнице да врате имо-

вину која им је пренета пре ратификације Конвенције
35

. 

Када држава уговорница, после ратификације Конвенције укључу-

јући и Протокол бр. 1, усвоји пропис које омогућава потпуни или дели-

мични повраћај имовине која је експроприсана пре ратификације, може се 

сматрати да такав пропис генерише ново својинско право заштићено пре-

ма члану 1. Протокола бр. 1. Суд даље примећује, да предузеће подноси-

лац своје својинско право изводи из међународног споразума, чије одред-

бе према мишљењу подносиоца, доводе до установљења права својине. 

ЕСЉП и закључује да имовински интерес предузећа подносиоца према 

одредбама Споразума о питањима сукцесије на које се позива, не може 

бит окарактерисан као "постојећа својина" у смислу судске праксе ЕСЉП. 

Стразбуршки суд даље подсећа да када је имовински интерес 

суштина захтева, сматраће се да постоји "имовина" и "својина" на коју се 

односе јемства из члана 1. Протокола бр. 1, само уколико постоји дово-

љан основ за такав интерес у националном праву, односно када је захтев 

довољно утврђен, да би био и извршив
36

. 

У Одлуци се прихвата становиште хрватских судова, а на крају и 

Уставног суда Хрватске да Споразум о питањима сукцесије, посебно 

Анкекс Г, захтевају усвајање мера које би омогућиле његову примену, те 

да то није инструмент погодан за непосредну примену, јер захтева одгова-

рајуће законске мере, билатерални споразум и слично.
37

 

ЕСЉП закључује да је на националним властима, посебно судови-

ма, да тумаче и примењују домаће право. Ово се односи и на примену 

међународних уговора. У том смислу, није улога ЕСЉП да својом пресу-

дом замени домаће власти, а још мање да реши спор између уговорних 

страна у вези уговором и његовом правилном применом
38

. 

С обзиром да Хрватска није закључила било какав билатерални 

споразум или усвојила прописе у циљу примене члана 2. Анекса Г Спора-

                                                 
35  Kopecký, горе цитиран, став 35, и Preußische Treuhand GmbH and Co. KG a.A. против 

Пољске (одлука), бр. 47550/06, од 7. октобра 2008. године 
36  Видети ставове 52-53 одлуке, такође и Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis 

против Грчке, 9 децембра 1994, став 59. 
37  Видети став 54. 
38  Видети став 56, слично и Slivenko против Летоније [Велико веће], бр. 48321/99, став 105. 
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зума о питањима сукцесије, ЕСЉП је сматрао да захтев предузећа подно-

сиоца за утврђење својинског права на предметном земљишту, нема дово-

љан основ у домаћем праву, или у међународним споразумима који су део 

међународног правног поретка, да би се могао сматрати имовином у сми-

слу члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, па је у овом делу представка 

одбачена ratione materiae. 

Ова одлука стразбуршког суда свакако ће имати утицај на развој 

праксе судова у Србији у погледу примене Споразума о питањима сукце-

сије и његовог дејства.  

 

С.М. против Хрватске 

- права жртава – позитивне и процесне обавезе државе 

У области кривичне материје издвајам пресуду С.М. против Хрват-

ске донету у јулу 2018. године
39

. У овој пресуди ЕСЉП је разматрао примену 

члан 4. Конвенције који се односи на забрану ропства и принудног рада, овде 

у контексту трговине људима и експлоатације проституцијом. 

Подноситељка се жалила да је била психички и физички присиље-

на да учествује у ланцу проституције и да држава није поступила у складу 

са процесним обавезама према члану 4. Конвенције, односно да није на 

одговарајући начин истражила њене наводе и није казнила починиоца. 

Иако, је то лице било кривично гоњено због приморавања подноситељке 

да се проституише, на крају је било ослобођено јер тужилаштво није изне-

ло довољне доказе којима би се доказао елемент принуде. 

Питање трговине људима је већ раније разматрано у неким пресу-

дама стразбуршког суда
40

. Међутим, ово је први пут да је ЕСЉП разма-

трао примењивост члана 4. Конвенције на трговину људима и експлоати-

сање жена проституцијом.  

"Нема сумње да трговина људима и експлоатација проституцијом, 

представљају претњу људском достојанству и основним слободама жрта-

ва и у супротности је са демократским друштвом и вредностима које шти-

ти Конвенција. Имајући у виду своју обавезу да тумачи Конвенцију у све-

                                                 
39  С.М. против Хрватске, бр. 60561/14, пресуда од 19. јула 2018. године 
40  Видети на пример Rantsev против Кипра и Русије, бр. 25965/04, ECHR 2010, Chow-

dury и други против Грчке, бр. 21884/15 
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тлу услова данашњице, ЕСЉП сматра непотребним да утврђује да ли се 

поступање коме је подноситељка била изложена може сматрати "роп-

ством", "ропским положајем" или "принудним и обавезним радом".
41

 Уме-

сто тога, ЕСЉП закључује да трговина људима по себи као и експлоата-

ција проституцијом, у смислу члана 3(a) Палермо Протокола
42

, члана 4(a) 

Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима
43

, члана 1. 

Конвенција за сузбијање и укидање трговине лицима и експлоатације дру-

гих, као и Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације 

жена,
44

 потпада у оквир члана 4. Конвенције. У том смислу, ЕСЉП је сма-

трао ирелевантним да ли је подноситељка држављанка тужене државе и 

да ли је постојао међународни елемент јер члан 2. Конвенција Савета 

Европе о борби против трговине људима, обухвата "... све облике тргови-

не људима, како националне тако и међународне, без обзира да ли је или 

није повезана са организованим криминалом". 

Као и чланови 2. и 3. Конвенције, члан 4. такође подразумева 

позитивне и процесне обавезе, па је ЕСЉП у том смислу разматрао и овај 

предмет, а о садржини ових обавеза се позвао на ранију праксу
45

. 

ЕСЉП закључује да Хрватска није прекршила своје позитивне 

обавезе јер је у датом тренутку у Хрватској постојао одговарајући правни 

оквир који је омогућио инкриминацију дела на које се жалила подноси-

тељка представке: кривична дела трговине људима, принудна проститу-

ција и експлоатација проституисањем. Осим тога, хрватске власти су при-

знале да је подноситељка била жртва трговине људима и обезбедиле јој 

различите облике подршке укључујући и саветовање. На захтев подноси-

тељке оптужени је био изведен из суднице како би она дала свој исказ.  

Оцењујући да ли је Хрватска поступала у складу са својим проце-

сним обавезама према Конвенцији, ЕСЉП је закључио да је током истраге 

о наводима подноситељке било више пропуста. Тако на пример, током 

                                                 
41  Видети став 54 пресуде 
42  Протокол за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, нарочи-

то женама и децом, који допуњава Конвенцију УН против транснационалног органи-

зованог криминала (Палермо, 12-15. децембар 2000. године), "Међународни угово-

ри", бр. 6/2001 
43  "Службени гласник РС – Међународни уговори", бр. 19/2009 
44  "Службени лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 11/81 
45  Горе цитиран Rantsev против Кипра и Русије, ставови 283-289 
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кривичног поступка није испитана мајка пријатељице С.М. ни њен парт-

нер, нису пронађени и испитани клијенти, а није саслушан ни подноси-

тељкин станодавац као ни суседи. Стразбуршки суд је сматрао да нису 

довољно истражене ни све околности које су биле важне за потврду опту-

жбе да је Т.М. присиљавао С.М. на проституцију , као што су претње, раз-

личити облици принуде, чињеница да је С.M. зависила финансијски од 

њега, као ни то што је код овог лица пронађено оружје. 

Према оцени ЕСЉП, надлежни домаћи судови нису довољну 

пажњу посветили овим недостацима када су оцењивали да ли је подноси-

тељка била приморана да учествује у проституцији. Нису проценили ни 

могући утицај психолошке трауме на способност С.М. да се јасно и 

доследно изјасни о околностима њене експлоатације, једноставно одбацу-

јући њено сведочење као непоуздано. Осим тога, ЕСЉП је приметио да 

надлежни судови нису узели у обзир меродавне међународне конвенције 

у области трговине људима и указао да према Конвенцији. Савета Европе 

о борби против трговине људима, пристанак жртве jе ирелевантан
46

. 

Пресудом се дефинише природа и улога самог ЕСЉП када је реч о 

процесним обавезама домаћих власти – истражних и судских, када се раз-

матрају доказиве тврдње о трговини људима. 

Приликом оцењивања да ли је дошло до повреде члана 4. Конвен-

ције, важно полазиште за ЕСЉП је да ли се може сматрати да су тужила-

штво и судови поступали са одговарајућом пажњом у складу са захтевом 

који проистиче из овог члана, тако да одвраћајући ефекат кривичноправ-

ног система и значај улоге коју има у спречавању повреде права гаранто-

ваних чланом 4. Конвенције, не буду угрожени. ЕСЉП ј закључио да овај 

тест "пажљивог поступања" није задовољен, те да је дошло до повреде 

члана 4. Конвенције
47

. 

Унапређење заштите права жртава и посебно њихових процесних 

права у кривичном поступку је једна од обавеза Републике Србије у про-

цесу придруживања Европској Унији. Свакако да и пре евентуалних 

законских измена, у том смислу, судови имају обавезу да непосредно при-

мењују међународне стандарде како је то наведено и у овој одлуци против 

Хрватске. 

                                                 
46  Видети став 80. пресуде 
47  Видети став 75. пресуде 



Билтен Врховног касационог суда 

 

145 

Визгирда против Словеније 

употреба матерњег језика у поступку 

Такође, интересантна је пресуда донета у августу 2018. године
48

 у 

кривичној материји, Визгирда против Словеније која се односи на обавезе 

државе према члану 6. став 3. Конвенције, односно на обавезу државних 

органа да окривљеном лицу – странцу, омогући употреба језика који разуме. 

Према чињеницама наведеним у пресуди подносилац представке је 

држављанин Литваније. Ухапшен је под сумњом да је опљачкао банку у Сло-

венији непосредно после доласка у земљу. Након хапшења, обезбеђено му је 

превођење на руски језик, што није његов матерњи језик. Превођење је 

настављено на руском језику током истраге и суђења, као и током поступка 

по жалби на пресуду. Подносилац представке је у сваком тренутку био засту-

пан од стране адвоката, а помагао му је и преводилац приликом комуницира-

ња са адвокатом. Тек од подношења ванредног правног лека, а затим и у 

поступку по уставној жалби, подносилац представке је тврдио да је суђење 

било неправично због тешкоћа које је имао у разумевању поступка на руском 

језику. Ове притужбе подносиоца су одбачене пред домаћим судовима. 

У поступку пред ЕСЉП, подносилац се жалио да није могао да се 

ефикасно брани током кривичног поступка јер није било превода на 

литвански, нити су релевантна документа била преведена на литвански, 

његов матерњи језик, већ само на руски. Тврдио је да има озбиљне тешко-

ће у разумевању руског језика. ЕСЉП је донео пресуду у корист подноси-

оца и утврдио повреду члана 6. ставова 1. и 3. Конвенције. 

У овом предмету стразбуршки суд је полазећи од своје раније праксе 

о обиму права гарантованих чланом 6, став 3а) и е), у погледу окривљених 

лица која су странци, разматрао природу обавеза држава у овој области. 

ЕСЉП је посебно узео у обзир директиве Европске Уније: Директиву 

2010/64/EУ о праву на тумачење и превођење у кривичним поступцима и 

Директиву 2012/13/EУ о праву на информисање у кривичном поступку
49

. 

 

                                                 
48  Визгирда против Словеније, бр. 59868/08, од 28. августа 2018. године 
49  Видети ставове 51-61 пресуде 
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Полазећи од својих ранијих одлука у овој области, ЕСЉП је указао
50:

 

- Да окривљени који не разуме или не говори језик у употреби 

суда има право на бесплатну помоћ преводиоца ради превода свих доку-

мената или навода током поступка изјављених против њега, које је неоп-

ходно да разуме или да преведе на језик суда како би уживао право на 

правично суђење; 

- Да је обавеза власти које су укључене у поступак, а пре свега 

домаћих судова, да утврде да ли правичност поступка захтева одређивање 

тумача или преводиоца који би помагао окривљеном. 

ЕСЉП такође примећује у погледу обавезе да се оцени лингвистичка 

способност окривљеног да та обавеза неће постојати само када окривљени 

експлицитно захтева превод. Имајући у виду значај права на правично суђе-

ње у демократском друштву, ова обавеза ће постојати увек када се јави сум-

ња да окривљени не зна довољно језик поступка, на пример када није држа-

вљанин или нема пребивалиште у држави у којој се води поступак. Ова оба-

веза постоји и када је омогућен превод на трећи језик. У таквим околности-

ма, треба утврдити да ли окривљени довољно познаје тај језик, пре доноше-

ња одлуке о превођењу.
51

 Ипак, ЕСЉП није искључио могућност коришћења 

језика у употреби у суду уколико окривљени има основно знање тог језика 

или трећег језика, за који се лако може обезбедити превод, наводећи да 

ништа не спречава лице да користи језик који разуме у довољној мери да 

може да у потпуности користи своје право на одбрану
52

. 

Главно питање за стразбуршки суд у овом предмету било је да ли 

је подносиоцу омогућен превод на језик који довољно разуме у смислу да 

може да изнесе своју одбрану, и ако не, да ли је то угрозило правичност 

поступка у целини. ЕСЉП закључује да је Конвенција повређена у сушти-

ни, због тога што су словеначке власти поступале под претпоставком да 

подносилац може пратити поступак на руском језику. Словеначки органи 

нису проверили његово познавање руског језика, нити су о томе икада 

                                                 
50 Hermi против Италије [Велико веће], бр. 18114/02, ECHR 2006 XII; Brozicek против 

Италиј, пресуда од 19 децембра 1989; Kamasinski против Аустрије, пресуда од 19. 

децембра 1989, Cuscani против Уједињеног краљевства, бр. 32771/96, пресуда од 24. 

септембра 2002;  
51  Видети став 81. пресуде 
52  Видети став 83. пресуде 
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питали самог подносиоца. Иако се чинило да је подносилац у стању да 

говори и разуме у некој мери руски језик, што не оспорава ни сам подно-

силац, ЕСЉП је сматрао да је његово знање тог језика било недовољно да 

се заштити правичност поступка
53

. 

Пресуда је такође занимљива и са аспекта приговора државе да је 

подносилац представке сувише касно истакао да није могао да прати 

поступак на језику који разуме током истраге и суђења. За ЕСЉП је било 

од пресудне важности то што нема доказа у списима да су власти обаве-

стиле подносиоца да има право да користи свој матерњи језик или да има 

право на превод на језик који разуме. Према домаћем закону подносилац 

је имао право на превод на матерњи језик и власти су имале обавезу, пре-

ма домаћем процесном праву, да га обавесте о том праву и сачине запи-

сник који садржи и одговор подносиоца да ли ће користити то право.  

 

Мировни институт против Словеније 

Примењивост члана 6. у вези са поступањем тендерске комисије,  

неодржавање усмене расправе пред Управним судом 

Ова пресуда донета у марту 2018. године се односи на поступање 

тендерске комисије и примењивост члана 6. Конвенције с тим у вези
54

. 

По позиву надлежног државног органа, институт који је био под-

носилац представке пред ЕСЉП, аплицирао је за добијање одређених 

средстава за истраживање. Пријава је била одбачена. Подносилац је ову 

одлуку оспорио пред Управним судом, тврдећи да су лица која су уче-

ствовала у евалуацији пријава поводом расписаног тендера била пристра-

сна. Тражили су одржавање усмене расправе. Управни суд је одбио тужбу 

без одржавања расправе.  

Претходно питање које је ЕСЉП морао да расправи је у вези са 

примењивошћу члана 6. став 1. Конвенције на поступак који је происте-

као из неуспешне тендерске понуде подносиоца. ЕСЉП је одлучио да 

поново размотри линију разграничења, у примени члана 6. Конвенције, у 

вези са поступцима када национални државни органи врше своја дискре-

циона овлашћења.  

                                                 
53  Видети ставове 88-97 пресуде 
54  Mirovni Inštitut против Словеније, бр. 32303/13, пресуда од 13. марта 2018. године 
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ЕСЉП је подсетио на новију пресуду Регнер против Чешке Репу-

блике и стандарде у погледу примењивости члана 6. Конвенције:
55

 

"У неким случајевима, национално право, иако не признајући увек 

субјективно право појединца, даје право на законит поступак за испитивање 

тврдње појединца, укључујући и питања како што је одлучивање да ли је 

одлука била произвољна или ultra vires или су постојали процесни недоста-

ци.... Овакав случај постоји у погледу одређених одлука када власти имају 

јасно дискрециона овлашћења да доделе или одбију неку погодност или при-

вилегију, а законом се омогућава да појединац има право да се обрати суду, 

који када утврди да је одлука била незаконита, може такву одлуку укинути. 

У таквом случају, члан 6. став 1. био би примењив под условом да погодност 

или привилегија, једном дата, представља грађанско право." 

Стразбуршки суд је сматрао да се у овом предмету може примени-

ти сличан приступ сматрајући да је подносилац "… јасно уживао проце-

сно право на законит и правилан поступак приликом одлучивања о пону-

дама понуђача. Уколико би уговор био додељен
56

 Институту – подносио-

цу представке, то би конституисало његово грађанско право." Према томе, 

члан 6. би био примењив. 

ЕСЉП је приметио да је у неким одлукама које су донете пре пре-

суде Регнер, била искључена примењивост члана 6. на поступке у вези са 

позивима за подношење понуда, уз образложење да надлежни државни 

органи уживају дискрециона овлашћења и да материјално право државе у 

питању није пренело на подносиоце право да добије уговор о јавној 

набавци.
57

 За разлику наведеног става, у овом предмету стразбуршки суд 

се у суштини определио за примену стандарда из поменуте пресуде Рег-

нер, у погледу примењивости члана 6. "…Овим се означава заокрет у 

пракси ЕСЉП у смислу примене грађанског аспекта члана 6 на предмете 

                                                 
55  Regner против Чешке Републике, пресуда Великог већа, бр. 35289/11, ECHR 2017, 

став 105.  
56  Енг.. "Should the tender be awarded.." 
57  Marti AG и други против Швајцарске (одлука), бр. 36308/97, ECHR 2000 VIII; 

SKYRADIO AG и други против Швајцарске (одлука), бр. 46841/99, 31 август 2004; 

I.T.C. LTD v. Malta (одлука), бр. 2629/06, 11 децембар 2007; и S.C. Black Sea Caviar 

S.R.L. против Румуније (одлука), бр. 13013/06, 31 May 2016. 
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који се иницијално нису односили на грађанска права али који могу имати 

непосредне и значајне последице на приватна права појединца"
58

. 
 

Неодржавање усмене расправе 

ЕСЉП уочава да је Управни суд у својој одлуци дао веома широк 

осврт на поступак пред надлежним Министарством, док су разлози одлу-

ке суда дати само на једној страни. Управни суд је сматрао да Министар-

ство није поступало незаконито, прихваћени су наводи Министарства да 

је његова одлука била условљена природом истраживања и инфраструк-

турним програмима. У погледу навода о сукобу интереса Управни суд је 

такође прихватио наводе Министарства, а у погледу наводних грешака у 

евалуацији пријава, суд је само навео да не прихвата наводе подносиоца 

да сви критеријуми нису били узети у обзир. Нису дати никакви разлози у 

погледу неодржавања јавне расправе, нити су докази који су наведени 

тужбом били поменути у образложењу пресуде. Ванредним правним 

леком упућеним Врховном суду подносилац се жалио да није одржана 

јавна расправа иако су чињенице предмета биле спорне. Такође, подноси-

лац се жалио на то што Управни суд није одлучивао о грешкама у поступ-

ку тендерске евалуације, нити је дао одговарајуће образложење. Врховни 

суд је затим одбацио наводе подносиоца као недопуштене
59

. 

По уставној жалби, Уставни суд је такође одбацио жалбу сматра-

јући да се не ради о повреди уставних права подносиоца или људских 

права са тешким последицама за подносиоца представке.  

У поступку покренутим пред стразбуршким судом подносилац је 

тврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције. Стразбуршки 

суд је разматрајући наводе подносиоца, подсетио на своје ставове да у 

поступку пред првостепеним судом (или судом који је једина инстанца), 

право на "јавну расправу" у смислу члана 6. став 1. Конвенције подразу-

мева "усмену расправу" осим ако постоје изузетне околности које би 

оправдале неодржавање усмене расправе.
60

 У поступку пред две судске 

                                                 
58  Видети став 29. пресуде, такође De Tommaso v. Italy, пресуда Великог већа, бр. 

43395/09, став 151  
59  Видети ставове 12 – 15. пресуде 
60  Став 36, видети и Göç против Турске [Велико веће], бр.. 36590/97, став 47, ECHR 

2002-V, уз даља упућивања 
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инстанце, бар једна мора омогућити усмену расправу. "Овај јавни карак-

тер штити странке од доношења одлука у тајности без надзора јавности; 

овим се такође доприноси поверењу јавности у судове". ЕСЉП даље ука-

зује да усмена расправа доприноси циљевима које гарантује члан 6. Кон-

венције став 1. Конвенције односно правичном суђењу, као једној од 

гаранција демократског друштва"
61

. 

Такође се указује на изузетни карактер околности које могу оправ-

дати неодржавање јавне расправе. Тако на пример, у неким случајевима је 

било прихватљиво неодржавање јавне расправе у споровима који су се 

односили на правна или строго техничка питања.
62

 Може се радити и о 

предметима када одржавање јавне расправе није потребно, када чињенице 

нису спорне, па судови могу одлучити да донесу одлуку на основу подне-

сака странака и писаних материјала у предмету
63

. 

На крају, оцењујући околности овог предмета ЕСЉП констатује да 

је неспорно да Управни суд није одржао усмену расправу и да с тим у 

вези није дато никакво образложење. Поставља се питање да ли су посто-

јали разлози који су то могли да оправдају. Примећујући да је Управни 

суд био једини суд који је могао да поступа у пуној јурисдикцији, односно 

да није био ограничен на правна питања већ је могао да размотри и чиње-

нице, те да је подносилац представке изнео у тужби питања која се односе 

и на право и на чињенице, остају нејасни разлози због којих усмена рас-

права није одржана
64

. 

Иако узима у обзир да домаће право не захтева увек одржавање усме-

не расправе пред Управним судом,
65

 ЕСЉП сматра да је то дозвољено само у 

поменутим изузетном ситуацијама. У одсуству било каквог образложења 

Управног суда због чега није сматрао да је потребно одржати усмену распра-

ву, стразбуршки суд каже да је "тешко за Суд да утврди да ли је Управни суд 

                                                 
61  Као горе, видети и Mehmet EminŞimşek против Турске, бр. 5488/05, став 28, 28 

фебруар 2012. 
62  Видети Schuler Zgraggen против Швајцарске, пресуда од 24. јун 1993, став 58, Varela 

Assalino против Португала (одлука), бр. 64336/01, 25 април 2002. године 
63  Видети став 37. пресуде, такође Jussila против Финске, бр. 73053/01, пресуда од 23. 

новембра 2006. године, став 41. 
64  Видети ставове 38-40. 
65  Видети на пример Зовко против Хрватске, бр. 56935/13, пресуда од 23. маја 2017. 

године, став 51.  
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просто занемарио захтев подносиоца за одржавање расправе или је намера 

била да одбије тај захтев, и ако јесте, који би разлози били за такву одлуку".
66

 

Имајући у виду све наведено утврђена је поведа права на правично суђење 

гарантованог чланом 6. став 1. Конвенције. 
 

Коментар 

Овом пресудом се указује с једне стране, на примењивост стандар-

да члана 6. на поступање комисија у поступку јавне набавке, чиме се 

мења раније схватање стразбуршког суда о искључењу примене овог чла-

на на питања која су у оквиру дискреционих овлашћења државе, а с друге, 

на неопходност одржавања усмене јавне расправе ради разматрања свих 

спорних чињеница. Стандарди који произлазе из члана 6. Конвенције, 

уграђени су и у наше управно-процесно право, а што подразумева и одр-

жавање усмене јавне расправе као одраза права на правично суђење.
67

 Суд 

одлучује без усмене расправе само ако је предмет спора такав да не изи-

скује непосредно саслушање странака да би се утврдило чињенично ста-

ње. Стразбуршка пракса указује да је утврђивање чињеница на усменој 

јавној расправи од суштинске важности. Ипак, ово не треба разумети тако 

да је одржавање усмене јавне расправе увек неопходно, већ је важно да 

таква могућност постоји и да суд да разлоге због којих сматра да усмену 

расправу није било неопходно одржати. 
 

*      *     * 

Овим приказом покушано је да се укаже на главна питања која су 

се јавила пред стразбуршким судом током 2018. године у погледу Репу-

блике Србије, као и да се осветле нека питања и повреде Конвенције у 

одлукама донетим против држава у региону, што наравно не исцрпљује 

сва питања значајна за примену ЕКЉП и даљи развој праксе стразбур-

шког суда. 

 

                                                 
66  Видети став 44. 
67  ЗУС-ом је прописано да суд решава у управном спору на основу утврђених чињени-

ца на одржаној усменој јавној расправи, члан 33. став 1. 
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Вања Родић, 

виши саветник за европске интеграције и међународне пројекте 

 
 

ПРИКАЗ НОВИЈЕ ПРАКСЕ  

ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И  

СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  

ПОВОДОМ ПИТАЊА ПОКРЕНУТИХ У ВЕЗИ СА  

УГОВОРИМА О КРЕДИТИМА ИНДЕКСИРАНИМ  

У СТРАНОЈ ВАЛУТИ 
 

 Имајући у виду да је пред судовима у Србији све већи број пред-

мета који се односе на уговорне односе настале по закључењу уговора о 

кредитима индексираним у швајцарским францима, у овом тексту укратко 

ће бити дат приказ једне одлуке Европског суда за људска права, и једне 

одлуке о претходним питањима Суда правде Европске Уније у којима су 

ови судови разматрали питања ништавости појединих уговорних одреда-

ба, последице оваквих уговора, оправданост мешања државе усвајањем 

специфичних законских мера. 

 

Одлука Европског суда за људска права бр. 22853/15,  

у предмету Merkantil CAR ZRT. и други против Мађарске,  

од 27. новембра 2018. године 

- Разматране наводне повреде члана 6. став 1. и члана 1. 

Протокола бр. 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права у 

вези са законским ограничењима у Мађарској у погледу обавеза наста-

лих закључењем уговора о кредитима индексираним у страној валути. 

- Представке су одбачене као очигледно неосноване. 

У овом предмету ЕСЉП је разматрао представке подносилаца 

представки, правних лица, чланова ОТП банкарске групе. 



Билтен Врховног касационог суда 

 

153 

ЕСЉП је узео у обзир чињенице о великом обиму потрошачких 

кредита у Мађарској који су били индексирани у страној валути
1
 и мере 

које је држава предузела усвајањем закона чији циљ је био ублажавање 

финансијске кризе. Законом прописане мере су подразумевале огранича-

вање једностраних измена уговора о кредиту и фиксирање девизног курса 

на основу кога се вршила отплата девизних кредита
2
. 

Финансијске институције су пред Уставним судом покушале да 

оспоре законске измене, али је Уставни суд Мађарске сматрао да је меша-

ње у права финансијских институција оправдано због изузетне и тешке 

ситуације која је настала услед међународне финансијске кризе, што је 

подстакло државу да предузме кораке за решавање макроекономских 

последица великог броја кредита у страној валути. После финансијске 

кризе и услед тешкоћа потрошача да испуне обавезе које произлазе из 

њихових уговора о кредиту, велики број њих је покренуо судски поступак 

тражећи измену уговора у складу са усвојеним законским изменама. 
 

Одлуке Курије
3
 

Курија је у децембру 2011. године у свом мишљењу у коме је раз-

матрано питање правичности уговорних одредаба о којима стране нису 

преговарале и стандардне уговорне одредбе у потрошачким уговорима, 

закључила да неравнотежа положаја уговорних страна може довести до 

потребе заштите слабије стране. Неправичне уговорне одредбе потрошач-

ких уговора могу бити оспорене пред судом, ако су ти уговори закључени 

                                                 
1  Према подацима које је доставила мађарска Влада, обим потрошачких кредита у 

Мађарској достигао је свој врхунац 30. јуна 2010. године када је њихова укупна вред-

ност достигла износ од 8.647,9 милијарди мађарских форинти . Иако је у наредним 

годинама вредност ових кредита смањена, на дан 30. јуна 2014. године њихова вред-

ност је и даље била преко 6,802 милијарди форинти. (видети ст. 5-8) 
2  У случају кредита у страној валути, дужник је морао да поднесе ефекат флуктуације 

девизног курса: свака депресијација форинте би резултирала повећањем оптерећења 

дужника. Усвојене су законске измене које су омогућиле мере за ублажавање штет-

них ефеката финансијске кризе из 2008. године на дужнике који су имали кредите у 

страној валути. Те мере су укључивале ограничавање једностраних измена уговора о 

кредиту и фиксирање девизног курса за отплату девизних кредита. Поред тога, Зако-

ном из 2011. године ("Закон о превременом враћању") прописана је превремена 

отплата девизних кредита осигураних хипотекама на стамбене некретнине, што је 

резултирало смањењем таквих кредита од 3,3%. (видети ст. 5-8) 
3  Врховни суд Мађарске 
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после 1. маја 2004. године (када је Мађарска приступила Европској уни-

ји). Курија је затим усвојила мишљење 2012. године о неправичности 

стандардних уговорних одредаба које допуштају једнострану измену уго-

вора о потрошачком кредиту од стране финансијске институције сматра-

јући да иако овакве уговорне одредбе нису биле незаконите, треба их сма-

трати неправичним уколико нису биле у складу са седам принципа које је 

Курија усвојила, а који су затим прихваћени и Законом о јединствености
4
. 

Врховни суд је даље објаснио да ништава уговорна одредба у 

складу са тим принципима нема правно дејство. Судови су имали обавезу 

да по о сопственој иницијативи утврде да ли је спорна уговорна одредба 

била ништава и да ли се ништавост могла утврдити на основу расположи-

вих доказа. Затим, прописано је да "када је то [било] потребно за решава-

ње спора који је покренуо потрошач или је спор покренут колективном 

тужбом", суд је "имао обавезу да испита да ли уговорна одредба која се 

односи на једностране измене незаконита или неправична без обзира на 

то да ли је финансијска институција применила такву одредбу, чак и ако 

та одредба није више била на снази". 

Курија је 16. јуна 2014. године донела Одлуку о јединствености гра-

ђанског права којом се, између осталог, наводи да чињеница да је дужник сно-

сио ризик промене курса (у замену за повољнију каматну стопу), није сама по 

себи чинила уговор ништавим. Међутим, курсне разлике, наведене у уговори-

ма биле су ништаве
5
. Шта више, стандардне уговорне одредбе које су омогућа-

вале једностране измене уговора биле су ништаве уколико нису биле у сагла-

сности са седам принципа наведених у одлуци Курије бр. 2/2012. 
 

Развој законодавства 

У Мађарској су затим донета три закона како би се осигурала 

непосредна примена принципа утврђених у Одлуци о јединствености коју 

је усвојила Курија, а не само поводом покренутих судских поступака. 

Закон из 2014. године о решавању питања која се односе на Одлу-

ку о јединствености у вези са решавањем одређених питања у погледу 

уговора о зајму између потрошача и финансијских институција ("Закон о 

                                                 
4  Ст. 9-11. 
5  Видети Bárdi and Vidovic против Мађарске (дец.) бр. 27514/15 и 13876/16, став 7, 19 

децембар 2017) 
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јединствености") омогућио је да се уговорне одредбе о којима није прего-

варано (стандардне уговорне одредбе) које су омогућиле једнострано 

повећање каматних стопа, накнада и трошкова, сматрају неправичним. 

Законом је такође дефинисан поступак у коме се може оспорити претпо-

ставка неправичности таквих одредаба. Претпоставка се могла побијати 

доказивањем да су оспорени стандардни уговори били у складу са седам 

принципа наведених у Мишљењу Курије бр. 2/2012. Законом о јединстве-

ности предвиђено је да стандардни уговори који омогућавају једнострано 

повећање каматних стопа, накнада и трошкова треба да се сматрају 

ништавим ако финансијска институција о којој је реч није поднела тужбу 

како би доказала њихову правичност, или ако је суд одбацио такву тужбу 

или ако је суд прогласио такве уговорне одредбе ништавим после поступ-

ка који је покренула Мађарска народна банка. У таквим ситуацијама, 

финансијска институција била је обавезна да се поравна са потрошачем. 

Затим је усвојен Закон о правилима поравнања који регулише 

поравнање између потрошача и финансијских институција, као резултат 

примене Закона о јединствености. Према Закону о поравнању, финансиј-

ска институција би требало да сачини калкулацију износа који се дугује 

потрошачу или износ који ће потрошач отплаћивати на име неизмирених 

обавеза финансијској институцији. Међутим, потрошач је имао право да 

оспори обрачун, тако што је могао да се жали финансијској институцији, а 

затим, ако је потребно, поднесе захтев телу за финансијску арбитражу. 

Следећи је Закон о промени валуте уговора о потрошачким креди-

тима индексираним у страној валути ("Закон о промени валуте") и пред-

виђа да се уговори о кредиту у страној валути конвертују у кредите у 

мађарским форинтама, користећи дефинисани курс. 
 

Одлука Уставног суда 

Дана 11. новембра 2014. године Уставни суд је донео Одлуку у којој 

је оцењивао сагласност Закона о јединствености са Основним законом. 

Уставни суд је одлучио гласова да оспорени правни оквир није у супротно-

сти са начелом владавине права, начелом забране ретроактивне примене 

закона и правом на правично суђење. У вези са питањем ретроактивне при-

мене закона, Уставни суд се осврнуо на одредбе раније важећег Закона о кре-

дитним институцијама, и констатовао да се законски услов савесности и 

поштења подразумевао и по овом Закону и наметао од почетка ограничење 
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једностраних измена уговора. Одредбама овог Закона није укинута обавеза 

правичности и правичног поступања. Према томе, "Закон о јединствености 

не садржи нову материјалну одредбу која би се примењивала ретроактивно, 

јер је по оцени Уставног суда, Парламент само "усвојио у форми акта Парла-

мента – односно закона – интерпретацију која је развијена у пракси Европ-

ских и домаћих судова која се обавезно примењивала"
6
. 

Уставни суд утврђује да оспорене одредбе Закона, које су ступиле 

на снагу после закључења уговора, "не садрже такве елементе који су 

могли бити непознати уговорним странама". Уставни суд указује да је 

"утврђење ништавости морало да има утицај на уговор од датума закључе-

ња" јер "ништавост подразумева постојање елемента због кога је уговор, 

или његов део, имао одређену "правну ману" већ у време закључења"
7
. 

Што се тиче разлога за доношење Закона о јединствености, Уставни 

суд је прихватио образложење министра правде у коме се наводи да се очеку-

је подношење око 1,8 милиона грађанских тужби - у поређењу са 160.000 

предмета, што је просечан годишњи број нових грађанских предмета, а што 

би довело до паралисања судског система. У том смислу, оправдана је зако-

нодавна интервенција у којој би се велики број појединачних тужби могао 

заменити неким sui generis поступцима који би омогућили финансијским 

институцијама да оспоре претпоставку (дасу уговори били неправични), а 

чиме би се с друге стране, спречило паралисање рада судова. Према томе, 

ово мешање државе не може се сматрати кршењем правне сигурности. " 

Уставни суд такође примећује да судови могу обезбедити заштиту потроша-

ча само у појединачним случајевима, а у ситуацији постојања проблема који 

погађају цело друштво, држава мора да интервенише и омогући решење, чак 

и путем закона." ….Тумачење да, када неправичне уговорне одредбе постоје 

у великом броју случајева, право државе чланице да се умеша... кроз законо-

давство ... у интересу потрошача, такође се може извести из циља који је 

постављен у Директиви 93/13 / EEC". 
 

Наводна повреда члана 6. става 1. Конвенције 

Поводом притужби подносилаца представки да је да је ново зако-

нодавство примењено ретроактивно, да су нове законске одредбе нејасне, 

                                                 
6  Став 35. 
7  Став 36. 



Билтен Врховног касационог суда 

 

157 

да је Врховни суд прекорачио своја овлашћења установљавајући својом 

Одлуком правне стандарде, ЕСЉП је указао између осталог, следеће. 

Поводом специфичних поступака који су уведени законским измена-

ма, EСЉП наводи да је реч о поступцима sui generis чији циљ је био да реше 

хитан друштвени проблем, који је настао коришћењем стандардних уговор-

них одредаба уговора о потрошачким кредитима, које су омогућавале једно-

страно повећање каматне стопе, накнада и трошкова. Такође, њихова сврха је 

била да спрече стварање великог броја поступака пред судовима .У том сми-

слу за EСЉП није било дилеме да су оспорене законске одредбе које су омо-

гућиле поједностављену процедуре оваквих предмета, тежиле легитимном 

циљу заштите потрошача и ефикасном спровођењу правде
8
. 

У вези са наводним мешањем законодавца у спровођење правде и 

у вези са претпоставком неправичности уговорних одредаба, ЕСЉП уоча-

ва да држава није била страна у поступку који је обустављен на основу 

Закона о јединствености, а сврха оспорених закона била је да се омогући 

непосредно спровођење принципа установљених Одлуком о јединствено-

сти (коју је донео Врховни суд) не само у поступцима пред судовима, већ 

и у случајевима поводом којих тужбе нису биле поднете. Такође се уочава 

да је Одлуком Врховног суда дато упутство о начину решавања питања 

поводом потрошачких уговора о кредиту у страној валути, те да се усваја-

ње законских мера могло предвидети. Осим тога, ЕСЉП указује да се 

може претпоставити да би то упутство судови поштовали у сваком случа-

ју, и без усвајања законских мера. Разлог усвајања оспорених закона био 

је да се осигура да сви захтеви који се односе на исто питање буду решени 

на брз и свеобухватан начин, на тај начин избегавајући неуједначеност 

судске праксе и оптерећење судског система
9
. 

 

Наводна повреда члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију 

Предузећа подносиоци представке су тврдила да су Законом о 

јединствености њихова права ретроактивно повређена, у смислу што им је 

између осталог наметнута обавеза да исплате камату коју су корисници 

кредита морали да плате на основу законитих уговорних одредаба које су 

накнадно проглашене неправичним.  

                                                 
8  Став 72. 
9  Ст. 77 -78. 
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Сматрајући да се у конкретном случају може сматрати да је дошло до 

повреде права на мирно уживање имовине, ЕСЉП je указао на svoje раније 

установљене принципе који се односе на мешање власти у мирно уживање 

имовине. Свако мешање мора бити законито
10

. Осим што мора постојати јавни 

интерес у коме долази до мешања, мора постојати сразмерност између преду-

зетих мера и циља коме се тежи
11

. Правична равнотежа мора бити постигнута 

између општег интереса друштва и заштите појединачних основних права, при 

чему појединац не треба да сноси "индивидуално претерано оптерећење"
12

. 

С обзиром да је предметно мешање у конкретном предмету било 

законито, ЕСЉП је даље оцењивао да ли су предузете мере биле сразмерне. 

У том смислу, разматрајући циљ мешања стразбуршки суд прихвата обја-

шњење државе дато у образложењу Закона о јединствености, као и оцену 

Уставног суда који је сматрао да су оспорене мере предузете ради спречава-

ња великог броја предмета у судовима и заштите потрошача. Ово је у складу 

са ставом ЕСЉП да законодавац има широко поље слободне процене када је 

реч о мерама социјалне и економске политике, и процене јавног интереса. 

Оцењујући да ли је мешањем постигнута "правична равнотежа" 

између интереса друштва и потребе да се заштите појединачна права, 

ЕСЉП је прво размотрио аргумент подносилаца представки да су пред-

метне уговорне одредбе биле важеће у време закључења тих уговора о зај-

му, али да су затим накнадно проглашене неправичним, а што је довело 

до обавезе подносилаца представки да потрошачима рефундирају износе 

које су претходно законито примиле
13

. 

Стразбуршки суд примећује да су заиста Законом о јединствено-

сти уговорне одредбе које су омогућавале једнострано повећање каматних 

стопа, накнада или трошкова, сматране неправичним уколико су биле 

закључене после 1. маја 2004. године
14

, уколико финансијске институције 

нису доказале да су поступале у складу са седам принципа који су осигу-

равали правичност уговорних одредаба наведених у Закону.
15

У погледу 

                                                 
10  ЕСЉП се позвао на предмет Iatridis v. Greece [GC], бр. 31107/96, став 58, ECHR 1999-II 
11  Видети и James and Others v. the United Kingdom, 21 фебруар 1986, став 50  
12  Видети и Depalle v. France [GC], бр. 34044/02, став 83, ECHR 2010 
13  Ст. 100-101. 
14  Датум приступања Мађарске Европској унији 
15  Такође се наводи се да је у домаћим поступцима које су покренуле компаније Merkantil 

Car Zrt. и Merkantil Bank Zrt., Апелациони суд у Будимпешти сматрао да Закон о уједна-
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ових питања у Одлуци се између осталог, констатује се да је Уставни суд 

у својој одлуци из 2014. приметио да је Закон о јединствености само 

"кодификовао тумачење ... развијено и обавезно примењиво у пракси 

европских и домаћих судова" као и да је то било у сагласности са старим 

(и новим) Грађанским закоником и принципима које је утврдила Курија о 

питању правичности предметних уговора
16

. 

Такође се указује да су предметне стандардне уговорне одредбе 

које су супротно начелу савесности и поштења, проузроковале значајну 

неравнотежу у правима и обавезама уговорних страна на штету потроша-

ча, морале бити сматране неправичним и према принципима установље-

ним у Директиви о неправичним уговорним одредбама
17

 која се примењу-

је у односу на Мађарску од 1. маја 2004. године. Тумачење ових принципа 

је на домаћим властима које могу ићи и даље од онога што је наведено у 

анексу Директиве. То би природно, могло да значи и укључивање услова 

који су касније постали познате као листа од седам принципа
18

. 

ЕСЉП закључује да ништа у Грађанском законику или у подне-

сцима компанија подносилаца не указује да су могле разумно да очекују 

да би уговорне одредбе у уговорима закљученим после 1. маја 2004 које 

нису биле у складу са наведених седам принципа, могле бити сматране 

правичним од стране домаћих судова. Ово је још више тако када је реч о 

примени принципа "јасног и разумљивог језика", а што све произлази из 

поменуте Директиве о неправичним уговорним одредбама. 
 

Наводна ретроактивна примена закона 

ЕСЉП затим разматра аргумент подносилаца да су предметни угово-

ри били у сагласности са важећим законодавством у време закључења (према 

старом Закону о кредитним институцијама и према Уредби Владе
)
, те да је 

Мишљењем Врховног суда утврђена неправичност тих одредаба. Стразбур-

шки суд, полазећи од свог става да је пре свега у надлежности домаћих вла-

                                                                                                                       
чености није одредио нове основе ништавости већ само кодификовао јединствену судску 

праксу у вези са применом члана 209. ст. 1. старог Грађанског законика. ст. 102. 
16  Као горе 
17  Директива 93/13/EEc о неправичним уговорним одредбама. (Directive 93/13/EEc on 

unfair terms in consumercontracts). Oj L 095, 21. april 1993. EUR-Lex, str. 29-34. Dostup-

no na: http://eur-europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!cELEXnum-

doc&lg=EN&numdoc=31993L0013&model=guichett. 
18  Став 103. 
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сти да тумаче и примењују домаће право, прихвата објашњење Уставног 

суда да иако је Закон о кредитним институцијама дозволио једнострану про-

мену уговора, он није дао финансијским институцијама безусловно право с 

тим у вези. Наиме, финансијске институције су и даље биле везане принци-

пом савесности и поштења. На крају се оцењује да подносиоци нису дали 

убедљиве разлоге којима би се довела у питање наведена аргументација
19

. 
 

Питање застарелости 

ЕСЉП је затим испитивао питање застарелости, односно да ли је 

одредба члана 1. Закона о јединствености била оправдана у смислу члана 

1. Протокола бр. 1. Оспорена одредба је установила законску интерпрета-

цију рока застарелости у грађанском праву када је реч о потраживањима 

која произлазе из потрошачких уговора о кредиту. Законом о јединствено-

сти прописано је да се ово правило тумачи тако да за време трајања угово-

ра о зајму, потраживања не застаревају, а рок застарелости почиње да тече 

после престанка уговорног односа. ЕСЉП је сматрао да подносиоци нису 

објаснили какав утицај на штету подносилаца је ова одредба имала. Шта 

више, нису показали да је нека њихова обавеза настала из неправичних 

уговорних одредаба, застарела према старом Грађанском законику, а да је 

постала извршива према Закону о јединствености.
20

 Осим тога, стразбур-

шки суд је прихватио у свему објашњење Уставног суда да законска 

интерпретација дата у Закону о јединствености није била у супротности 

са Грађанским закоником
21

. У том смислу се ЕСЉП се позвао и на пресу-

ду Суда правде ЕУ у којој се наводи да би рестриктивна примена одреда-

ба о застарелости на овлашћења судова да издвоје неправичне уговорне 

одредбе, могла да угрози делотворну заштиту потрошача
22

. 
 

Претпоставка о неправичности предметних уговорних одредаба 

У погледу свеобухватних ефеката Закона о јединствености, посеб-

но у погледу претпоставке о неправичности предметних уговорних одре-

даба, на штету финансијских институција, ЕСЉП је сматрао да ове мере 

нису биле специфично усмерене на компаније подносиоце представке. 

Пре се може закључити да је то био део законодавних напора од стране 

                                                 
19  Став 104. 
20  Ст. 105-106. 
21  Став 107. 
22  CJEU Cofidis SA v Jean-Louis Fredout 
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тужене државе као одговор на финансијску кризу којом су посебно била 

погођена лица која су узела кредите у страној валути. ЕСЉП сматра да је 

превасходно на законодавцу да направи равнотежу између свих интереса 

у питању – потрошача, банака и националне економије
23

. 
 

Закључак о сразмерности предузетих мера 

У погледу питања сразмерности између предузетих мера и циља 

коме се тежило, ЕСЉП полази од неколико фактора
24

. Прво, претпоставка 

неправичности оних одредаба уговора које су омогућавале једнострану изме-

ну каматне стопе, трошкова или накнада могла је бити оспорена уколико 

финансијске институције докажу да су поступале у складу са седам принци-

па, а који су наведени Законом о јединствености. Полазећи од тога да су ком-

паније подносиоци имале могућност да докажу правичност уговорних одре-

даба у законом прописаном поступку, Суд закључује да ништа не указује да 

су интереси компанија били недовољно заштићени у тим поступцима. За 

стразбуршки суд важан фактор у оцени сразмерности била је и чињеница да 

би исход судских поступака вероватно био исти као и исход поступка према 

Закону о јединствености, само би трајање тих поступака било дуже
25

. 

ЕСЉП закључује да се не може рећи да су потраживања компанија 

подносилаца на основу уговора о кредиту, који су били погођени Законом 

о јединствености, била угашена. Последице Закона о јединствености биле 

су ограничене на обавезу финансијских институција да врате или издвоје 

прекомерне исплате потрошача настале услед неправичних једностраних 

измена уговора. Модалитети таквих исплата одређивали су се у одвојеном 

поступку, који није предмет конкретних представки. 

ЕСЉП закључује да имајући у виду све наведено и поље слободне 

процене које имају државе у погледу коришћења имовине у складу са 

општим интересом, да Закон о јединствености није утицао на равнотежу која 

се мора постићи између заштите компанија подносилаца и јавног интереса. 

 

 

 

                                                 
23  Став 108. 
24  Став 109. 
25  Bárdi i Vidovics, став 29, бр. 27514/15 и 13876/16, Одлука од 19. децембра 2017. године 
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Пресуда Суда правде Европске Уније  

поводом претходних питања у вези са уговорима о кредиту  

индексираним у страној валути, у предмету C‑51/17,  

од 20. септембра 2018. године 

Предмет ове Пресуде је заштита потрошача – корисника кредита и 

примена Директиве о неправичним уговорним одредбама ( 93/13/ЕЕЗ)
26

. 

Суд правде је у контексту Директиве о неправичним уговорним 

одредбама разматрао појам неправичних одредаба у потрошачким угово-

рима, обавезне законске одредбе, концепт "уговорне одредбе о којој стра-

не нису преговарале", одредбе инкорпорисане у уговор после интервенци-

је законодавца, појам јасног и разумљивог језика одредбе, испитивање 

правичности одредбе по сопственој иницијативи националног суда пово-

дом уговора о зајму у страној валути. 

Захтев за одлуку о претходним питањима
27

 је поднео Регионални 

Апелациони суд у Будимпешти: 

1. Захтев за одлуку о претходним питањима односи се на тумаче-

ње члана 1. став 2, члана 3. став 1 и члана 4. став 2. Директиве 93/13/EEC о 

неправичним одредбама потрошачких уговора, као и тачке 1(i) анекса. 

2. Захтев је поднет поводом поступка између OTP Bank Nyrt. 

и OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (под заједничким називом "OTP 

Bank") и госпође Teréz Ilyés и господина Emil Kiss (под заједничким 

називом, "зајмопримци") у вези са захтевом за проглашење ништаво-

сти одређених неправичних одредаба уговора о зајму (кредиту) индек-

сираном у швајцарским францима (CHF), исплаћеног и отплаћеног у 

мађарским форинтама (HUF). 

Суд правде је у овој Одлуци између осталог навео чињенице које 

се односе на развој праксе и законодавства у Мађарској у вези са предмет-

ним уговорима о кредитима индексираним у страној валути, које је навео 

и Европски суд за људска права у претходно описаној Одлуци овог суда. 

                                                 
26  Видети фусноту 17 
27 У складу са чланом 267. Уговора о функционисању Европске Уније, Суд правде има 

надлежност да одлучује о тумачењу уговора и других аката Уније, а судови пред 

којима се налазе таква питања могу затражити од Суда правде доношење одлуке о 

тим питањима. 
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У даљем тексту биће изнета питања која је поставио мађарски суд 

и одговори и закључци Суда правде. 

 

1. ПИТАЊЕ 

Поводом питања које се односи на концепт "уговорне одредбе о 

којој стране нису преговарале" из члана 3. став 1. Директиве 93/13, овај 

члан мора бити интерпретиран у смислу да обухвата између осталог уго-

ворне одредбе измењене обавезујућом законском нормом (у конкретном 

случају закони које је Мађарска усвојила), које су усвојене после закључе-

ња уговора о кредиту са потрошачем, са сврхом да се отклоне одредбе 

које су биле ништаве у уговору, на тај начин што је наложена примена 

курса који је одредила Народна банка ради обрачуна износа кредита. Суд 

је сматрао да ће се према члану 3. став 2. Директиве, сматрати да стране 

нису индивидуално преговарале, увек када је одредба припремљена уна-

пред и потрошач није имао прилику да утиче на суштину одредбе
28

. 

Суд закључује да концепт "уговорне одредбе о којој стране нису 

преговарале" и члана 3. став 1. Директиве 93/13/EEC о неправичним 

одредбама у потрошачким уговорима мора бити интерпретиран у смислу 

да обухвата између осталог уговорне одредбе измењене обавезујућом 

законском нормом која је усвојена после закључења уговора са потроша-

чем, у сврху отклањања ништавих одредаба уговора (став 49). 

 

2. ПИТАЊЕ 

Друго питање поступајућег суда, у суштини се односи на то да ли 

се члан 1. став 2. Директиве 93/13 мора протумачити тако да обухвата и 

одредбе измењене у складу са обавезујућом законском нормом, која је 

усвојена после закључења уговора о зајму са потрошачем (односно кори-

сником кредита)у сврху отклањања ништавих одредаба уговора, тако што 

је наложена примена курса који је одредила Народна банка ради обрачуна 

износа зајма, задржавајући при томе ризик промене курса стране валуте 

на потрошачу у случају депресијације националне валуте у односу на 

страну у којој је зајам узет
29

. 

                                                 
28  Ст. 46-47. 
29  Став 51. 
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У вези са овим питањем Суд подсећа да се чланом 1. став 2. Директи-

ве 93/13 омогућава искључење њене примене на уговорне одредбе које су 

одраз обавезујућих законских или регулаторних одредаба. Суд је већ и раније 

сматрао да то искључење подразумева испуњење два услова. С једне стране, 

уговорна одредба мора бити одраз законске или регулаторне одредбе, а, с 

друге стране, та одредба мора бити обавезујућа. Ово искључење примене 

Директиве 93/13 оправдава се чињеницом да се легитимно може претпоста-

вити да је национални законодавац постигао равнотежу између права и оба-

веза уговорних страна у погледу одређене врсте уговора
30

. 

Став 55. "У вези са том сврхом и општом садржином Директиве 

93/13, имајући у виду природу и значај јавног интереса који је основа 

заштите потрошача, Директива захтева од држава чланица, прво, према 

члану 6. став 1. да омогуће "да неправичне одредбе који се користе у уго-

вору закљученим са потрошачем од стране продавца или пруцаоца услуга 

не буду обавезујуће за потрошача" и, друго, као што је видљиво из члана 

7. став 1. Директиве, да обезбеде"адекватна и делотворна средства"како 

би се спречило стално коришћење неправичних одредаба у уговорима 

закљученим са потрошачима од стране продаваца или пружаоца услуга". 

Став 56 "Конкретније, што се тиче члана 6. став 1. Директиве 93/13, 

Суд је раније сматрао да, иако та одредба налаже државама чланицама да 

утврде да неправичне одредбе нису обавезујући за потрошача, 'као што је 

предвиђено њиховим националним правом, "остаје чињеница да уређење 

националног механизма заштите права која се гарантује потрошачима Дирек-

тивом 93/13, не може да измени обим и суштину те заштите"
31

. 

Суд је затим констатовао садржину закона који су усвојени у 

Мађарској и на основу којих је омогућена примена курса Народне банке
32

. 

Такође се наводи да је из информација којима Суд располаже јасно да су 

ови закони донети у одређеном контексту и да у основи имају Одлуку 

Курије која је донета ради очувања јединствености права, којом одлуком 

је тај суд одлучио о неправичности или претпоставци неправичности 

                                                 
30  Ст. 53-54. 
31  Суд се у том смислу позвао на пресуду од 21. децембра 2016, Gutiérrez Naranjo and 

Others, C‑154/15, C‑307/15 и C‑308/15, EU:C:2016:980, ст. 64 и 65. 
32  Видети чињенице у претходно приказаној Одлуци Европског суда за људска права, 

Merkantil CAR ZRT. и други против Мађарске, од 27. новембра 2018. године 



Билтен Врховног касационог суда 

 

165 

одредаба о разлици курса и овлашћењу банке да једнострано мења уговор 

о зајму индексиран у страној валути и закључен са потрошачима
33

. 

Суд наводи да је ова одлука Курије као и каснији закон били засновани 

на пресуди Суда правде, Kásler and Káslerné Rábai
34

. Суд је у овој пресуди 

утврдио да је, у одређеним околностима, замена неправичне одредбе допун-

ском одредбом националног права у складу са циљем члана 6. став 1. Директи-

ве 93/13, с обзиром да, у складу са устаљеном судском праксом, ова одредба 

има за циљ да замени, формалну равнотежу права и обавеза утврђених угово-

ром, стварном равнотежом која поново успоставља једнакост између њих, а не 

да поништи све уговоре који садрже неправичне одредбе
35

. 

Суд затим указује на свој став изражен раније у истој пресуди 

Kásler and Káslerné Rábai да ако националном суду не би било допуштено 

да замени неправичну одредбу без које уговор не би могао да настави да 

постоји, то би могло да доведе до поништења уговора у целости. Ово би 

потрошача могло изложити посебно неповољним последицама, јер би по 

правилу, морао да исплати неизмирени део дуга одмах, при чему је веро-

ватно да би то премашило финансијске могућности потрошача и, као 

резултат, довело до кажњавања потрошача, а не зајмодавца који не би био 

обесхрабрен од уношења таквих одредаба у уговоре које нуди
36

. 

Суд закључује да иако се чланом 1. став 2. Директиве 93/13 омогу-

ћава искључење њене примене на уговорне одредбе које су одраз обавезу-

јућих законских или регулаторних одредаба, то не значи да је друга уго-

ворна одредба као што је она која се односи на ризик курса стране валуте, 

такође у потпуности искључена из обухвата директиве и да не може бити 

испитана у светлу Директиве. 

Став 68. "У погледу уговорних одредаба које се односе на питање 

ризика измене курса стране валуте које нису обухваћене тим законским 

изменама, из судске праксе Суда произилази да такве одредбе спадају у 

поље примене члана 4. став 2. Директиве 93/13 и могу избећи процену да 

ли су неправичне само у оној мери у којој надлежни национални суд да 

                                                 
33  Ст. 57- 58. 
34  Пресуда од 30. априла 2014. године, Kásler and Káslerné Rábai, C‑26/13, 

EU:C:2014:282, став 82. 
35  Став 60. 
36  Став 61. 
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свој став, испитивањем сваког појединачног случаја, да ли их је продавац 

или пружалац услуга саставио јасним и разумљивим језиком"
37

. 
 

Суд закључује 

Члан 1. став 2. Директиве 93/13 мора се тумачити тако да подручје 

примене те Директиве не обухвата одредбе које одражавају обавезне 

одредбе националног закона, унете после закључења уговора о зајму са 

потрошачем и чији је циљ уклањање ништавих одредаба уговора, одређи-

вањем примене курса који је одредила Народна банка. Међутим, (уговор-

на) одредба која се односи на питање ризика измене курса стране валуте, 

као што је она која се разматра у главном поступку (пред мађарским 

судом), није искључена из обухвата наведене одредбе Директиве. 

 

3. ПИТАЊЕ 

Треће питање се односи на примену члана 4. став 2. Директиве, 

односно да ли се овај члан мора тумачити у смислу захтева да уговорне 

одредбе морају бити изражене јасним и разумљивим језиком, а да то под-

разумева да кредитна институција мора обезбедити детаљну информацију 

о ризику промене курса, укључујући анализу ризика у погледу економ-

ских последица које могу настати због депресијације националне валуте у 

односу на страну валуту у којој је кредит био индексиран. 

У вези са овим питањем, Суд је указао да у контексту уговора о 

кредиту индексираним у страној валути, а што произлази и из праксе 

Суда, да се члан 4. став 2. Директиве 93/13 мора тумачити тако да се 

услов да одредба буде написана јасним и разумљивим језиком не може 

свести само на формалну и граматичку разумљивост
38

. 

                                                 
37  Суд се позвао на пресуду од од 20. септембра 2017, Andriciuc and Others, C‑186/16, 

EU:C:2017:703, ст. 43. у коме се наводи: Суд подсећа да је већ пресудио да се обавеза 

јасног и разумљивог састављања текста примењује чак и кад је уговорна одредба обу-

хваћена појмом "главни предмет уговора" или појмом "примереност цене и накнаде на 

једној страни, и испоручене услуге и робе на другој" у смислу члана 4. став 2. Директи-

ве 93/13. Уговорне одредбе из тог члана изузете су из оцене њихове неправичности, 

само ако надлежни национални суд сматра, после испитивања на појединачној основи, 

да их је продавац или пружалац услуга саставио јасно и разумљиво. 
38 Став 73, Суд се поново позвао на пресуду, Andriciuc and Others, C‑186/16, 

EU:C:2017:703, став 44 и даље цитиране пресуде 
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Став 74 "У погледу стране валуте у којој је кредит дат, као што је слу-

чај у главном поступку (мисли се на поступак пред националним судом), мора 

се приметити да као што је то навео Европски одбор за системски ризик
39

 у 

својој Препоруци
40

 од 21. септембра 2011. године о зајмовима у страној валу-

ти, према којој финансијске институције морају обезбедити зајмопримцима 

одговарајућу информацију која ће им омогућити да буду добро информисани и 

донесу одлуке опрезно, и треба да бар укажу на утицај јаке депресијације сред-

ства плаћања у држави чланици у којој зајмопримац има пребивалиште, на 

висину рате и на утицај повећања каматне стопе у страној валути"
41

. 

Став 75. "Конкретније, зајмопримац (корисник кредита)мора, 

прво, бити јасно обавештен о чињеници да се, закључењем уговора о кре-

диту индексираном у страној валути, излаже одређеном девизном ризику 

који ће, потенцијално, бити тешко сносити у случају депресијације валуте 

у којој прима свој приход у односу на страну валуту у којој је кредит одо-

брен. Друго, од продавца или пружаоца услуга, у овом случају банке, 

мора се тражити да наведе могуће варијације курса и ризика који су свој-

ствени узимању кредита у страној валути"
42

. 

Суд затим закључује да је у складу са Директивом 93/13, важно да 

се потрошачу заиста пружи прилика да испита све услове уговора. 

Информације које су достављене довољно времена пре закључења угово-

ра, о условима уговора и последицама закључења уговора, од суштинског 

су значаја за потрошача како би одлучио да ли жели да буде обавезан 

одредбама које је претходно предвидео продавац или пружалац услуга
43

. 

Суд правде, на крају закључује да у светлу наведеног, суд који је 

упутио захтев треба да узме у обзир, између осталог, да ли у уговору о 

кредиту о коме је реч постоји "Изјава о обавештењу о ризику"(чији текст 

је наведен у ставу 19. ове пресуде), заједно са свим додатним информаци-

јама датим пре закључења тог уговора. Из података пред Судом јасно је 

да су зајмопримци добили, између осталог, додатну информацију која се 

односи на девизни ризик, која садржи примере специфичних обрачуна 

                                                 
39  European Systematic Risk Board 
40  Recommendation ESRB/2011/1, (OJ 2011 C 342, p. 1) 
41 Видети и пресуду Andriciuc и други, C‑186/16, EU:C:2017:703, став 49 
42  Као горе, став 50 
43 Став 76, Суд упућује и на пресуду од 30. априла 2014. године, Kásler and Káslerné 

Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, став 70 и даље цитирану праксу. 
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ризика у случају депресијације мађарске форинте у односу на швајцарски 

франак, али све то ипак мора да утврди суд који је упутио захтев
44

. 
 

Суд закључује 

У светлу претходно наведеног, одговор на треће питање је да се члан 4. 

став 2. Директиве 93/13 мора тумачити тако да услов да одредба буде написана 

јасним и разумљивим језиком, подразумева и то да финансијска институција 

зајмопримцу пружи одговарајућу информацију како би му омогућила да буде 

добро информисан и да донесе разбориту одлуку. У том смислу, овај услов 

подразумева да одредбу која се односи на ризик промене курса мора разумети 

потрошач не само на формалном и граматичком нивоу, већ и у смислу њених 

стварних ефеката, тако да би просечни потрошач, који је разумно добро 

информисан и разумно опрезан, био свестан не само могуће депресијације 

националне валуте у односу на страну валуту у којој је кредит индексиран већ 

и могао да процени потенцијалне значајне економске последице такве одредбе 

у погледу сопствених финансијских обавеза. 

 

4. ПИТАЊЕ 

Четвртим питањем, суд који је упутио захтев у суштини пита да ли се 

члан 4. став 1. Директиве 93/13 мора тумачити тако да се услов јасног и разу-

мљивог језика уговорних одредаба мора ценити узимајући у обзир време 

закључења уговора, и да ли се односи и на све друге одредбе уговора, иако су 

неке касније оглашене ништавим као неправичне од стране самог законодавца. 

Даље се наводи да је јасно из члана 4. став 1. Директиве да треба узети у обзир 

између осталог, све одредбе уговора у време његовог закључења, јер је то 

моменат у коме потрошач одлучује да ли жели да буде обавезан одредбама 

односно условима које је саставио продавац или пружалац услуга
45

. 

Суд указује да у погледу предмета у главном поступку, накнадно 

ступање на снагу закона, у мери у којој су њима уведене обавезне измене 

са дејством ex tunc на одређене одредбе које је садржавао уговор о креди-

ту, није у оквиру околности које суд који је упутио захтев мора узети у 

обзир приликом оцене транспарентности одредбе у погледу услова који се 

односи на ризик промене курса
46

. 

                                                 
44  Став 77. 
45  Ст. 79. и 80. 
46  Став 81. 
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Суд закључује 

Члан 4. Директиве 93/13 мора се тумачити тако да се услов јасног 

и разумљивог језика уговорних одредаба мора ценити узимајући у обзир 

време закључења уговора, и да ће се односити на све одредбе и околности 

које су постојале приликом закључења уговора, без обзира на то што су 

неке од ових одредаба сматране или проглашене неправичним па их је 

сходно томе, касније национални законодавац прогласио ништавим. 

 

5. ПИТАЊЕ 

Петим питањем, суд који је упутио захтев у суштини пита да ли се 

члан 6 (1) Директиве 93/13 мора тумачити у смислу да национални суд треба 

да идентификује по сопственој иницијативи, уместо потрошача, који се поја-

вљује у својству подносиоца захтева, сваку неправичност услова уговора које 

је потрошач закључио са продавцем или пружаоцем услуге. 

Став 85 "Према члану 6. став 1. Директиве 93/13, државе чланице 

су дужне да омогуће да неправичне одредбе уговора закљученог између 

потрошача и продавца или пружаоца услуга, у складу са националним 

правом, не буду обавезујуће за потрошача, као и да ће уговор наставити 

да обавезује стране уколико је то могуће без тих неправичних одредаба". 

Став 86. "Такође, из члана 7. став 1. Директиве 93/13, произлази да 

државе чланице морају осигурати да судови или управни органи имају на рас-

полагању одговарајућа делотворна средства како би се спречило стално кори-

шћење направичних одредаба у уговорима закљученим са потрошачима од 

стране продаваца или пружалаца услуга. С тим у вези, Суд је подсетио на при-

роду и значај јавног интереса који подразумева заштиту потрошача, који су у 

позицији слабије стране у односу са продавцима или пружаоцима услуга
47

. 

Суд подсећа да се од националног суда захтева да по сопственој 

иницијативи оцени да ли је уговорна одредба која спада у поље примене 

Директиве 93/13 неправична, компензујући на овај начин неравнотежу 

која постоји између потрошача и продавца или пружаоца услуга, под 

условом да има на располагању правне и чињеничне елементе неопходне 

                                                 
47  Суд указује и на пресуду од 31 маја 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, став 33 и 

даље цитиране одлуке 
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за тај задатак
48

. Ову обавезу националног суда треба сматрати неопход-

ном за осигурање делотворне заштите права потрошача, посебно у светлу 

не безначајног ризика да потрошач није свестан својих права или да наи-

лази на тешкоће у њиховом остварењу
49

. 
 

Суд закључује 

Члан 6. став 1. и члан 7. став 1. Директиве 93/13 мора се тумачити 

у смислу да национални суд треба да идентификује по сопственој иници-

јативи, уместо потрошача, који се појављује у својству подносиоца захте-

ва, сваку неправичност уговорне одредбе уговора који је потрошач закљу-

чио са продавцем или пружаоцем услуге, под условом да има на распола-

гању правне и чињеничне елементе неопходне за тај задатак. 
 

Коментар 

Наведеном Одлуком Европског суда за људска права указано је на 

право држава да у складу са широким пољем слободне процене уређују 

питања од значаја за економска и социјална питања. ЕСЉП се очигледно 

у потпуности ослонио на аргументацију мађарских судова, посебно 

Врховног и Уставног суда у вези са питањима правичности поступка и 

ограничењима права на мирно уживање имовине, која је прописао законо-

давац. При томе, ЕСЉП је свакако узео у обзир да су се мађарски судови 

у тумачењу ослонили на ставове Суда правде Европске Уније. Иако ова 

Одлука ЕСЉП не доноси суштинске новине, она нам указује на могући 

правац поступања државе у уређивању питања која се односе на уређива-

ње уговорних односа насталих закључивањем уговора о кредиту као и на 

могући домет судске контроле у заштити корисника кредита.  

Говорећи о овом другом питању, домету судске контроле, када је 

реч о уговорима о кредиту, пресудом Суда правде ЕУ свакако се даје зна-

чајна интерпретација о примени Директиве о неправичним уговорним 

одредбама. Мађарски суд који је доставио захтев за одлуку о претходним 

питањима, у својим питањима се управо ослонио на ову Директиву која је 

за Мађарску обавезујућа од 2004. године.  

                                                 
48  Став 87, Суд указује на пресуду од 26. јануара 2017, Banco Primus, C ‑ 421/14, ЕУ: Ц: 

2017: 60, став 43. и даље цитиране одлуке. 
49  Став 88, Суд указује и на пресуду од 17. маја 2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke 

Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, став 31. и даље цитиране одлуке. 
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Када је реч о Србији, обавеза усклађивања стандарда заштите потро-

шача, па и корисника финансијских услуга, са стандардима који важе у Европ-

ској унији наведена је у члану 78. Споразума о стабилизацији и придружива-

њу, у коме се наводи између осталог, да ће уговорне стране сарађивати како 

би усагласиле стандарде заштите потрошача у Србији са стандардима у 

Заједници. Делотворна заштита потрошача је нужна како би се обезбедило 

ваљано функционисање тржишне економије и та заштита ће зависити од 

развоја административне инфраструктуре ради обезбеђивања надзора над 

тржиштем и спровођења закона у овој облати
50

. Поред усклађивања својих 

закона са целокупним европским правом у области заштите потрошача, ова 

обавеза подразумева да Србија мора да спроводи активну политику заштите 

потрошача
51

, што значи не само да се мора ускладити законодавство, већ и у 

пракси та заштита треба да буде делотворна. 

Колики значај Европска унија придаје потрошачком праву, говори и 

чињеница да је заштита потрошачког права предвиђена и највишим актом ЕУ о 

људским правима – Повељом Европске уније о основним правима
52

, где је 

наглашено да политика Уније мора да осигура висок степен заштите потрошача. 

Законом о заштити потрошача (''Службени гласник РС'' бр. 

62/2014, 6/2016 - др. Закон) и Законом о заштити корисника финансијских 

услуга (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011 и 139/2014) у начелу су при-

хваћена правила Европске уније о заштити потрошача, а пракса ће показа-

ти делотворност те заштите.  

Имајући у виду и одредбу Устава Републике Србије да се људска 

права тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва, 

сагласно важећим међународним стандардима људских и мањинских пра-

ва, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спрово-

ђење (члан 18), нема препрека да се у пракси примене стандарди Суда 

правде ЕУ у тумачењу ових питања. 

 

                                                 
50  http://europa.rs/upload/ssp_prevod_sa_anexima.pdf, Споразум о стабилизацији и при-

друживању Србија је потписала 29. априла 2008. године 
51  Видети и Студију потрошачке политике у Србији, Центар за европске политике, 

јануар 2013. године, Београд 
52  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT, заштита 

потрошача прописана је у члану 38. Повеље 



Пракса Европског суда за људска права                                      

172 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација y публикацији  

Народна библиотека Србије, Београд  
 

34 
 

 

      БИЛТЕН Врховног касационог 

суда / главни и одговорни уредник Драгиша Б. 

Слијепчевић. - 2010, бр. 1-.... - Београд     

(Др Милутина Ивковића 9а) : Intеrmеx,   

2019 - (Београд : "Cicеrо") 
 

Тромесечно. - Је наставак: Билтен судске     

праксе Врховног суда Србије = ISSN 0354-4109 

ISSN 2217-3676 = Билтен судске праксе        

Врховног касационог суда 

COBISS.SR-ID 178980876 
 

 

 

 

 


