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Поштовани, 
 

 

Врховни касациони суд и ове године организује традиционално 
саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи у периоду од 10. до 
12. октобра 2019. године. Тема саветовања су спорна правна питања 
обрађена у стручним радовима из области кривичноправне, грађанско-
правне, привредноправне, управноправне и прекршајне материје. У том 
циљу припремљени су стручни радови који се баве појединим спорним 
правним питањима у односу на  која је исказана недоумица у судској 
пракси у погледу њиховог могућег правноваљаног решења. Заузети аутор-
ски ставови биће предмет расправе свих учесника саветовања. Зато су 
сви стручни радови унапред публиковани у посебним бројевима Билтена 
Врховног касационог суда. Тиме се ствара реална могућност благовреме-
ног упознавања учесника саветовања са обрађеним спорним правним 
питањима и изнетом правном аргументацијом аутора у односу на њихов 
предлог решења.  

 Међутим, изнети ставови у публикованим стручним радовима 
представљају искључиво лично виђење  могућих решења обрађених спо-
рних правних питања  са становишта уважене аргументације њихо-
вих аутора. 

 Заузети ауторски ставови и дискусијом опредељена могућа реше-
ња разматраних спорних питања  на саветовању биће предмет расправе 
посебних одељења Врховног касационог суда, која ће усвојеним правним 
схватањима о истим извршити уједначавање судске праксе и тако 
допринети остварењу законске функције Врховног  касационог суда у 
вршењу судске власти. 

 

Редакција 
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Весна Поповић 
судија Врховног касационог суда 

 

 

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
КРОЗ УСВОЈЕНА ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВЕ  

И ЗАКЉУЧКЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА  
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

 

I. УВОД 

Врховни касациони суд као највиши суд Републике Србије, своју 
законску обавезу обезбеђивања јединствене примене права у вршењу суд-
ске власти остварује кроз одлучивање о ванредним правним средствима 
изјављеним на одлуке судова у Републици Србији, о сукобима надлежно-
сти између судова ако за одлучивање није надлежан други суд, заузима-
њем правних ставова у поступцима решавања спорног правног питања. 

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

У реферату ће бити приказане активности Грађанског одељења на 
седницама одељења, заједничким састанцима грађанских одељења и оде-
љења за радне спорове апелационих судова и Привредног апелационог 
суда, заузетим правним ставовима у поступцима решавања спорног прав-
ног питања, ставовима израженим у одлукама о ванредним правним сред-
ствима који су од значаја за уједначавање судске праксе и утврђеним сен-
тенцама. 

Грађанско одељење Врховног касационог суда је у 2018. години 
одржало 11 седница, а у првој половини 2019. године осам седница на 
којима су разматрани реферати судија у поступцима решавања спорног 
правног питања, усвојен је одређени број правних схватања и закључака, 
разматрани су извештаји о раду одељења и суда и правна схватања апела-
ционих судова, утврђен одређен број сентенци и праћен рад нижестепе-
них судова. 
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Као што је познато правна схватања Врховног касационог суда 
обавезују само судије тог суда, односно судије Одељења суда које је прав-
но схватање усвојило. Она нису обавезујућа за нижестепене судове. 
Потреба усаглашавања судске праксе једнаког поступања у једнаким ства-
рима, правне сигурности и предвидивости судских одлука, у функцији је 
остварења једнаке заштите странака пред судом. Као последица неуједна-
ченог поступања и доношења различитих одлука у једнаким стварима, 
посебно највишег суда, долази до повреде уставног и конвенцијског права 
на правично суђење. Овакву повреду санкционишу како Европски суд за 
људска права тако и Уставни суд обавезујући државу да плати накнаду. 

Врховни касациони суд у грађанској материји судску праксу ујед-
начава кроз: 

- решавање спорног правног питања на захтев првостепеног суда;  

- одлучивање о ванредним правним лековима у конкретним пред-
метима; 

- усвајање правних схватања и попуњавања правних празнина, 
јединственог тумачења права или предузимање општих мера из пресуда 
Европског суда за људска права, донетих против Републике Србије у 
поступку њихових извршења; 

- одржавање састанака са апелационим судовима и Привредним 
апелационим судом ради разматрања спорних правних питања из опште 
грађанске материје и материје радног права, према Плану и Споразуму 
председника судова ради реализације обавеза из Закона о уређењу судова;  

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

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

Усвајањем Акционог плана од стране Врховног касационог суда 1. 
априла 2014. године, предвиђен је механизам који је у стању да превазиђе 
недоследности које су се огледале у томе што су доношене различите суд-
ске одлуке у истим или битно сличним чињенично-правним ситуацијама. 
Овај план садржао је серију мера које се предузимају на разним нивоима 
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судске надлежности који између осталог садржи: усвајање правних 
мишљења на основу начела насталих у судској пракси Европског суда за 
људска права, ширење тих мишљења, редовну размену информација 
између судова, повећан број тематских расправа и програма обуке, усваја-
ње посебних акционих планова од стране судова на разним нивоима и 
израда разних ИТ алатки интернет база података1. 

Потреба усаглашавања судске праксе, једнаког поступања у једна-
ким стварима, правне сигурности и предвидивости судских одлука према 
све присутнијим становиштима домаћих и међународних експерата не 
сме да угрози независност судије који поступа у одређеном предмету. Ово 
посебног због тога што усвојена правна схватања на седницама одељења 
и правни ставови Врховног касационог суда нису обавезујући за нижесте-
пене судове. 

Судије треба да знају правна схватања и ставове највиших судова 
и узму их у обзир приликом одлучивања јер они делују снагом својих 
аргумената. Ако одлучују супротно њима треба добро да образложе раз-
логе који су их навели на такво поступање. У супротном унутрашња 
судијска независност била би угрожена.  

Европски суд за људска права се о уједначавању судске праксе 
изјашњавао и у пресудама Мирковић и други против Србије2 и Попова и 
Попов против Бугарске3. у којима је истакао да се оцена Суда увек засни-
ва на принципу правне сигурности који се подразумева за све чланове 
Конвенције и чини један од фундаменталних аспеката владавине права 
(види Сахин и Сахин против Турске - представка број 13279/05, пресуда 
од 20.10.2011. године). Овај принцип гарантује одређену стабилност у 
правним ситуацијама и доприноси поверењу јавности у судове. Опстајање 
супротних судских одлука може довести до стања правне несигурности и 
вероватно до умањења поверења јавности у правни систем, при чему је то 
поверење једна од суштинских компонената државе засноване на владави-
ни права. Међутим, могућност различитих судских одлука је особеност 
судских система који се заснивају на мрежи првостепених и другостепе-

                                                 
1  Представка Цупара против Србије број 34683/08, одлука од 12.7.2016. године, пресуда правносна-

жна 11.10.2016. године у којој се Европски суд позитивно изјаснио о доброј пракси уједначавања 
судске праксе. 

2  Представка број 27471/15, пресуда од 26.6.2018. године  
3  Представка број  11260/10, пресуда од 11.4.2019. године 
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них судова у оквиру њихове територијалне надлежности. Такве разлике 
могу се такође појавити и у истом суду. То се само по себи не може сма-
трати несагласним са Конвенцијом4.  

Услов правне сигурности и заштите легитимног поверења јавно-
сти не подразумева стечено право на конзистентност судске праксе. Раз-
вој судске праксе сам по себи није супротан правилном спровођењу прав-
де с обзиром да пропуст да се одржи динамичан и еволутиван приступ 
може довести до ризика у спровођењу реформи и напретка. 

У принципу улога Суда није да упоређује различите судске одлуке 
националних судова чак иако су донете у сличним поступцима. Суд мора 
поштовати независност тих судова. Исто тако различит исход два поступ-
ка не може бити разлог за оцену о различитој судској пракси када је то 
оправдано различитим чињеничним стањем. 

Критеријуми којима се Суд руководи у својој оцени о околности-
ма у којима различите судске одлуке разних домаћих судова који одлучу-
ју у последњој инстанци о могућој повреди члана 6. Конвенције састоје се 
у утврђивању прво, да ли постоје "дубоке и дуготрајне разлике" у судској 
пракси домаћих судова, друго да ли домаће право обезбеђује механизам 
за превазилажење тих разлика и треће да ли је тај механизам био приме-
њен и са којим ефектом. 

 

II. УСВОЈЕНА ПРАВНА СХВАТАЊА У ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА  
СПОРНОГ ПРАВНОГ ПИТАЊА 

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

На седници Грађанског одељења, одржаној 02.11.2018. године, 
усвојен је правни став: 

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 

                                                 
4  Сахин и Сахин против Турске, Албу и други против Румуније, представка број 34796/09, Одлука 

од 10. маја 2012. године. 
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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. 

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 ранијих 
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 седници Грађан-
ског одељења која је одржана 19.6.2018. године донета је одлука да се тај зах-
тев одбаци (Спп 25/2017). Међутим, с обзиром на значај овог питања за одлу-
чивање 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 Одељење 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 
допунама), као и Закон о промету непокретности ("Службени гласник 
РС", бр. 42/98 и 111/2009), прописивали су могућност конвалидације уго-
вора о промету 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 претежним делом, да је непокретност стечена у границама 
закона, да је плаћен порез на промет, да није повређено право прече купо-
вине и да није повређен други друштвени интерес. Услови за конвалида-
цију 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 повређен принудни пропис. Међутим, сада 
важећи Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 
93/2014, 121/2014 и 6/2015) не предвиђа могућност конвалидације уговора 
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о промету непокретности који није сачињен у законом прописаној форми, 
већ као последицу прописује да такав уговор не производи правно дејство 
(члан 4. став 4. Закона). 

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 закљу-
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чени у прописаној форми, а извршени су у целини или у претежном делу. 
То значи да се пуноважност уговора и свих односа насталих из уговора 
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 раније, 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 стра-
не су се сагласиле о битним састојцима уговора, испуниле су своје обаве-
зе из уговора 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 несмета-
ној државини. Уговори су закључени у писменој форми, потписи уговор-
них страна нису оверени од стране суда, али су уговорне стране имале у 
виду могућност признања – конвалидације оваквих уговора, која је била 
прописана чланом 4. Закона о промету непокретности који је важио у вре-
ме 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.  

На истој седници Грађанско одељење је усвојило и правни став 
који гласи: 
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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 повери-
оци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији 
донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе 
или решење о обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још воде 
извршне поступке, 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 јав-
ни извршитељ''. 

Примењујући цитирану прелазну одредбу ЗИО, Основни су у Чач-
ку је у приложеном предмету Ив бр. 5969/12 решењем од 5.7.2016. годи-
не, обуставио извршни поступак и укинуо све спроведене радње, јер се 
поверилац 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 
суду на даљи поступак (решење Гж бр. 1992/16 од 1.10.2017. године). 
Жалбени суд сматра да поверилац у законом одређеном року није морао 
да се изјасни, 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 извр-
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шење (ступио на снагу 18.9.2011. године, с тим да су одредбе о извршите-
љима почеле да се примењују 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 ступања на снагу новог закона (1.7.2016. 
године) било укинуто решење о извршењу, 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''.  

 

Такође, на истој седници од 02.11.2018. године у поступку реша-
вања спорног правног питања усвојен је  

ЗАКЉУЧАК 

Република Србија одговара за материјалну штету насталу због 
потпуног или делимичног неизвршења правноснажних и извршних 
судских одлука, односно у стечају утврђених потраживања запосле-
них из радног односа која су без њихове кривице остала неизвршена и 
у поступку стечаја вођеном над стечајним дужником са већинским 
друштвеним или државним капиталом, уз услов да је претходно утвр-
ђена повреда права на суђење у разумном року. 

 

На седници Грађанског одељења одржаној 27.11.2018. године 
усвојен је  

ПРАВНИ СТАВ 
ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације сматра 
се правним следбеником Агенције за приватизацију у судским поступ-
цима покренутим пре 01.02.2016. године, у којима је Агенција за прива-
тизацију имала положај странке или умешача, па је, на основу члана 
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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 
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 приватиза-
ције као правни следбеник Агенције за приватизацију обавезна да 
као странка ступи у парницу по позиву суда уместо Агенције за при-
ватизацију? 

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 
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("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 
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 при-
ватизацији ("Службени гласник РС", број 112/15) прописано је: да Аген-
ција 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 старати 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 орга-
нима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или 
умешача, а који су покренути пре 01.02.2016. године, преузима Агенција 
за вођење спорова у поступку приватизације, коју ће основати Влада у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона (став 3); да се Аген-
ција за вођење спорова у поступку приватизације сматра правним следбе-
ником Агенције за приватизацију у судским и другим поступцима из ста-
ва 3. овог члана. Сагласно члану 37. наведеног закона, овај закон се при-
мењује од 01.02.2016. године.  
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Одлуком Владе о оснивању Агенције за вођење спорова у поступ-
ку 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 приватиза-
цију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 
01.02.2016. године.  

Одредбом члана 222. тачка 2) Закона о парничном поступку 
("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13-УС и 55/14) прописа-
но је да суд утврђује прекид поступка кад странка изгуби парничну спо-
собност, 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 наставити 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 позо-
ве да то учине.  

Из цитираних прописа произлази да је Агенција за лиценцирање 
стечајних управника, након 4.11.2015. 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, према 
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 1.2.2016. 
године, сагласно одредбама члана 31. Закона о изменама и допунама Зако-
на о приватизацији, Агенција за вођење спорова у поступку приватизације 
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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 1.2.2016. године. Агенција за вође-
ње спорова у поступку приватизације дужна је да у наведеном случају 
преузме поступак уместо Агенције за приватизацију, када је, на предлог 
противне странке, суд позове да то учини.  

 

На седници Грађанског одељења одржаној 11.12.2018. године 
усвојен је  

ПРАВНИ СТАВ 

Изјава извршног повериоца о промени избора о начину прово-
ђења извршења започетог код суда са предлогом да даље спровођење 
извршења настави извршитељ нема значење и дејство изјаве о оду-
станку од извршења, па није разлог за обустављање поступка извр-
шења. 

Ако усвоји такав предлог суд не обуставља извршни поступак 
већ само обуставља спровођење извршења пред судом и одређује да 
ће даље спровођење извршења да настави извршитељ. 

Суд не може да усвоји предлог ако по сада важећем Закону о 
извршењу и обезбеђењу постоји искључива надлежност суда за спро-
вођење извршења. 

Достављањем решења о извршењу и решења о обустављању 
спровођења извршења пред судом (јавном извршитељу) ради даљег 
спровођења извршења сматраће се да је предмет којим је извршење 
започето и до тада спровођења пред судом решен. 

 

На истој седници у поступку решавања спорног правног питања 
усвојен је 

ПРАВНИ СТАВ 

Постојање и обим грађанско-правне одговорности (јавног) 
извршитеља за штету проузроковану у вршењу јавних овлашћења у 
извршном поступку или у поступку обезбеђења утврђује се по захтеву 
оштећеног лица у поступку који спроводи надлежни суд по правили-
ма парничног поступка. 
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Постојање дисциплинске одговорности не представља прет-
ходно питање у парничном поступку утврђивања грађанско-правне 
одговорности (јавног извршитеља за накнаду штете). 

 

На седници Грађанског одељења одржаној дана 21.5.2019. године, 
усвојен је  

ПРАВНИ СТАВ 

ПРАВО НА УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСЕБНИМ  
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА МИНИСТАРСТВА  

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НАДЛЕЖНИМ ЗА СУЗБИЈАЊЕ  
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И ОТКРИВАЊЕ  

РАТНОГ ЗЛОЧИНА 

1. Лица, запослени који су пре ступања на рад у Службу за 
борбу против организованог криминала и Службу за откривање рат-
них злочина били радно ангажовани у МУП-у имају право на дво-
струки износ плате, која су остварила на пословима и задацима у том 
министарству уз ограничење из одредбе члана 18. став 1. Закона о 
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организо-
ваног криминала, корупције и других посебно тешких кривичних 
дела, па се на њих има применити одредба члана 2. Уредбе о платама 
лица која обављају послове у посебним организационим јединицама 
државних органа надлежним за сузбијање организованог криминала, 
која су овлашћена службена лица; 

2. Запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу про-
тив организованог криминала и Службу за откривање ратних злочи-
на нису били радно ангажовани у оквиру МУП-а већ су били радно 
ангажовани у другим државним органима, имају право на увећање 
плате до двоструког износа плате коју су остваривали на пословима и 
задацима на којима су радили пре ангажовања у наведене службе у 
МУП-у уз ограничење из члана 18. став 1. Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог кримина-
ла, корупције и других посебно тешких кривичних дела и  

3. Лица, запослени који први пут заснивају радни однос у Слу-
жби за борбу против организованог криминала и Службу за открива-
ње ратних злочина која нису била радно ангажована нигде, већ им је 
ово прво запослење, имају право на двоструки износ плате при чему 
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би суд требало да има у виду плату упоредног радника који ради на 
истим пословима и задацима на којима ради и то лице, те би запосле-
ни имао право на двоструки износ плате у односу на плату упоредног 
радника на претходном радном месту, уз ограничење из члана 18. 
став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно 
тешких кривичних дела. 

О б р а з л о ж е њ е 

Први основни суд у Београду, у парници тужиље А.А. против 
туженог Републике Србије, Министарство унутрашњих послова у смислу 
члана 180. ЗПП, покренуо је поступак за решавање спорног правног пита-
ња, у предмету 11 П1 1282/17. Разлог за покретање поступка Први основ-
ни суд наводи у чињеници да пред тим судом тече више парница са истим 
чињеничним и правним основом, да су донете различите одлуке од стране 
првостепеног и другостепеног суда и да постоји потреба за уједначавањем 
судске праксе и заузимањем правног става о спорном правном питању. 

Спорно правно питање које поставља првостепени суд гласи: 

Да ли запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу про-
тив организованог криминала и у Службу за откривање ратних злочина 
нису били радно ангажовани у оквиру МУП имају право на двоструки 
износ плате сходно Закону о организацији и надлежности државних орга-
на у сузбијању организованог криминала ("Службени гласник РС", бр. 
42/2002...32/2013) и Закону о организацији и надлежности државних орга-
на у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 94/2016, 87/2018), као и Уредби о платама лица 
која обављају послове у посебним организационим јединицама државних 
органа, надлежним за сузбијање организованог криминала ("Службени 
гласник РС", бр. 14/2003...114/2014), и Уредби о платама лица која врше 
функцију и обављају послове у Тужилаштву за ратне злочине и посебним 
организационим јединицама државних органа у поступку за ратне злочи-
не ("Службени гласник РС", бр. 97/2003, 67/2005). 

Првостепени суд је дао и сопствено тумачење које гласи:  

Иако је одредбом члана 2. наведене Уредбе прописано да се плата 
запослених обрачунава и исплаћује у двоструком износу плате коју су 
остварили на пословима са којих су ступили на рад у Службу за борбу 
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против организованог криминала и у Службу за откривање ратних злочи-
на, мишљење је суда да би и запослени који пре распоређивања у горе 
наведеним службама нису били радно ангажовани у оквиру МУП-а имали 
право на двоструки износ плате, а да би суд требало да има у виду плату 
упоредног радника који ради на истим пословима на којима ради тужилац 
изван горе наведених служби, те би тужилац имао право на двоструки 
износ плате у односу на плату упоредног радника јер би се плата упоред-
ног радника могла уподобити примањима запосленог на претходном рад-
ном месту пре распоређивања у службу. 

Првостепени суд је донео и решење о застоју поступку у смислу 
члана 180. ЗПП и списе доставио Врховном касационом суду ради доно-
шења одлуке о захтеву за решавање спорног правног питања. 

Апелациони суд у Београду се о овом спорном правном питању 
изјашњавао тако што је на седници Грађанског одељења за радне спорове, 
која је одржана 21.09.2017. године, једногласно усвојио став који гласи: 

Лица из става 2. Уредбе о платама лица која обављају послове у 
посебним организационим јединицама државних органа надлежним за 
сузбијање организованог криминала, која су овлашћена службена лица, 
имају право на исплату разлике у плати, ако је двострука плата коју су 
остваривали у време пре ступања на рад у наведене организационе једи-
нице, већа од плате коју су остварили у посебним организационим једини-
цама државних органа надлежним за сузбијање организованог криминала 
и то само лица која су ступила на рад у организационе јединице из радног 
односа, било да су посао обављали у Министарству унутрашњих послова 
било ван Министарства унутрашњих послова, уз ограничење о висини 
плате из одредбе члана 18. став 1. Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и дру-
гих посебно тешких кривичних дела. 

Грађанско одељење за радне спорове Апелационог суда у Београ-
ду, на седници која је одржана 30. јануара 2019. године једногласно је 
усвојило преформулисани став од 21.9.2017. године, који гласи: 

Лица из члана 2. Уредбе о платама која обављају послове у посеб-
ним организационим јединицима државних органа, надлежним за сузбија-
ње организованог криминала која су овлашћена службена лица, имају 
право на исплату разлике у плати, ако је двострука плата коју су оствари-
вали у време пре ступања на рад у наведене организационе јединице већа 
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од плате коју су остварили у посебним организационим јединицама 
државних органа надлежним за сузбијање организованог криминала и то 
само лица која су ступила на рад у организационе јединице из радног 
односа у Министарству унутрашњих послова уз ограничење о висини 
плате из одредбе члана 18. став 1. Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и дру-
гих посебно тешких кривичних дела. 

Апелациони суд је усвојио и објавио сентенцу из одлуке истог 
суда Гж1 3844/17 од 26.1.2018. године, а која гласи:  

Када запослени пре ступања на рад у Организациону јединицу 
Министарства унутрашњих послова надлежног за сузбијање организова-
ног криминала није био радно ангажован у другој организационој једини-
ци истог Министарства, он не остварује право на исплату увећане плате, 
јер се то право везује за већ остварену плату коју је запослено службено 
лице имало пре ангажовања у служби, без обзира на врсту, тежину и сло-
женост послова које је обављао а не за рад на истоврсним пословима у 
другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова. 

Изјашњавајући се о спорном правном питању Грађанско одељење 
Врховног касационог суда на седници одржаној дана 17.5.2019. године 
није прихватило изложени правни став Грађанског одељења за радне спо-
рове Апелационог суда у Београду већ је донело одлуку да се покрене 
поступак за решавање спорног правног питања и заузме правни став о 
спорном правном питању а у смислу одредаба чл. 180. до 185. ЗПП. 

Ради решења спорног правног питања релевантна је одредба члана 
18. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала ("Службени гласник РС", бр. 42/2002... 32/2013) 
према којој лица која обављају послове и задатке у државним органима, 
Посебним организационим јединицама из овог закона, имају право на 
плату која не може бити већа од двоструког износа плате коју би оствари-
ла лица запослена на одговарајућим пословима и задацима у Тужилаштву 
за организовани криминал, Вишем суду у Београду, Апелационом суду у 
Београду, Министарству надлежном за унутрашње послове и Окружном 
затвору у Београду и да плате лица из става 1. овог члана уређује Влада. 
Одредбом члана 11. Закона о организацији надлежности државних органа 
у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Службе-
ни гласник РС", бр. 94/16, 87/2018), прописано је да лица која обављају 
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послове и задатке у државним органима из члана 4. овог закона (лица 
запослена у Тужилаштву за организовани криминал, Министарству уну-
трашњих послова, Организациона јединица надлежна за сузбијање орга-
низованог криминала, Посебном одељењу Вишег суда у Београду за орга-
низовани криминал, Посебном одељењу Апелационог суда у Београду за 
организовани криминал и Посебној притворској јединици Окружног 
затвора у Београду) имају право на плату која не може бити већа од дво-
струког износа плате коју би остварила лица запослена на одговарајућим 
пословима и задацима у Тужилаштву за организовани криминал, Вишем 
суду у Београду, Апелационом суду у Београду, Министарству надле-
жном за унутрашње послове и Окружном затвору у Београду. Ставом дру-
гим овог члана прописано је да увећање плата лица запослених у Тужила-
штву за организовани криминал, Посебном одељењу Вишег суда у Бео-
граду за организовани криминал, Посебном одељењу Апелационог суда у 
Београду за организовани криминал и Посебној притворској јединици 
Окружног затвора у Београду уређује Влада на предлог министра надле-
жног за послове правосуђа. 

На основу овлашћења из ових одредаба Влада Републике Србије је 
Уредбом о платама лица која врше функцију и обављају послове у Тужи-
лаштву за ратне злочине и посебним организационим јединицама држав-
них органа у поступку за ратне злочине ("Службени гласник РС", бр. 
97/2003, 67/2005) и Уредбом о платама лица која обављају послове у 
посебним организационим јединицама државних органа надлежних за 
сузбијање организованог криминала ("Службени гласник РС", бр. 
14/2003... 114/2014), уредила плате лица која обављају послове и задатке у 
одељењима за сузбијање организованог криминала и ратних злочина у 
Министарству унутрашњих послова, Већу за ратне злочине, Посебном 
одељењу Окружног суда у Београду, Посебном одељењу Апелационог 
суда у Београду и Посебној притворској јединици Окружног затвора у 
Београду, којом је у члану 2. одредила да се плата лица која раде у наведе-
ним организационим јединицама државних органа обрачунава и исплаћу-
је у двоструком износу плате коју су остваривали на пословима са којих 
су ступили на рад у организационе јединице из члана 1. Уредбе.  

Полазећи од цитираних одредаба закона и уредби и постављеног 
спорног правног питања може се говорити о три категорије запослених: 
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1. Запослени који су пре ступања на рад у Службу за борбу против 
организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина били 
радно ангажовани у другим организационим јединицама МУП-а, 

2. Запослени који су пре ступања на рад у Службу за борбу против 
организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина били 
радно ангажовани у другим државним органима и 

3. Запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу против 
организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина нису 
нигде били радно ангажовани односно да је прво запослење, запослење у 
наведеним службама. 

На основу изложеног може се закључити следеће: 

1. На лица, запослене, који су пре ступања на рад у Службу за бор-
бу против организованог криминала и Службу за откривање ратних зло-
чина били радно ангажовани у МУП-у има се применити одредба члана 2. 
Уредбе о платама лица која обављају послове у посебним организационим 
јединицама државних органа надлежним за сузбијање организованог кри-
минала, која су овлашћена службена лица, што значи, да ова лица имају 
право на двоструки износ плате, која су остварила на пословима и задаци-
ма у том министарству уз ограничење из одредбе члана 18. став 1. Закона 
о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организова-
ног криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела; 

2. Запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу против 
организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина нису 
били радно ангажовани у оквиру МУП-а већ су били радно ангажовани у 
другим државним органима, имају право на увећање плате до двоструког 
износа плате коју су остваривали на пословима и задацима на којима су 
радили пре ангажовања у наведене службе у МУП-у уз ограничење из 
члана 18. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких 
кривичних дела и  

3. Лица, запослени који први пут заснивају радни однос у Служби 
за борбу против организованог криминала и Службу за откривање ратних 
злочина која нису била радно ангажована нигде, већ им је ово прво запо-
слење, имају право на двоструки износ плате при чему би суд требало да 
има у виду плату упоредног радника који ради на истим пословима и 
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задацима на којима ради и то лице, те би запослени имао право на дво-
струки износ плате у односу на плату упоредног радника на претходном 
радном месту, уз ограничење из члана 18. став 1. Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 
корупције и других посебно тешких кривичних дела. 

Одредбом члана 60. став 4. Устава Републике Србије прописано је 
да свако има право на правичну накнаду за рад и да се нико тог права не 
може одрећи. Под правичном накнадом за рад подразумева се једнака 
зарада за исти рад или рад исте вредности који запослени остварује код 
послодавца. Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се 
захтева исти степен стручне спреме односно образовања, знања и способ-
ности у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност 
(члан 104. ст. 2. и 3. Закона о раду). 

Уколико би се другачије посматрало ово спорно правно питање 
лица која су први пут засновала радни однос у наведеним службама била 
би дискриминирана у односу на друга лица која су била запослена у 
МУП-у односно другим државним органима, јер не би могли да остваре 
право на увећање плате у складу са цитираним одредаба закона и уредби. 

То су разлози који су определили Грађанско одељење Врховног 
касационог суда да заузме правни став о спорном правном питању.  

 

На седници одржаној 7.6.2019. године усвојен је  

ПРАВНИ СТАВ 

ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ 

1. Запослени имају непосредно право да захтевају од послодав-
ца, да уплати доспеле премије за добровољно пензијско осигурање. 
Уплата ће се извршити по основу уговора који је закључио са осигу-
равачем и по основу појединачног колективног уговора.  

2. Бивши запослени код стечајног дужника, као стечајни пове-
риоци имају непосредно право да захтевају од стечајног дужника, да 
утврди потраживање по основу доспелих премија за добровољно пен-
зијско осигурање. Премије доспеле до дана покретања поступка сте-
чаја ће се уплатити осигуравачу, по основу уговора који је закључен 
између стечајног дужника и осигуравача и по основу појединачног 
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колективног уговора, у складу са законом по коме се спроводи стечај-
ни поступак. 

О б р а з л о ж е њ е 

Привредни суд у Краљеву, покренуо је поступак за решавање 
спорног правног питања у предмету тог суда П број 141/2017. Привредни 
суд наводи да постоји велики број предмета у којима постоји потреба да 
се заузме став о спорном правном питању које је од значаја за одлучивање 
у поступку пред првостепеним привредним судовима.  

Спорно правно питање гласи:  

"Да ли у ситуацији кад се послодавац уговором који је закљу-
чио са осигуравачем – Друштвом за добровољно пензијско осигурање, 
обавезао да врши уплате премија за добровољно пензијско осигурање 
у корист својих запослених, а затим, сем неколико рата, није вршио 
уплате премија наведеног осигурања за своје запослене, а у стечајним 
поступцима се различито поступало, па су нека потраживања по 
истом основу призната од стране стечајних управника, а друга су 
оспорена од стране стечајних управника, што је био разлог да се за 
оспорена потраживања подносе тужбе, да би се потраживања призна-
ла као основана. Поставља се питање да ли тужиоци као бивши запо-
слени имају сопствено и непосредно право према стечајном дужнику, 
да преко суда принудним путем захтевају од стечајног дужника при-
знавање основаним потраживања по основу добровољног пензијског 
осигурања, која би у ситуацији ако буде стечајне масе, могла да се 
наплате од стечајног дужника". 

Тужиоци се по овом питању позивају на одредбу члана 149. став 
1. Закона о облигационим односима, те сматрају да имају сопствено и 
непосредно право према туженом као дужнику и право и овлашћење да 
преко суда принудним путем захтевају од туженог да уплати добровољно 
пензијско осигурање, тако што би њихово потраживање било у парници 
утврђено као основано.  

Првостепени суд је и дао тумачење спорног правног питања. Према 
мишљењу тог суда, члан 149. став 1. Закона о облигационим односима на 
који се позивају тужиоци у свим предметима, не може се применити на кон-
кретну ситуацију из разлога што су уговори засновани на систему добровољ-
ности, по коме друштво за добровољно осигурање не поседује правне меха-
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низме да принудним путем од обвезника захтева уплату премије за добро-
вољно осигурање. Тужиоци немају према туженом ни новчано ни неновчано 
потраживање, а обавеза туженог да изврши уплату доприноса за добровољно 
осигурање била је у предметним ситуацијама усмерена према самом друштву 
за осигурање. У таквој ситуацији тужиоци у чију корист је тужени требао да 
изврши уплату доприноса немају овлашћења да принудним путем захтевају 
од туженог уплату истих доприноса. 

Грађанско одељење Врховног касационог суда прихватило је 
предлог за решавање спорног правног питања у складу одредбама члана 
180. до 185. Закона о парничном поступку, са разлога што постоји велики 
број предмета у којима се појављује ово спорно питање и са разлога што 
су већ донете одлуке пред првостепеним привредним судовима и судови-
ма опште надлежности у којима се изражавају супротни ставови поводом 
овог спорног питања. 

За решавање спорног правог питања, релевантне су одредбе Зако-
на о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Зако-
на о облигационим односима и Закона о раду.  

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским  
плановима (''Службени гласник РС'' бр. 85/05... 31/2011) 

Добровољни пензијски фонд је институција колективног инвести-
рања у оквиру које се прикупља и улаже пензијски допринос у различите 
врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања.  

Према одредби члана 40. овог закона домаће и страно физичко 
лице може бити члан једног или више добровољних пензијских фондова. 
Приликом приступања фонду, лице потписује изјаву којом потврђује да у 
потпуности разуме проспект и накнаде које се наплаћују. Када је исто 
лице члан више добровољних пензијских фондова, дужно је да закључи 
посебан уговор о чланству за сваки добровољни пензијски фонд. Уколико 
члан добровољног пензијског фонда престане уплаћивати доприносе и 
даље остаје члан фонда. 

Према одредби члана 41. обвезник уплате пензијског доприноса у 
добровољни фонд су: физичко лице или друго физичко односно правно 
лице за рачун физичког лица; организатор у своје име и за рачун запосле-
ног, односно члана синдиката у складу са пензијским планом; послодавац 
у име и за рачун запосленог у складу са уговором о чланству између 
добровољног пензијског фонда и друштва за управљање. Према одредби 
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члана 42. овог закона члан добровољног пензијског фонда постаје се 
закључењем уговора о чланству којим се друштво за управљање обавезује 
да за рачун члана добровољног пензијског фонда, улаже новчана средства 
прикупљена по основу пензијског доприноса у добровољни пензијски 
фонд и да омогући повлачења акумулираних средстава у складу са овим 
законом, а члан добровољног пензијског фонда се обавезује да плаћа пен-
зијски допринос и накнаде друштву за управљање и сноси друге трошко-
ве. Уговор о чланству закључује се у стандардизованој писаној форми 
која садржи име, односно пословно име обвезника уплате, минимални 
износ пензијског доприноса и датум учлањења. Ближу садржину и стан-
дардизовани формат уговора о чланству прописује Народна банка Србије.  

Према одредби члана 43. Закона, друштво за управљање је дужно 
да води индивидуалне рачуне чланова фонда, који садрже име и презиме 
члана добровољног пензијског фонда, број инвестиционих јединица у сво-
јини члана добровољног пензијског фонда и евиденцију о уплатама пен-
зијског доприноса и програмираним исплатама. Поступак отварања и 
вођења индивидуалних рачуна, као и начин давања извода са тих рачуна, 
вођења евиденције о инвестиционим јединицама чланова фонда и давања 
података из тих евиденција ближе прописује Народна банка. 

Према одредби члана 57. Закона, послодавац, удружење послода-
ваца, професионално удружење и синдикат могу организовати пензијски 
план и закључити уговор са друштвом за управљање којим се организатор 
обавезује да изврши уплате пензијског доприноса за рачун запослених, 
односно чланова синдиката (члан плана) и да плаћа накнаду за услуге 
друштву за управљање, а друштво за управљање се обавезује да улаже 
прикупљена средства и омогући повлачење и располагање акумулираним 
средствима члановима плана. Послодавац може организовати пензијски 
план само за своје запослене. Организатор који организује пензијски план 
не може бити повезано лице са Друштвом за управљање. Послодавац, 
удружење послодаваца, професионално удружење и синдикат могу орга-
низовати пензијски план и закључити уговоре са више друштава за упра-
вљање, под условом да запосленима, односно својим члановима понуде 
могућност избора чланства у добровољним пензијским фондовима којима 
управља друштво за управљање са којима су закључени уговори о пензиј-
ском плану.  
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Према одредби члана 58. Закона, уговор о пензијском плану 
закључује се у писаној форми и најмање садржи: пословно име друштва 
за управљање, датум у текућем месецу од кога послодавац врши уплате 
пензијског доприноса за претходни месец, износ пензијског доприноса по 
члану плана исказаном номинално или одговарајућем проценту, име, пре-
зиме, адресу и ЈМБГ чланова плана и датум и место закључења уговора и 
потписа уговорних страна. Послодавац је према одредби члана 59. Закона 
дужан да друштву достави обавештење о престанку радног односа члану 
пензијског плана.  

Одредбом члана 62. Закона је предвиђено повлачење и располага-
ње акумулираним средствима. Право члана добровољног пензијског фон-
да, односно пензијског плана на повлачење и располагање акумулираним 
средствима стиче се са навршених 58 година живота и акумулирана сред-
ства се могу повући једнократном исплатом, програмираном исплатом, 
куповином ануитета или комбинацијом ових начина. Члан Добровољног 
пензијског фонда може повући једнократном исплатом највише до 30 % 
акумулираних средстава. Послодавцу као обвезнику уплате, престаје оба-
веза уплате пензијског доприноса за члана фонда који у целини и дели-
мично повуче акумулирана средства, осим у случajeвима из става 9. овог 
члана, а то је кад право на повлачење и располагање акумулираних сред-
става може да се оствари и пре испуњења услова из члана 1. у случају 
трајне неспособности за рад према налазу органа вештачења Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 

Закон о облигационим односима - уговор у корист трећег лица 

Закон о облигационим односима у одредбама члана од 149. до 153. 
регулише уговор у корист трећег лица.  

Према одредби члана 149 став 1 када неко уговори у своје име 
потраживање у корист трећег, трећи стиче сопствено и непосредно право 
према дужнику, ако није што друго уговорено или не произилази из окол-
ности посла.  

Према ставу 2 овог члана уговорач има право захтевати да дужник 
изврши према трећем оно што је уговорено у корист тог трећег лица.  

Одредбом члана 150 ст. 1 овог Закона је прописано да уговарач 
користи за трећег може је опозвати или изменити све док трећи не изјави 
да прихвата оно што је у његову корист уговорено. 
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- Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским 
плановима у члану 3. који одређује значење појмова, под тачком 10. 
уговор о добровољном пензијском осигурању, квалификује као уго-
вор у корист трећих лица. 

- Закон о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05... 95/18) 

Одредбом члана 119 Закона о раду прописано је да послодавац 
може запосленима уплаћивати премију за добровољно додатно пензијско 
осигурање, колективно осигурање од последица незгода и колективно 
осигурање у случају тежих болести и хируршких интервенција а у циљу 
довођења додатне социјалне заштите. 

Појединачним Колективним уговором, послодавац преузима оба-
везу, да у корист запослених врши уплате додатних доприноса за пензиј-
ско инвалидско осигурање.  

Правна природа уговора о добровољном пензијском осигурању 

О правној природи уговора о добровољном осигурању, изјаснио се 
Врховни касациони суд али у спору који је покренут између уговорних 
страна- послодавца и осигуравача. Цитат из пресуде Прев 219/2014 од 
18.5.2015. 

"У тренутку закључења Уговора о добровољном пензијском оси-
гурању дана 09.12.2005. године на снази је већ био Закон о добровољним 
пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС" 
85/2005) који је ступио на снагу 14.10.2005. године а примењивао се од 
01.04.2006. године, тако да област добровољног пензијског осигурања 
која је по природи специфична, до доношења Закона о добровољним фон-
довима и пензијским плановима 14.10.2005. године није била регулисана 
ниједним посебним законом. Уговор о добровољном пензијском осигура-
њу путем уплате премија – доприноса од стране послодавца је уговор у 
корист трећих лица, ступио је на снагу даном потписивања како је назна-
чено у самом уговору а уплатом доприноса је почео да производи правна 
дејства. Стицање својства осигураника је настало по извршеној уплати 
доприноса од стране тужиоца, јер се уплаћена средства распоређују на 
индивидуалне рачуне запослених тј. осигураника. Стога су неосновани 
наводи ревидента да непотписивање полисе од стране запослених, доводи 
до тога да запослени нису стекли својство осигураника, односно да уговор 
није ни настао, јер непотписивање полисе од стране запослених не чини 
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овај уговор ништавим. Потписивање полисе од стране осигураника је 
пракса код индивидуалних уговора а не и уговора које закључе послодав-
ци а што је констатовано у условима осигурања. Тужилац је вршио уплате 
доприноса по првобитном уговору од 9.12.2005 године а касније је уго-
ворни однос настављен закључењем Уговора о пензијском плану, на који 
је дата сагласност надлежног Министарства рада и социјалне политике, 
по коме је поново преузета обавеза да се за рачун запослених врши уплата 
доприноса.  

Такође је погрешно схватање тужиоца да престанак плаћања пре-
мија аутоматски доводи до раскида уговора по самом закону Ови наводи 
су неосновани јер као што је другостепени суд образложио у својој одлу-
ци, услови за раскид уговора су предвиђени самим уговорима и тужилац 
није доказао испуњеност услова за раскид – престанак уговора по угово-
реним критеријумима. Поступак раскида овог уговора подразумева распу-
штање пензијског плана а организатор плана у том случају, према Пра-
вилнику о условима, начину и поступку организовања и функционисања 
планова (члан 17) има обавезу да најмање три месеца пре планираног рас-
пуштања пензијског плана о својој намери обавести запослене, Министар-
ство за рад и социјалну политику и туженог. Тужилац није доставио дока-
зе да је покренуо иницијативу за раскид овог уговора и распуштање пен-
зијског плана, тако да је правилан закључак нижестепених судова да 
тужилац није доказао да су испуњени услови за раскид уговора. Такође, је 
правилан закључак нижестепених судова да се код раскида ових уговора, 
због њихове специфичности не могу примењивати одредбе Закона о 
облигационим односима, јер се овде ради о посебној врсти осигурања – 
добровољног пензијског осигурања, добровољних пензијских фондова и 
планова, што је регулисано посебним прописима. Према томе, неосновани 
су наводи ревизије да је приликом доношења побијане одлуке, погрешно 
примењено материјално право". 

На основу изложеног, може се закључити да је уговор о добро-
вољном пензијском осигурању, посебан уговор (уговор у корист трећег) 
закључен између послодавца и осигуравача по коме се врши уплата пен-
зијског доприноса за рачун запослених. Обавеза послодавца према запо-
сленом у погледу уплата ове врсте пензијског доприноса проистиче из 
колективног уговора.  
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Уговором у корист трећег лица се једна уговорна страна обавезује 
другој да изврши чинидбу неком трећем, с тим што се трећи овлашћује да 
од дужника самостално и директно захтева испуњење у своју корист.  

Запослени је треће лице у чију корист је уговорено осигурање. 
Стога је активно легитимисан да на основу члана 149 Закона о 
облигационим односима, члана 119. Закона о раду и појединачног колек-
тивног уговора, непосредно захтева да се изврши обавеза која је у његову 
корист уговорена.  

Уговор о добровољном пензијском осигурању је предвиђен 
посебним законом о добровољном пензијском осигурању и на њега се суп-
сидијарно примењују одредбе Закона о облигационим односима. Одредбе 
Закона о облигационим односима које се односе на раскид односно преста-
нак уговора се не примењују, тако да Уговор о добровољном осигурању не 
престаје због неплаћања премија а раскида се по посебном поступку који 
предвиђа Закон о добровољним фондовима и пензијским плановима.  

Привредни судови и сматрају да запослени немају овлашћења да 
принудним путем захтевају од туженог уплату ове врсте доприноса, са 
образложењем да се овај уговорни однос заснива на систему добровољно-
сти, по коме друштво за добровољно осигурање не поседује правне меха-
низме да принудно од обвезника захтева уплату премија за добровољно 
осигурање. 

Тачно је да добровољно пензијско осигурање није законска обаве-
за већ се "добровољно" ступа у уговорни однос. Међутим, од момента 
закључења уговора, уговорне стране морају поштовати уговорене обавезе, 
иначе уговор не би имао сврху. Стога запослени у чију корист се закључу-
је уговор има непосредно право да тражи од послодавца уплату премија 
како је то регулисано појединачним колективним уговором. 

Имајући у виду правну природу уговора о добровољном пензиј-
ском осигурању, одредбе наведених закона, као и чињенице које су утвр-
ђене у току поступка, да је тужени закључио уговор о добровољном пен-
зијском осигурању са друштвом за пензијско осигурање, према коме је 
био у обавези да уплаћује доприносе за добровољно пензијско осигурање 
за своје раднике, да је са запосленима закључио, колективни уговор по 
коме се обавезао да за запослене уплаћује премију за добровољно додатно 
пензијско осигурање, Врховни касациони суд- Грађанско одељење је 
донео правне ставове као у изреци. 
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На седници Грађанског одељења одржаној 25.6.2019. године усво-
јен је  

ПРАВНИ СТАВ 

НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Не постоји правни интерес вршиоца комуналних делатности 
ради наплате извршених услуга против корисника комуналних услу-
га у парничном поступку, тражи издавање платног налога, па такве 
тужбе парнични суд треба да одбаци. 

 

III. ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ 
 

На седници одржаној 19.6.2018. године усвојен је 
 

З А К Љ У Ч А К 

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 
тужбеног 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 
гласник 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, посту-
пак по тој тужби и стварна и месна надлежност судова да по њој поступа-
ју прописани су одредбама чл. 26-28. у пододељку 5. главе III наведеног 
закона. У члану 30. став 1. пододељка 7. истог закона прописано је да се 
новчано обештећење признаје у висини од 300 евра до 3.000 евра у динар-
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ској 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-
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-
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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.  

 

На седници Грађанског одељења одржаној 22.1.2019. године, 
усвојена је  

ДОПУНА ЗАКЉУЧКА 

"Проблем дискриминације нематеријалне штете у предметима тзв. 
Резервиста против државе" усвојених на седници Грађанског одељења 
Врховног касационог суда 14.11.2017. године тако што је иза тачке 8. 
додата тачка 9. која гласи: 

"У парницама по тужбама за накнаду штете ако је у претходно 
окончаном поступку утврђено постојање дискриминације, за суђење у 
првом степену стварно је надлежан виши суд на основу члана 23. став 
1. тачка 7. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 
116/08... 108/16, 113/17, 65/18). 

 

IV. УТВРЂЕНЕ СЕНТЕНЦЕ НА СЕДНИЦАМА  
ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА 

У овом периоду у смислу члана 35. Пословника о уређењу и раду 
Врховног касационог суда утврђен је одређен број сентенци које би треба-
ло да допринесу јединственој судској примени права у идентичним или 
битно сличним чињенично-правним ситуацијама. 
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Благовременост тужбе за утврђење 

За оцену благовремености тужбе за утврђење постојања радног 
односа без закљученог уговора о раду, релевантан је дан престанка рада 
као моменат сазнања за повреду права, а не дан када је такав рад започет 
код послодавца.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1674/18 од 
27.9.2018. 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 правну 
радњу којом је он располагао својом имовином, већ само ону која је пред-
узета на штету повериоца и којом је, дужник доведен у положај инсол-
вентног дужника. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1134/2016 од 
09.11.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 
12.2.2019. године) 

 

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 про-
извод стављен у промет од стране власника жига или његовог овлашћеног 
дистрибутера за територију 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) 

 

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 уговора 
о раду, утврдио његову кривицу за учињену повреду радне обавезе. 
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Приликом оцене законитости решења којим се запосленом отказу-
је уговор о раду, суд је везан описом радње и чињеницама на којима је 
заснована одлука послодавца о одговорности запосленог. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 3150/17 од 
29.3.2018. 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. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1052/18 од 
27.6.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године)  

 

Минули рад – однос закона и колективног уговора 
Судија или државни службеник има право на додатак плате и по осно-

ву минулог рада који је раније остварио у органима локалне самоуправе.  
(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) 

 

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 ванбрачној 
заједници оснивача друштва и његовог супружника. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2549/2017 од 
22.3.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

Накнада штете по основу правичности 
Неурачунљиво лице, које поступа без посебног надзора, ако посе-

дује имовину која може бити предмет принудног извршења одговара за 
штету по основу правичности.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1137/2017 од 
13.9.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 



Грађанскоправна секција 
 

 41

 

Незаконит рад органа и накнада штете 

Незаконитост или неправилност због које је поништена одлука 
органа управе нема увек за последицу накнаду штете.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 737/2017 од 
4.4.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

Образложење 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 обаве-
за послодавца постоји, па је решење о отказу без образложења незаконито. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2296/2017 од 
29. августа 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.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 936/2017 од 
12.7.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

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. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1061/2017 од 
14.3.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године)  
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Одредивост висине каматне стопе 

Правно је допуштено уговарање одредиве висине каматне стопе 
применом елемената опредељених висином шестомесечне стопе libor за 
CHF уз увећање за 2,5% на годишњем нивоу. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2791/2017 од 
12.7.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

Одржавање рочишта пре одбацивања тужбе 

Суд није дужан да одржи рочиште на коме би се тужилац изјаснио 
о одбацивању тужбе, због недостатака који се не могу отклонити.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 3259/2018 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 
побијање судског поравнања по службеној дужности испитује његову 
правну ваљаност.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1134/17 од 
19.4.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

Побуда и уговор о поклону 

Побуда као последица тзв. ''гриже савести'' представља дозвољени 
мотив за закључење уговора о поклону.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1501/2017 од 
17.10.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

Правне последице изостанка одлуке о одобрењу располагања  
имовином велике вредности 

Изостанак одлуке скупштине друштва о одобрењу извршеног рас-
полагања имовином велике вредности нема за правну последицу ништа-
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вост закљученог уговора већ конституисање права несагласних акционара 
да иступе из друштва уз откуп њихових акција од стране друштва.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 84/2018 од 
29.6.2018. 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 изја-
ву овлашћеног лица о отпуштању дуга нису правно релевантни доказ о 
наступању законом прописаних услова за престанак новчане обавезе 
дужника према повериоцу.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 98/18 од 
12.7.2018. 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. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2738/2017 од 
24.10.2018. 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 зало-
жно право на непокретностима, нити неко друго право (законско право задр-
жавања или право намирења на стварима и правима) на основу кога би се 
могло стећи својство разлучног повериоца у стечајном поступку.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 64/2018 од 
29.6.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 
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Раскид уговора о доживотном издржавању 

Раскинути се може и тзв. ''неправи'' уговор о доживотном издржа-
вању због неизвршења. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2239/2017 од 
21.6.2018. 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 двосте-
пеност у одлучивању о правима, обавезама и одговорности запослених, 
предмет судске заштите морају бити првостепена и другостепена одлука 
надлежних органа послодавца.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1718/18 од 
27.9.2018. 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 зајед-
ничке 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. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 124/2018 од 
30.5.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

Споразум о питању сукцесије 

Право својине на непокретностима по основу Споразума о пита-
њима сукцесије - Анекс Г може се стећи тек после закључења билатерал-
ног уговора између држава следбеника којим би се предвидела конверзија 
права коришћења у право својине по основу спроведене 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)  
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Утицај излучног захтева на остварење права својине 

Одлука о одбијању захтева за признање излучног права у поступ-
ку стечаја нема утицаја на постојање и судско остварење права својине на 
непокретности чије се излучивање тражи, јер се излучни захтев може при-
знати само када је неспорно утврђено постојање права својине трећег 
лица на непокретности која је у државини стечајног дужника. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 380/2017 од 
10.5.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. 
године) 

 

V. УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

У вршењу своје законске обавезе да обезбеди јединствену судску 
примену права и уједначи судску праксу, Врховни касациони суд – судије 
Грађанског одељења одржале су састанке са представницима апелацио-
них судова и Привредног апелационог суда ради разрешења спорних 
правних питања и проблема решавања старих предмета према Споразуму 
председника апелационих судова са председником Врховног касационог 
суда и распоредом утврђеним за сваку годину. У периоду између два саве-
товања одржани су састанци са представницима грађанских одељења и 
Одељења за радне спорове апелационих судова и Привредног апелацио-
ног суда и то 4.10.2018. године у Крагујевцу, 7.12.2018. године у Београ-
ду, 29.3.2019. године у Новом Саду и 14.6.2019. године у Нишу. 

На овим састанцима разматрана су спорна питања из области 
опште грађанске материје и материје радног права. 

 

Ради уједначавања судске праксе у погледу надлежности суда за 
одлучивање о захтеву за уплату доприноса за социјално осигурање Гра-
ђанско одељење Врховног касационог суда је на седници одржаној 12. 
марта 2019. године усвојило  

 

ПРАВНИ СТАВ 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ  
ЗА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

Суд је надлежан да у парничном поступку одлучује о захтеву 
запосленог лица или лица које је корисник накнаде за време привре-
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мене незапослености да послодавац или Национална служба за запо-
шљавање уплате доприносе за обавезано социјално осигурање одгова-
рајућим организацијама за обавезно социјално осигурање, без обзира 
на то да ли је такав захтев једини предмет спора.  

Овим правним ставом измењен је правни став Грађанског одеље-
ња Врховног касационог суда од 23.3.2010. године који је гласио: 

1) Одлучивање о самосталном тужбеном захтеву који се односи 
на обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног 
осигурања не спада у надлежност суда опште надлежности јер се не ради 
о спору из члана 1. ЗПП. 

2) Када се тужбени захтев односи на исплату зараде, накнаде зара-
де и других примања из радног односа и накнаде штете због изгубљене 
зараде за обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног 
социјалног осигурања надлежан је Основни суд у првом степену на осно-
ву члана 22. став 3. Закона о уређењу судова у вези члана 105. став 2. и 
191. став 2. Закона о раду. 

 

Поводом спорних питања везаних за ништавост уговора о кредиту 
индексираних у швајцарским францима, Грађанско одељење Врховног 
касационог суда је на седници одржаној 02.04.2019. године усвојило  

ПРАВНИ СТАВ 

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 вредности динар-
ског износа пласираних и враћених кредитних средстава која се утвр-
ђује индексирањем курса евра.  

2. Ништава је одредба уговора о кредиту о индексирању 
динарског дуга применом курса CHF која није утемељена у поузда-
ном писаном доказу да је банка пласирана динарска средства приба-
вила посредством сопственог задужења у тој валути и да је пре 
закључења уговора кориснику кредита доставља потпуну писану 
информацију о свим пословним ризицима и економско финансијским 
последицама које ће настати применом такве клаузуле.  
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3. Уговор о кредиту производи правно дејство и након утврђе-
ња ништавости клаузуле о индексацији дуга применом курса CHF. 

У том случају, уговор ће се извршити конверзијом уз очување 
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 ваљано-
сти уговора о кредиту, односно уговорне клаузуле о индексацији уго-
вора у CHF, суд ће на предлог тужиоца одредити привремену меру 
којом се даваоцу кредита забрањује реализација средстава обезбеђе-
ња извршење уговорне обавезе корисника кредита, уколико већ није 
покренуто извршење ради реализације 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 чла-
на 1065. Закона о облигационим односима. Сагласно тој одредби угово-
ром о кредиту се конституише обавеза банке - даваоца кредита да кори-
снику кредита стави на располагање одређени износ новчаних 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 зако-
на закључује у писаној форми. То значи да се у писаном тексту уговора о 
кредиту мора утврдити износ кредитних средстава, услови давања и кори-
шћења кредита и враћања примљених новчаних средстава по том основу. 
Међутим, уговор о кредиту је израз воље уговорних страна. Зато су дава-
лац и корисник кредита овлашћени да својом вољом пропишу и додатне 
клаузуле од значаја за начин обрачуна и отплату кредитних средстава. 
Ипак, уговор о кредиту се најчешће закључује као формални и формулар-
ни уговор. Текст уговора је, по правилу, унапред састављен од стране 
даваоца кредита. Унапред припремљен текст уговора се нуди кориснику 



Билтен Врховног касационог суда 

 48

кредита по принципу "узми или остави". Тиме се друга уговорна страна – 
корисник кредита ставља у неравноправан 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 
уговора о кредиту претходно упозна и недвосмислено упозори корисника 
кредита о свим ризицима и економским последицама које ће преузети 
закључењем уговора. Обавеза таквог поступања банке се темељи на 
основним начелима облигационог права - савесности и поштења (члан 
12), забране злоупотребе права (члан 13), забране стварања и искоришћа-
вања монополског положаја (члан 14), једнаке вредности узајамних дава-
ња (члан 15) и забрани проузроковања штете (члан 16). Осим наведеним 
начелима, давалац кредита се обавезује да поштено поступа и потпуно 
информише примаоца кредита и императивним одредбама Закона о 
заштити потрошача ("Службени гласник РС" број 79/05). То су одредбе 
члана 3. став 1. тач. 2, 11, члана 17. ст. 1. и 2. и члана 18. цитираног зако-
на. Идентична обавеза банке је прописана и одредбама чл. 41, 42. и 43. 
сада важећег Закона о заштити потрошача ("Службени гласник РС" бр. 
62/14, 6/16 и др. Закон и 44/18 – др. Закон). И Законом о заштити корисни-
ка финансијских услуга ("Службени гласник РС" бр. 36/11, 139/14) кон-
ституисано је опште право корисника кредита на обавештење у складу са 
одредбом члана 13, као и обавеза информисања корисника кредита у 
предуговорној фази установљена одредбом члана 15, тог закона. Зато се 
сагласно свим наведеним законским одредбама мора ценити и правна 
ваљаност уговора о кредиту, односно његових појединих одредби. Непо-
штовање цитираних законских одредби може довести до апсолутне 
ништавости уговора у целини, или његових појединих одредби у складу 
са одредбом члана 105, односно члана 103. Закона о облигационим одно-
сима. Осим тога, санкција ништавости неправичних уговорних одредби 
изричито је прописана и одредбом члана 43. важећег Закона о заштити 
потрошача.  

 

II 

Уговор о кредиту се може закључити на краћи или на дужи вре-
менски рок. У случају закључења уговора са дужим роком извршења оба-
веза могу настати различите околности и догађаји са непосредним утица-
јем на повећање или смањење куповне моћи новца, односно валуте у којој 
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је уговорена отплата кредита. У том случају може доћи до нарушавања 
економског интереса даваоца, али и корисника кредита. Зато давалац кре-
дита, као економски јача уговорна страна, оправдано настоји да очува и 
оствари очекивани профит од пласираних кредитних средстава. У том 
циљу банка – давалац кредита у предложеном тексту уговора о кредиту 
уноси посебну одредбу о валутној клаузули. Валутном клаузулом се успо-
ставља 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 обли-
гационим односима, јер се њеном применом обезбеђује очување, односно 
успоставља једнакост узајамних давања даваоца и корисника кредита. 
Осим тога, уговарања валутне клаузуле 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 члана 395. 
Закона о облигационим односима. Сагласно тим законским одредбама 
валутна клаузула представља дозвољен правни посао уговарања у девиза-
ма у Републици Србији, с тим што се плаћање врши у динарима по курсу 
валуте вредновања у тренутку испуњења обавезе. Тиме је опредељен циљ 
валутне клаузуле као инструмента очувања реалне вредности 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 конституиса-
њем валутне клаузуле страна валута може употребити само као валута 
обрачуна коначног износа дуговања корисника кредита који си измирује у 
динарима. Зато се основна функција уговарања валутне клаузуле исказује 
у очувању еквивалентности узајамних давања – једнакој тржишној вред-
ности 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 кредита стицањем 
несразмерне имовинске користи у односу на реалну тржишну вредност 
исплаћеног динарског износа кредитних средстава. Зато, валутна клаузула 
може уживати судску заштиту само у случају када се њеном применом 
обезбеђује очување еквивалентности узајамних давања даваоца и кори-
сника кредита.  
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У том контексту треба указати и да Народна банка Србије конти-
нуирано предузима мере у циљу очувања курса евра у односу на динар. 
Народна банка Србије врши интервенције на девизном тржишту купови-
ном или продајом одређене количине евра. На тај начин Народна банка 
Србије обезбеђује директан утицај на вредност евра. Курс динара према 
евру се формира посредством међубанкарске трговине на девизном тржи-
шту. Тиме се обезбеђује курсна 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 поли-
тиком 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 остварити само уговарањем евра ка валуте 
вредновања пласираних динарских средстава кредита. То се потврђује и 
одлуком Народне банке Србије којом је од 2011. године допуштено 
индексирање динарских кредита само применом курса евра као валуте 
вредновања.  

 

III 

С друге стране, сагласном вољом уговорених страна се осим 
валутне клаузуле као средства очувања једнакости узајамних давања, 
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 допуштена када се банка дава-
лац кредита на међународном тржишту задужила 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 приба-
вљена девизна средства непосредно уступи потенционалним корисницима 
кредита. Овакав вид кредитирања је допуштен сагласно одредби члана 25. 
Закона о девизном пословању. Он се може уговорити када се правном 
лицу и предузетнику обезбеђује плаћање увоза робе и услуга из иностран-
ства (став 1) или када се физичком лицу омогућава куповина непокретно-
сти у земљи (став 2). Банка је овлашћена и да прибављена девизна сред-
ства на међународном тржишту понуди домаћим правним и физичким 
лицима и у динарској противвредности. У том случају 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 дина-
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рима – валути плаћања обрачунатог по средњем курсу те исте валуте. 
Тада се преузети валутни ризик од стране банке према њеном повериоцу 
може вољом уговорних 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 последицама ризика које ће он преузети 
прихватањем такве уговорне клаузуле.  

 

IV 

С обзиром на правну природу и правно-економске последице кла-
узуле 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 приме-
ном курса швајцарског франка. Одговор на то питање је условљен посто-
јањем стварне воље корисника кредита да разуме и свесно прихвати све 
економско-финансијске последице преузетог валутног ризика. Постојање 
неспорне воље за преузимање валутног ризика од стране корисника кре-
дита је нужно и када банка претходно задужена средства у страној валути 
на међународном тржишту пласира кориснику кредита у динарској про-
тиввредности конституисањем обавезе њиховог враћања применом курса 
валуте извора пласмана. У том случају, банка је дужна да кориснику кре-
дита у писаној форми предочи све услове сопственог раздужења према 
њеном повериоцу. Писано обавештење о преваљивању свих правних и 
економских последица валутног ризика са банке на корисника кредита 
битан је услов пуноважности уговорне клаузуле о индексацији динарског 
дуга применом курса швајцарског франка и када пласирана динарска 
средства кредита нису прибављена претходним задужењем банке на међу-
народном тржишту у тој валути. И у том случају корисник кредита се 
писаним обавештењем мора на њему разумљив начин информисати да 
извор пласираних динарских средстава кредита није претходно задужење 
банке у уговором опредељеној валути – швајцарским францима, већ се 
курс те валуте примењује само као уговором опредељени начин индекси-
рања пласираних динарских средстава. То је први услов чијим се постоја-
њем опредељује правна ваљаност индексирања динарског дуга применом 
курса швајцарског франка. Осим тога, пуноважност такве уговорне одред-
бе је условљена кумулативним испуњењем и допунског – другог услова. 
То је постојање писаног упозорења кориснику кредита на могући раст 
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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 
императивним поштовањем основних начела облигационог права пропи-
саних одредбом чл. 12, 13, 14, 15. и 16. Закона о облигационим односима. 
Обавеза банке да поштено поступа и упозори корисника кредита на ствар-
ни ризик и економске последице које таква клаузула производи конститу-
исано је и императивним одредбама чл. 3, 11, 17. и 18. раније важећег 
Закона о заштити потрошача, односно одредбама чл. 41, 42. и 43. сада 
важећег Закона. Идентична обавеза банке је прописана и одредбом чл. 13. 
и 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 кретању курсе-
ва свих валута. Они су били доступни и знани банкама даваоцима креди-
та. Предвидљивост енормног раста курса швајцарског франка потврђује 
се и анализом Удружења за заштиту корисника финансијских услуга 
ASUFIN. У том документу је изнета тврдња да су банке благовремено 
биле упознате са потцењеношћу курса швајцарског франка и имале сазна-
ње о очекиваном расту курса те валуте почев од 2008. године. Оваква 
предвиђања су се и у пракси остварила. То се документује прегледом кур-
са динара према страним валутама у периоду од 1997. до 2019. године 
датог у годишњем извештају Народне банке Србије и њеном статистич-
ком билтену.  

Стога је очито да су банке даваоци кредита индексираних приме-
ном 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 одредбама Закона о заштити потрошача и Закона о 
заштити корисника финансијских услуга, банке су као организације са 
посебним степеном финансијског знања и обавезе професионалног оба-
вљања 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 
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информишу кориснике кредита о свим пословним ризицима и економ-
ским последицама које преузимају пристајањем да се динарски износ 
њиховог дуговања индексира применом курса швајцарског франка. У про-
тивном, неиспуњењем наведених услова у тренутку закључења уговора 
искључује се и могућност судске заштите клаузуле о индексирању динар-
ског дуга корисника кредита применом курса швајцарског франка. То је 
неправична уговорна одредба чијом би се применом нарушила еквива-
лентност узајамних давања даваоца и корисника кредита, што је сагласно 
одредби члана 105. у вези члана 103. ЗОО чини ништавом. 

На исправност изнетог становишта посредно указује и Директива 
93/13 EZ. Правила о заштити потрошача прописана том Директивом у пот-
пуности су прихваћена и конкретизована одговарајућим одредбама важећег 
Закона о заштити потрошача и Закона о заштити корисника финансијских 
услуга. У погледу правног домашаја 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 члан 4. став 2. Дирек-
тиве 93/13 прописани услов да уговорне одредбе буду написане јасним и 
разумљивим језиком обавезује финансијске институције да зајмопримцу 
пруже одговарајуће информације које би му омогућиле да буде добро 
информисан и да донесе разбориту одлуку. Тај услов подразумева да одред-
бу која се односи на ризик промене курса мора разумети потрошач не само 
на формалном и граматичком нивоу, већ и у смислу њених стварних ефека-
та, 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 индек-
сацији пласираних динарских износа кредита применом курса швајцар-
ског франка нема аутоматског утицаја на пуноважност преосталих уго-
ворних одредби. То значи да ништавост такве клаузуле нема за последицу 
аутоматску ништавост целог уговора о кредиту. Напротив, уговор ће про-
изводити правно ваљана дејства и након утврђене ништавости одредбе о 
индексирању динарског дуга кредита применом курса швајцарског фран-
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ка. Ово је из тог разлога што преостале уговорне одредбе садрже све бит-
не елементе уговора о кредиту прописане одредбом чл. 1065 Закона о 
облигационим односима. Оне су правно обавезујуће за уговорне стране 
уколико се њиховом применом не осујећује циљ због кога је уговор 
закључен. Циљ даваоца кредита је да закључењем уговора реализује пла-
сман одговарајућег новчаног износа корисницима кредита ради стицања 
очекиване добити коју ће реализовати наплатом уговором одређене кама-
те. Циљ примаоца кредита је да закључењем уговора прибави неопходна 
новчана средстава која ће му омогућити извршење преузетих обавеза пре-
ма његовим повериоцима – плаћање уговорене услуге или куповина робе, 
односно куповина непокретности. Међутим, наведени циљеви се могу 
остварити само у случају када је успостављена еквивалентност тржишне 
вредности између пласираног и враћеног динарског износа кредита. У 
противном, ако се применом преосталих уговорних одредби о номина-
лном измирењу динарског дуга корисника кредита и плаћања уговорене 
каматне стопе не обезбеђује адекватна тржишна вредност пласираних 
кредитних средстава, отпада и правни основ примене преосталих уговор-
них одредби. Тада се уговором установљена обавеза враћања динарског 
дуга и плаћања уговорне камате мора уподобити условима већ закључе-
них уговора о кредиту уз могућност индексације динарског дуга приме-
ном курса евра и тим уговорима прописане каматне стопе. У том случају 
се извршење уговора обезбеђује уз конверзију прописаних уговорних оба-
веза на начин којим ће се обезбедити очување једнакости узајамних дава-
ња, односно тржишне вредности датог кредита. То се може учинити тако 
што ће се преостало дуговање корисника кредита утврдити применом 
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 дру-
гих корисника кредита чија се дуговања утврђују применом курса евра.  

Могућност опстанка уговора о кредиту и након утврђене ништавости 
клаузуле о индексацији динарског дуга применом курса швајцарског франка 
има основ у аналогној примени одредбе члана 106. Закона о облигационим 
односима и њеног циљног тумачења у складу са начелом савесности и 
поштења (чл. 12) једнаке вредности давања (члана 15) и дужности испуњења 
обавезе (члана 17). Ово је из тог разлога што се сагласно цитираним начели-
ма и циљном тумачењу одредбе члана 106. Закона о облигационим односима 
мора обезбедити опстанак уговора о кредиту у складу са опредељујућим 
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циљем његовог закључења и опште познатом уверењу да би давалац и кори-
сник кредита закључили уговор са валутном клаузулом у еврима да су знали 
да уговорна клаузула о индексацији динарског дуга применом курса швај-
царског франка неће уживати судску заштиту. На тај начин се обезбеђује 
опстанак уговора о кредиту са ништавом клаузулом о индексирању динар-
ског дуга применом курса швајцарског франка. Тиме се реализује остварење 
жељеног циља уговорних страна да закључењем уговора о кредиту обезбеде 
задовољење сопствених интереса заснованих у правно допуштеном начину 
очувања еквивалентности њихових узајамних давања. Тако се сагласно 
одредби чл. 18. Устава обезбеђује и непосредна примена опште прихваћеног 
међународног стандарда правичног очувања и извршења уговором устано-
вљених обавеза. И не само то, конверзијом уговорних обавеза корисника кре-
дита индексирањем њиховог динарског дуга применом курса евра, успоста-
вља 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 довести до проузроковања ненакнадиве штете 
корисницима кредита. Зато је нужно да се на правно допуштен начин пред-
упреди наступање штетних последица које би настале реализацијом ништа-
ве уговорне клаузуле о индексацији динарског дуга корисника кредита при-
меном курса швајцарског франка. То се сагласно одредби члана 327. ЗПП 
може учинити усвајањем тужиочевог предлога за одређење привремене 
мере у већ покренутим парницама којим ће се забранити реализација сред-
става обезбеђења и извршења уговором установљене обавезе корисника 
кредита до правноснажног окончања парничног поступка, односно одређе-
њем такве привремене мере и пре подношења тужбе. Из истих разлога, а 
сходно одредби члана 122. ст. 1. и 2. Закона о обезбеђењу и извршењу, суд, 
односно јавни извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити већ 
покренути поступак извршења без полагања јемства.  
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На седници Грађанског одељења одржаној 21.5.2019. године 
донета је  

О Д Л У К А 

Грађанско одељење Врховног касационог суда остаје при 
раније израженом правном ставу у судским одлукама да запосленима 
у Јавном предузећу "Железнице Србије" и другим предузећима која 
су касније настала из овог јавног предузећа, припада накнада зараде 
за топли оброк и регрес. 

 

На седници одржаној 21.2.2019. године, донет је  

З А К Љ У Ч А К 

ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА. 

Суд је везан извршном исправом, па предлог за извршење под-
нет против Републике Србије као извршног дужника није неуредан 
ако је у потпуности сагласан са изреком извршне исправе. 

Када због неуредности НБС врати решење о извршењу извр-
шни суд ће по службеној дужности отклонити недостатке у вези пра-
вила из члана 300. ст. 2. и 3. ЗИО, а затим ће допуњено решење доста-
вити НБС ради спровођења извршења. 

 

На седници одржаној 25.6.2019. године, поводом питања апелаци-
оних судова о прекиду поступка по Закону о конверзији стамбених креди-
та индексираних у швајцарским францима ("Службени гласник РС", број 
31/19), Грађанско одељење је донело  

О Д Л У К У 

Прихвата се уже тумачење Апелационог суда у Београду да 
прекид поступка наступа само у парницама чији је предмет спора у 
вези са валутном клаузулом код уговора о кредиту како је дефинисан 
тим законом и то утврђење ништавости уговора у целини, раскид 
уговора због промењених околности и утврђивање ништавости 
валутне клаузуле.  
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VI. ЗАКЉУЧАК 

Доследна и уједначена судска пракса, предвидивост судских одлу-
ка, једнако поступање у једнаким стварима, обезбеђује право на правично 
суђење и једнаку заштиту странака пред судом.  

И у овом периоду између два Саветовања Грађанско одељење 
Врховног касационог суда је своју активност усмерило на извршавање 
законске обавезе обезбеђивања јединствене судске примене права тако 
што је усвојило више правних схватања и закључака у поступцима реша-
вања спорног правног питања, усвојило одређени број сентенци из одлука 
Грађанског одељења, прихватање одлучивања о ревизијама као изузетно 
дозвољеним, на који начин је разрешен одређен број спорних питања од 
значаја за уједначавање судске праксе. 

У спровођењу законом прописане надлежности у суђењу и надле-
жности изван суђења, Врховни касациони суд обезбеђује јединствену суд-
ску примену права у циљу даљег унапређења институционалне ефикасно-
сти и делотворности правосуђа и остварења већег степена правне сигур-
ности у Републици Србији као правној држави заснованој на владавини 
права и социјалној правди, начелима грађанске демократије и људским и 
мањинским правима и слободама. 
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Љубица Милутиновић 
судија Врховног касационог суда  

 

 

ПРАВО НА ОБРАЗЛОЖЕНУ ПРЕСУДУ  
КАО ДЕО ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ 

 

"Не само да се правда мора задовољити,  
већ се и мора видети да је правда задовољена" 

 

Увод 

Тражећи судску заштиту у спорним грађанско-правним односи-
ма1, грађанин очекује доношење одлуке која ће разрешити његове дилеме 
око постојања или непостојања права чију заштиту тражи.  

Најчешћи исход судског поступка је доношење мериторне одлуке 
– пресуде, изузетно решења са мериторним дејством2.  

Снагом изнетих аргумената и садржином образложења, грађанин 
ће се уверити (или неће) у исправност донете одлуке или ће му до краја 
остати нејасно зашто је донета одлука одговарајуће садржине.  

Досадашње расправе на судским саветовањима о питању израде 
пресуде, њеног квалитета и обима, сводиле су се на методологију израде 
пресуде3, које елементе треба да садржи, редослед излагања тврдњи стра-
нака и изведених доказа, оцену изведених доказа, о томе које одлуке о 
приговорима се уносе у изреку пресуде, а које не, па чак и о стилу писања 
одлуке. Све ово јесу важне ствари за едукацију судија и утврђивање 
методског садржаја израде пресуде, јер форма пресуде има одређени зна-
чај и утицај на саму садржину. Ипак, формална садржина пресуде и њени 
елементи део су Закона о парничном поступку4.  
                                                 
1  По аутономном значењу у пракси Европског суда за људска права Заштита у управном спору спа-

да под "грађанску ствар". Све ово се односи и на кривичну област где се расправља о основаности 
неке оптужбе против одређеног лица - окривљеног 

2  Решење о сметању државине, о издавању платног налога... 
3  Милева Гајинов: Методологија израде пресуде, Билтен судске праксе Врховног суда број 2/2000 
4  Члан 355. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" број 72/11, 49/13 – УС, 74/13-

УС, 55/14, 87/18 
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Тема овог реферата поклања посебну пажњу изради образложене 
пресуде из угла правних стандарда исказаних у пракси Европског суда за 
људска права у примени Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода (у даљем тексту: Конвенција)5. Иако је за материјалну 
правноснажност пресуде подобна само изрека пресуде, док разлози изнети 
у образложењу пресуде нису, чини се да образложење пресуде има још 
већи значај, јер оно оправдава изреку, а недостаци у образложењу пресуде, 
управо према стандардима Европског суда за људска права, могу да доведу 
у питање правичност целог судског поступка. Зато је пракса Европског 
суда за људска права образложену пресуду признала као један од елемената 
права на правично суђење у смислу члана 6. Европског конвенције о људ-
ским правима, иако то изричито у том члану није прописано.  
 

Право на правично суђење 

Устав Републике Србије6 прокламује да је Република Србија држа-
ва заснована на владавини права и социјалној правди (члан 1), да владави-
на права почива на неотуђивим људским правима зајамченим Уставом 
(члан 3) да се људска и мањинска права непосредно примењују као и људ-
ска и мањинска права зајамчена општеприхваћеним правилима међуна-
родног права, потврђеним међународним уговорима и законима и тумаче 
у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим 
међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси 
међународних институција које надзиру њихово спровођење (члан 18).  

Објашњавајући сврху наведених уставних јемстава, у члану 19. 
Устава се прокламује да та јемства служе очувању људског достојанства и 
остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отво-
реном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права.  

Право на правично суђење Устав Републике Србије прописује у 
члану 32. где се наводи: 

                                                 
5  Европска конвенција настала је 1950. године, а ступила на снагу 03.09.1953.године, данас окупља 

47 земаља чланица и пружа оквир за заштиту основних права и слобода на међународном нивоу. 
Конвенција прокламује право сваког појединца да покрене судски поступак на међународном 
нивоу онда када домаћи правни лек није дао одређене резултате. Протоколом број 11 установљен 
је јединствени суд 1994. године који је заменио првобитно установљени суд. 

6 "Службени гласник РС" број 98/06 
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"Свако има право да независтан, непристрасан и законом већ 
установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о 
његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за 
покретање поступка, као и о оптужбама против њега.  

Свакоме се јемчи право на бесплатног преводиоца, ако не говори 
или не разуме језик који је у службеној употреби у суду и право на бес-
платног тумача, ако је слеп, глув или нем.  

Јавност се може искључити током читавог поступка који се 
води пред судом или у делу поступка, само ради заштите интереса наци-
оналне безбедности, јавног реда и морала у демократском друштву, као 
и ради заштите интереса малолетника или приватности учесника у 
поступку, у складу са законом".  

У члану 33. Устава установљавају се посебна права окривљеног, 
која употпуњују лепезу напред наведених права која се односе на правич-
но суђење. 

Члан 6. Европске конвенције о људским правима у ставу 1. 
прописује: 

"Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и оба-
везама, или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и 
јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, 
образованим на основу закона. Пресуда се мора изрећи јавно, али се 
штампа и јавност могу искључити с целог или с дела суђења у интересу 
морала, јавног реда или националне безбедности у демократском дру-
штву, када то захтевају интереси малолетника или заштита приватног 
живота странака, или у мери која је по мишљењу суда неопходно 
потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди 
интересима правде". 

Право на правично суђење обухвата како права организационог 
(право на независан и непристрасан суд), тако и права процесног каракте-
ра (нпр. право на јавност расправе). У групу права процесног карактера 
спада и право на образложену одлуку7. Из наведених одредаба Европске 
конвенције о људским правима и Устава Републике Србије несумњиво се 

                                                 
7  Бојан Спајић и Горан Дајовић: Право на образложену пресуду – пракса Европског суда за људска 

права, издавач Центар за демократску транзицију 2016. година у оквиру Пројекта иницијатива за 
транспарентно правосуђе Подгорица 
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може закључити да је право на правично суђење једно од фундаментал-
них процесних права. Оно обухвата процесне захтеве за независношћу и 
непристрасношћу суда, постојање јавне расправе, суђење у разумном року 
али и захтев за образложеном судском пресудом, који захтев је у примени 
члана 6. Европске конвенције о људским правима изградила судска прак-
са Европског суда за људска права у Стразбуру. Независни суд је незави-
сан како у односу на извршну власт, тако и у односу на странке у спору. 
Непристрасност значи да нема предрасуда нити унапред формираних 
мишљења8. 

Европски суд за људска права није суд "четвртог степена", што 
значи да не испитује да ли су пресуде националних судова донете у скла-
ду са одговарајућим националним законима, да ли су докази правилно 
прикупљени и цењени, осим у случају уколико су тиме повређена права и 
слободе гарантовани Конвенцијом9. Суд ово заиста чини само изузетно, о 
чему сведочи статистика Европског суда за људска права у односу на при-
мену овог института. Европски суд је до сада у односу на Србију донео 
укупно 199 пресуда, при чему се само у пет пресуда у најширем смислу 
бави правичношћу поступка, произвољношћу примене права и сл., а само 
у једној пресуди необразложеном судском одлуком10. Уставни суд Србије 
то чини много чешће, понекад чак и неоправдано.  

Улога Европског суда за људска права је између осталог да разви-
је и разјасни правила утврђена Конвенцијом и својим тумачењем допри-
несе успостављању општих стандарда праведности, а чиме даје посебни 
допринос у помоћи државама чланицама које су ратификовале Конвенци-
ју да уредно и на прави начин извршавају преузете обавезе. Конвенцију 
треба тумачити еволуционистички, као жив документ, у светлу данашњих 
услова, не у смислу намере њених састављача, већ у складу са данашњим 
стандардима11. 

Поступајући на тај начин Европски суд за људска права је и изгра-
дио праксу према којој образложење судске одлуке домаћег суда мора да 
испуњава одређене стандарде, којима ће се овај реферат бавити.  
                                                 
8  О овоме више видети у Билтену број 3/2018 Врховног касационог суда, Катарина Манојловић 

Андрић: Право на непристрасан суд као елемент права на правично суђење 
9  Schenk v. Switzerland broj 10862/84 stav 45 
10  Анђелковић против Србије, представка број 1401/08, пресуда од 09.04.2013. године 
11  Rantsev v. Cyprus and Russia broj 25965/04 stav 272-282 
 Marckx v. Belgium broj 6833/74 stav 41 
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Да би заштита права уопште била могућа, субјекту права мора 
бити омогућено да покрене судски поступак, што суштински значи да 
подношењем тужбе захтева судску заштиту. То је тзв. право на приступ 
суду. Оно може бити ограничено процесним препрекама или роковима, 
али ограничење не сме да сузи или умањи права на приступ суду у толи-
кој мери да суштина права буде повређена12. Забрану прекомерног огра-
ничења права прописује и наш Устав у члану 18. став 2. у делу у коме 
наводи да се законом може прописати начин остваривања људских и 
мањинских права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је 
то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при 
чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајамченог права. 
Ову одредбу допуњује и одредба члана 20. Устава према којој се људска и 
мањинска права зајемчена Уставом могу законом ограничити ако ограни-
чење допушта Устав, у сврхе ради кога га Устав допушта, у обиму неоп-
ходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском дру-
штву и без задирања у суштину зајемченог права. При том достигнути 
ниво људских и мањинских права се не може смањивати, а при ограниче-
њу људских и мањинских права, сви државни органи, нарочито судови, 
дужни су да воде рачуна о суштини права које ограничава, важности свр-
хе ограничења, природи и обиму ограничења, односну ограничења са свр-
хом ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења 
постигне мањим ограничењем права.  

Право на приступ суду обухвата и право на правноснажност суд-
ске одлуке13 као и право на извршење правноснажне судске одлуке14. Пра-
вичност расправе захтева адверзијалност поступка. Странкама треба омо-

                                                 
12  Marini V. Albanija пресуда од 18.12.2007. године број 3738/02 ставови 113 и 122. У том предмету 

се изричито наводи да право на суд обухвата право да се правноснажно реши питање због кога се 
лице обратило суду, а постало је актуелно због тога што Уставни суд Албаније није успео да 
постигне већину у гласању ни о једном предлогу који је имао у својој надлежности, чиме је огра-
ничена суштина права подносиоца представке по основу члана 6. став 1. Цитирано у публикацији 
The AIRE Centre под називом "Ка делотворној примени Европске конвенције за заштиту људских 
права на националном нивоу", објављеној 2018. године;  

 Предмет Јовановић против Србије представка број 32299/08, пресуда од 02.10.2012. године. Подно-
сиоцу је спречен приступ суду у поступку подношења ревизије, насупрот ставу израженом у предме-
ту Добрић против Србије, представка број 2611/07 и 15276/07, пресуда од 21.06.2011. године.  

13  Brumarescu V. Romanija, 28342/95 stav 60-65.  
14  Hornsby V. Greece, 18357/91 stav 40-45  
 О овоме видети више у Коментару Закона о заштити права на суђење у разумном року објавље-

ном у "Службеном гласнику РС" 2019. године, аутора Љубице Милутиновић и Снежане Андреје-
вић, страна 16 Коментара 
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гућити да се упознају са доказима и аргументима супротне стране и да се 
о томе изјасне15. Уско са овим принципом је везан и принцип "једнакости 
оружја" тј. омогућавање свакој странци да изнесе свој случај и пружи 
доказне предлоге16. Ове процесне гаранције пружа и наш Закон о парнич-
ном поступку који у члану 5. наводи да ће суд свакој странци пружити 
могућност да се изјасни о захтевима, предлозима и наводима противне 
странке, а у ставу 3. истог члана прописује да суд не може своју одлуку да 
заснује на чињеницама у којима странкама није пружена могућност да се 
изјасне, осим законом није другачије прописано.  

Јавност расправе омогућава странкама да присуствују расправи 
(страначка јавност) да учествују у расправи (расправљају, износе доказе и 
оспоравају тврдње противника), а јавни карактер расправе омогућиће и 
присуство јавности (општа јавност). Суд је дужан да пресуду јавно објави, 
али не само формално саопштавајући изреку пресуде, већ и дајући разлоге 
за доношење такве пресуде. Самим тим део права на јавност расправе 
чини и право на образложену пресуду.  

Правила о јавности расправе, условима за искључење јавности, 
садржана су и нашим процесним законима17, а пресуда се објављује одмах 
по закључењу главне расправе, изузетно у сложенијим случајевима најка-
сније у року од осам дана од дана закључења главне расправе18. 

 

Право на образложену пресуду 

Претходна излагања омогућавају нам да на целовитији начин 
сагледамо суштину права на правично суђење, што ће нам олакшати разу-
мевање једног његовог дела који се односи на образложену судску пресу-
ду. Тако се у Билтену The AIRE Centre број 3 из 2017. године на страни 7 
у одељку који се односи на право на образложену пресуду наводи, да иако 
странка која губи у спору увек може мислити да је одлука била погрешна, 
суштински је важно да она схвати да је судска одлука донета на основу 
правног утемељења и пошто су узети у обзир сви аргументи које је та 
странка изнела. Зато се пред енглеским судовима често каже: "Не само да 
се правда мора задовољити, већ се мора и видети да је правда задово-

                                                 
15  Karpenko V. Russija broj 5605/04 stav 90 
16  Brandstetter V. Austrija 11170/84, 13468/87 stavovi 41-69 
17  Чланови 321. – 325. Закона о парничном поступку  
18  Члан 352. Закона о парничном поступку 



Билтен Врховног касационог суда 

 64

љена". То није важно само за странке у спору већ и за ширу јавност којој 
је у интересу да се осведочи да је "правда" задовољена на основу права.  

Право на образложену пресуду је људско право. За спровођење и 
заштиту људских права одговорност пре свега сносе државе уговорнице. 
Заштиту људских права пружају пре свега судови, а своје ставове и аргу-
менте они износе у образложењу пресуде.  

Садржај права на образложену пресуду треба разликовати од садр-
жаја самог образложења пресуде у смислу процесног закона о парничном 
поступку или другог процесног закона. Одредбом члана 355. Закона о 
парничном поступку прописано је да писано израђена пресуда мора да 
садржи увод, изреку и образложење, а у погледу образложења суд ће да 
изложи: захтеве странака и њихове наводе о чињеницама на којима се ти 
захтеви заснивају, доказе, чињенично стање које је утврдио, као и прописе 
на којима је суд засновао пресуду, ако законом није другачије прописано. 
Ставом 6. истог члана прописано је да пресуда не садржи образложење 
ако су се странке одрекле права на правни лек, ако посебним законом није 
другачије прописано. То су основни елементи образложења пресуде, док 
образложена судска пресуда у смислу стандарда и ставова изражених у 
примени Европске конвенције тачније члана 6. Европске конвенције о 
људских правима, мора да задовољи одређене стандарде изражене кроз 
праксу Европског суда за људска права.  

Закључак суда о основаности или неоснованости захтева, мора 
бити ослоњен како на прихваћено чињенично стање, тако и у односу на 
примењено материјално право, тј. на испуњење услова прописаних меро-
давним правом.  

Разлози из образложења пресуде треба да на јасан, аргументован и 
логичан начин упућују на одлуку из изреке пресуде.  

Уверљивост образложења пресуде треба да послужи странкама, 
вишем суду и јавности да разумеју изречену заповест из изреке донете 
пресуде. 

Изостанак разлога о битним чињеницама или њихова противреч-
ност не дају могућност испитивања правилности пресуде.  

Недовољно образложена или необразложена судска одлука повре-
ђује право странке на изјављивање правног лека – посредно право на при-
ступ суду.  
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Суд је у обавези да наведе и оцени и све друге доказе на којима 
није засновао своју одлуку, а који су изведени пред судом, те да објасни 
зашто их није прихватио, као и да се изјасни о одређеним наводима стра-
нака у вези са интерпретацијом правних норми или чињеничног стања, 
појединачних доказа и друго, јер у супротном може доћи до кршења пра-
ва на правично суђење.  

 

Закон о парничном поступку и образложење пресуде 

Садржај образложења пресуде прописује сваки процесни закон, 
утврђујући његове основне елементе. То није довољно да се испуни зах-
тев права странке на правично суђење, које се односи на образложену 
судску одлуку.  

Правилно написана пресуда подразумева: 

- правилно написану изреку пресуде 

- потпуно, одређено и јасно написано образложење 

Недостаци писано израђене пресуде у парничном поступку пропи-
сани су чланом 374. став 2. тачка 12. ЗПП и односе се на изреку или обра-
зложење или на њихов међусобни однос.  

Битна повреда одредаба парничног поступка према члану 374. 
став 2. тачка 12. ЗПП увек постоји када: 

- пресуда има недостатака због којих се не може испитати, 

- нарочито ако је изрека пресуде неразумљива, ако противречи 
сама себи или разлозима пресуде, 

- или ако пресуда нема уопште разлога, 

- или у њој нису наведени разлози о битним чињеницама, 

- или су ти разлози нејасни или противречни, 

- или ако о битним чињеницама постоји противречност између 
онога што се у разлозима пресуде наводи о садржини исправа, записника 
о исказима датим у поступку и самих тих исправа или записника или 
изведеним доказима.  

Наведена битна повреда одредаба ЗПП најчешће доводи до укида-
ња првостепене пресуде ради отклањања уочених недостатака, који се нај-
чешће и односе на образложење пресуде, противречност или недостатак 
разлога и остале мањкавости наведене у цитираном члану. Међутим, тај 
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недостатак ће бити отклоњен само уколико странка у жалби укаже на ту 
битну повреду, јер на њу суд не пази по службеној дужности.  

На основу члана 386. ЗПП другостепени суд испитује првостепену 
пресуду у оном делу у коме се побија жалбом, а ако се из жалбе не види у 
ком се делу пресуда побија, другостепени суд ће да закључи да се пресуда 
побија у делу у коме странка није успела у парници. Другостепени суд 
испитује пресуду и у делу у коме се жалбом не побија, ако је то прописа-
но посебним законом. По службеној дужности другостепени суд пази на 
битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тач. 1 до 
3, 5, 7 и 9 (да ли је суд прописно састављен, да ли је одлучено у спору 
који не спада у судску надлежност, благовременост тужбе, недозвољено 
располагање странака, незаконито поступање, нарочито пропуштање 
достављања чиме је странка онемогућена да расправља пред судом и да 
ли тужилац и тужени могу бити странка у поступку) као и на правилну 
примену материјалног права.  

Код напред цитиране одредбе члана 386, суду остаје могућност да 
недостатак у образложењу пресуде, ако странка није истакла битну повре-
ду одредаба ЗПП из члана 374. став 2. тачка 12, отклони уз помоћ жалбе-
ног разлога који се тиче погрешне примене материјалног права, ако је до 
тога дошло због недовољно утврђеног чињеничног стања. На тај начин се 
задире у чињеничну грађу и онда када странка нема примедбе на изведене 
доказе и утврђено чињенично стање.  

Ако суд због владајућег начела диспозиције странака ову окол-
ност пренебрегне, тај пропуст, под условом да је ревизија дозвољена, 
тешко може отклонити Врховни касациони суд применом одредаба ЗПП. 
Тада се мора послужити одредбом члана 6. став 1. ЕКЉП (повредом права 
на правично суђење у делу који се односи на недостатак образложене пре-
суде).  

На основу члана 407. ЗПП ревизија се може изјавити због: битне 
повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 2. овог 
закона; битне повреде из члана 374. став 2. тач. 6, 8, 10 и 11, под условом 
да су истицане у жалби, односно учињене у поступку пред другостепеним 
судом; битне повреде из члана 374. став 1. ЗПП која је учињена у поступ-
ку пред другостепеним судом; погрешне примене материјалног права и 
прекорачења тужбеног захтева само ако је та повреда учињена у поступку 
пред другостепеним судом.  
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Ревизија не може да се изјави због погрешно или непотпуно утвр-
ђеног чињеничног стања осим у случају из члана 403. став 2. ЗПП.  

Ако странка у ревизији истакне повреду члана 6. ЕКЉП или на 
други начин повреду права на правично суђење у односу на недостатак 
образложене одлуке као једног од елемената права на правично суђење, 
данашња судска пракса се овим питањем није бавила и није дала једин-
ствен одговор. Зато, морамо озбиљно размислити о измени Закона о пар-
ничном поступку, оправданости релативизације одредбе члана 374. став 2. 
тачка 12. ЗПП, или о несумњивој примени стандарда ЕСЉП о којима се 
изјашњава овај реферат. Сматрамо да се морају применити стандарди 
ЕСЉП, јер наш Устав упућује на непосредну примену стандарда из прак-
се међународних институција које се баве заштитом људских права.  

Флагрантни недостатак који се тиче образложења пресуде у сми-
слу наведених стандарда ЕСЉП мора водити отклањању повреде права на 
правично суђење због недовољно образложене судске одлуке, јер у 
супротном ћемо се суочити са поништавањем судске одлуке од Уставног 
суда или ЕСЉП. Уставни суд је већ увелико показао афинитет да пони-
штава судске одлуке управо на основу недостатака у образложењу судске 
одлуке, све чешће се позивајући на произвољност и арбитрерност, чак и 
тамо где о томе нема ни речи19.  

О проблемима који се односе на недостатке писано израђене пресу-
де у кривичном поступку, упућујемо на научни рад Горана П. Илића, про-
фесора Правног факултета у Београду и судије Уставног суда Србије20. 

Образложење је потпуно ако је обухватило све одлуке које су 
наведене у изреци, наводећи разлоге о утврђеном чињеничном стању, 
анализу и оцену изведених доказа, разлоге о сваком појединачном зах-
теву, као и оне о неприхваћеним предлозима странака и разлозима 
њиховог одбијања.  

 

                                                 
19  Одлука Уставног суда број Уж-9002/2017 од 17.06.2019. године. У тој одлуци су детаљно наведе-

ни разлози за становиште које прихвата Врховни касациони суд, а Уставни суд позивајући се на 
пресуду Van de Hurk против Холандије од 19. априла 1994. године, утврђује повреду права на 
образложену одлуку, наводећи да становиште суда није у довољној мери образложено, улазећи у 
питање обавезног доношења програма решавања вишка запослених, о чему се Врховни касациони 
суд децидирано изјаснио. 

20  Горан П. Илић, Право на образложену судску одлуку, часопис Crimen Правни факултет у Београ-
ду 2011. година 
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Стандарди из праксе ЕСЉП 

Суд је дужан да води рачуна о пракси Европског суда за људска 
права.  

Примена националног права мора бити у сагласности са стандар-
дима израженим у пракси Европског суда за људска права у погледу 
свих критеријума који се односе на правичност, а самим тим и на обра-
зложену судску одлуку. Сам закон мора бити прецизан како би поједи-
нац могао да предвиди последице које ће у односу на њега произвести21, 
а ако закон допушта мешање у права утврђена Конвенцијом, не сме бити 
тако широко формулисан да допушта мешања која би представљала 
повреду Конвенције22. 

Када је у питању примена нејасног закона, одлука суда мора бити 
детаљно образложена. Одлука у којој се само цитира непрецизна одредба, 
не испуњава услове из члана 6. став 1. у погледу довољног образложења. 
Пример такве одлуке и непрецизног закона можемо видети у домаћој 
пракси у предмету Милојевић против Србије23.  

Иако Европска конвенција о људским правима у члану 6. став 1. 
изричито не говори о праву на образложену судску одлуку као саставном 
делу права на правично суђење, пракса Европског суда за људска права 
изградила је став о томе.  

Европска конвенција о људским правима је постала саставни део 
српског унутрашњег правног поретка на основу члана 16. став 2. Устава, 
због чега би судови морали да се позивају на права и слободе садржане у 
Европској конвенцији о људским правима, онако како их је у својим пре-
седанима развила и протумачила пракса Европског суда за људска права.  

Ова обавеза произилази и из члана 1. Европске конвенције о људ-
ским правима према којој државе јемче свакоме које у њиховој надлежности 
права и слободе предвиђене Европском конвенцијом о људским правима и 
њеним протоколима одређујући домашај сваког члана из Конвенције. 

                                                 
21  Sanday Times v. the United Kingdom, presuda od 26. aprila 1979. godine broj 6538/74 stav 49  
22  Hashman and Harrup v. United Kingdom, presuda od 25. novembra 1999. godine broj 25594/94 stavovi 

31-43; Милојевић против Србије и други, представке 43519/07, 43524/07 и 45247/07, пресуда од 
12.01.2016. године. 

23  Пресуда од 12.1.2016. године број представке 43519/07, 43524/07 и 4524/07 
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Навођење неког члана Европске конвенције о људским правима 
без позивања на одговарајућу пресуду и став суда у њој изражен, нема 
велико практично значење.  

Цитирање пресуде Европског суда за људска права захтева и наво-
ђење одговарајућег параграфа у коме се налази стандард који треба при-
менити.  

Суд у Стразбуру се бави испитивањем права на образложену пре-
суду и када је национални суд у питању, иако то чини изузетно, сматрају-
ћи га и саставним делом права на приступ суду.  

Иако Европски суд за људска права није суд "четвртог степена" у 
случају очигледне арбитрерности (одсуство разлога или њихова очиглед-
на противречност) суд ће утврдити повреду права на правично суђење из 
члана 6. Европске конвенције о људским правима.  

Када су у питању непрецизни правни појмови, правни стандарди 
(нпр. очигледна неправда, изузетне околности и сл.) пресуда мора бити 
посебно добро образложена и морају бити дати посебно убедљиви и 
логични разлози24. 

Ако пресуда одступа од постојеће устаљене праксе, разлози морају 
бити детаљни и оправдавајући уз саопштавање да суд зна постојећу праксу, 
али да посебне околности случаја то захтевају и да образложи које су то 
посебне околности због којих суд одступа од устаљене судске праксе25.  

Образложење представља својеврсну брану судијске произвољно-
сти и арбитрерности. Обим обавезе образложења зависи од природе одлу-
ке и свих околности случаја. Ако пресуда не садржи разлоге или су они 
очигледно арбитрерни, онда је то необразложена пресуда и тиме је повре-
ђен члан 6. Европске конвенције о људским правима тј. право на правич-

                                                 
24  H v. Belgium представка број 8950/80, одлука новембар 1987. године, у образложењу се наводи да 

одсуство јасних критеријума у нормативи и одсуство јасних правила поступка пред дисциплин-
ским органима довели су до произвољности и кршења права на образложену судску одлуку. 
Правни стандард "изузетне околности" био је недовољно одређен, што није омогућавало правил-
но сагледавање одлуке.  

25  Томић и остали против Црне Горе broj 18650/09, 18679/09, 38855/09, 38859/09, 38883/09, 39589/09, 
39592/09, 65365/09 i 7316/10 
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но суђење гарантовано Европском конвенцијом која се непосредно приме-
њује на основу Устава26.  

Судска одлука која није образложена, под претпоставком да је 
правилна, ипак није задовољила захтев правичног суђења, јер: 

- странке на које се односи не разумеју њен смисао и логику, нити 
решење свог проблема,  

- незадовољна странка не може на најбољи начин да изјави правни лек, 

- другостепени суд не може са сигурношћу да је испита. 

Зато се те пресуде најчешће укидају и предмет враћа на поновни 
поступак, што продужава време трајања суђења и повређује право странке 
на правично суђење у разумном року. 

Непостојање образложене судске одлуке може проузроковати 
тешкоће приликом приступа суду, јер се спречава ефикасно коришћење 
жалбе у жалбеном поступку27 и омета подносилац представке да оспори 
нека питања у жалбеном поступку28.  

Веома је важно дати довољно добре разлоге у образложењу пресу-
де, јер су околности сваког случају одлучујуће и не могу се поистовећива-
ти два случаја која имају слично или исто чињенично стање, ако су се 
њихови поступци одвијали различито због предузетих или непредузетих 
радњи у поступку од стране самих парничних странака или због пропуста, 
чињења или нечињења суда или другог државног органа29.  

Ради очувања правне сигурности начин примене права мора бити 
предвидив, устаљен и уједначен, те не смеју постојати дубоке и дуготрај-
не разлике у примени права30.  

Странка има право да јој суд саопшти образложене ставове о бит-
ним чињеничним и правним питањима, тј. да конкретно зна због чега је 

                                                 
26  Предмет Анђелковић против Србије, представка 1401/08, пресуда од 9.4.2013. године. У овом 

случају преиначујућа одлука Окружног суда је била произвољна јер се суд није позвао на чиње-
нице и радно законодавство, већ садржи апстрактну тврдњу изван сваке разумне судске процене.  

27  Salov V. Ukrajine број представке 65518/01 одлука од 06. септембра 2005. године 
28  Hadjianastassiou v. Greece број представке 12945/87 одлука од 16. децембра 1992. године 
29  Водич за израду првостепених судских одлука из грађанске материје са освртом на навођење пре-

суде Европског суда за људска права Љубица Милутиновић и Снежана Адрејевић, издавач Савет 
Европе Канцеларија у Београду, децембар 2016. године 

30 Stefanica and others v.Romania представка 38155/02, одлука од 2.11.2010. године. Суд је утврдио 
повреду права на образложену одлуку као саставни елемент права на правично суђење због неуса-
глашене судске праксе која је довела до стања несигурности 
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донета баш таква пресуда. Ако ти разлози недостају онда је странци 
повређен још један аспект права на правично суђење, а то је право стран-
ке на приступ суду јер она не може делотворно да изјави правни лек.  

Образложена судска одлука представља гаранцију правичног 
суђења јер обезбеђује: 

- квалитет одлуке – обавеза ваљаног образлагања је подстрек и 
својеврсни "притисак на суд да исправно одлучује и што боље оправдава 
и образлаже своје одлуке, 

- информацију о томе због чега је одлука донета, а на основу које 
странке могу донети одлуку хоће ли је и у којим правцима побијати прав-
ним леком и 

- потврду части и достојанства суда субјекта о чијим правима се 
одлучује31. 

Да ли су разлози изнети у образложењу пресуде довољни зависи 
од околности конкретног случаја. Нужно је да се на основу изнетих разло-
га у образложењу пресуде странкама омогући изјављивање правног лека, 
тј. да се не повреди примена члана 13. Европске конвенције о људским 
правима која се односи на делотворност правног лека и да су разлози 
засновани на примени важећег материјалног права32.  

Право на образложену пресуду подразумева не само да су изнети 
одређени разлози, већ и да ти разлози буду јасно формулисани, разумљи-
вим језиком да свако може да их разуме. Тиме се са једне стране избегава 
арбитрерност, а са друге стране успоставља и одржава јавно поверење 
грађана у судство33. 

Иако Европски суд за људска права сматра да национални судови 
нису дужни да одговоре на све аргументе и наводе странака у спору, узи-
мајући у обзир околности конкретног случаја, дужни су да размотре сва 
суштинска питања и да се то из образложења пресуде очигледно може 

                                                 
31  Цитирани ставови из Публикације аутора Бојана Спајића и Горана Дајовића право на образложе-

ну пресуду, праскса Европског суда за људска права, страна 32 
32  У случају Бараћ В. Монтенегро број 47974/06 утврђена је повреда члана 6. Европске конвенције 

јер одлука суда није била заснована на важећем националном закону, будући да је у време одлу-
чивања у спору закон на којем је заснована одлука суда био оглашен неустаним 

33  Taxquet V. Belgia broj 926/05 stav 63; Snominen V. Finland broj 37801/97 stav 37; Tatishvili V. Russia 
broj 1509/02 stav 58 
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видети34 суд је дужан да поднеске странака који су од одлучујућег значаја 
за исход спора испита и оцени дајући изричито разлоге о њима у образло-
жењу пресуде. 

Доказне предлоге и аргументе станака које су изнеле током 
поступка, суд је дужан да испита и оцени без обзира на предрасуде о томе 
да ли су правно релевантни за доношење одлуке35. 

Ако се ради о захтевима странке који се односе на право и слободе 
гарантоване Конвенцијом, суд је дужан да их размотри са посебном 
пажњом36. 

Не захтева се да домаћи судови дају подробно образложење на 
сваки аргумент који се износи, ако одговоре на главне одлучујуће тврдње 
странака37. 

Када одлука делује неодрживо у односу на чињенично стање и 
околности случаја, захтева се виши стандард у погледу давања разлога у 
образложењу, или ако су на основу истог доказног материјала изведени 
различити закључци па чак и од стране истог суда, очигледно је да је 
повређено право на правично суђење у односу на право на образложену 
одлуку38. 

Само на основу образложене судске одлуке, виши суд може да 
испита конзистентност и оправданост закључка нижег суда поводом 
чињеничних и правних питања битних за одлучивање у спору парничних 
странака. Инстанциони судови су дужни да отклоне недостатке у аргу-
ментацији нижестепених судова39. 

                                                 
34  Boldea V. Romania 19997/02 stav 32; Takskviet V. Belgium stav 91 
35  Hiro Balani v. Spain, број представке 18064/91, одлука од 9. децембра 2004. године 
36  Wagnerang J.M.W. protiv Luksembourg, пресуда од 28.6.2007. године по представци 76240/01; Bre-

žec v. Croatia, судови се нису бавили питањем пропорционалности мешања у право на становање 
у односу на циљ, те није обезбеђена гаранција у том смислу и занемарена је примена члана 8. 
Европске конвенције  

37  Buzescu V. Romania, пресуда од 24.5.2005. године по представци 61303/00; Garciaruiz V. Spain, 
пресуда од 21.01.1991. годинее представка број 30544/96 

38 Hirvisari V. Finska; Salov V. Ukrajina 
39  Tomic et al v. Montenegro broj 18650/09, 18679/09, 38855/09, 38859/09, 38883/09, 39589/09, 

39592/09, 65365/09 i 7316/10. У овом предмету није утврђена повреда члана 6. став 1. ЕКЉП, јер 
је суд констатовао да је било различите праксе тако да је од укупно 88 предмета у само 6 одлуче-
но другачије, што је Европски суд сматрао изузетком и утврдио да је Врховни суд обезбедио кон-
зистентност релевантне судске праксе те да нема "дубоких и дуготрајних разлика", те да нема ни 
повред члана 6. став 1. ЕКЉП.   
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Образложење другостепене одлуке мора дати оцену жалбених 
навода, посебно оних који се односе на недостатак разлога или супротно 
тврђење о значају одређених чињеница од првостепеног суда40.  

Странка мора бити сигурна да је суд имао у виду све њене аргу-
менте, без обзира да ли их је прихватио или није41.  

То не значи да ће другостепени суд дати одговор на сваки, па и 
мање важан навод из правног лека, али се мора видети да је са тим наво-
дима био упознат42. 

Добро образложена судска одлука доприноси уједначавању судске 
праксе и остварењу права на једнаку заштиту права. Примена сличних 
правних норми на лица која припадају скоро идентичним групама мора 
бити уједначена, и мора постојати механизам за решавање евентуалних 
неуједначености43. 

                                                                                                                       
 Hirvisaari V. Finland broj 49684/99 stav 30, септембар 2001. године. У овој пресуди се значајно наводи 

као изузетак од начела да другостепени судне може да одговара на свако питање да: ка подносилац 
жалбе пред апелационим судом истиче да је образложење првостепеног суда противречно односно 
засновано на контрадикторним разлозима – суд другог степена се у својој одлуци мора изјаснити на 
ову околност наводећи сопствене разлоге за одлуку. Тиме другостепени суд може исправити евенту-
алне мањкавости  образложења из првог степена и превентивно утицати на заштиту права из члана 
6. Европске конвенције већ на националном нивоу. У супротном,  уколико буде утврђено да је обра-
зложење заиста противречно кумулативни ефекат двају одлука представља повреду права на правич-
но суђење. Одлука о противречности образложења која је услов за утврђење повреде  права на пра-
вично суђење одређена је околностима сваког појединог случаја.  

40  Hiro Balani v. Spain представка број 18064/91, одлука од 9. децембра 2004. године. Ћутање друго-
степеног суда не може се тумачити као прећутно одбијање приговора о неблаговремености и нео-
снованости тврдње о првенству жига, већ је морало бити образложено. 

41  Ruiz Toria v. Spain број представке 18390/91 одлука од 9. децембра 1994. године. У пресуди се 
наводи да је из пресуде Апелационог суда немогуће закључити да ли је суд ћутањем  одбио при-
говор, или га је просто занемарио. Право странке на образложену пресуду је право на познавање 
битних разлога и јасно образложених ставова о праву и чињеницама. 

42  Van de Hurk v. the Netherlands број представке 16034/90 
43  Винчић и други против Србије број 44698/06. Радило се о радним споровима поводом идентичне 

правне ситуације 151 тужиоца, а донете су одлуке о једном броју усвојених тужбених захтева, а у 
другом броју одбијених тужбених захтева. Противречна тумачења су потекла од суда исте тери-
торијалне надлежности и проузроковала стање сталне несигрности, што је заузврат морало ума-
њити поверење јавности у суд. Судска несигурност је подносиоце лишила правичног суђења и 
дошло је до повреде члана 6. став 1. Конвенције.  

 Предмет Цупара против Србије број 34683/08 од 12. јула 2016. године. Радило се о недоследности 
судске праксе у вези са исплатом накнаде за незапосленост. Поводом тога Врховни касациони суд 
је 01. априла 2014. године усвојио детаљан акциони план са циљем обезбеђења усаглашавања 
судске праксе. План је садржао серију мера које ће се предузимати на разним нивоима судске 
надлежности. Европски суд је констатујући да домаће право прописује механизам који је у стању 
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Ваља нагласити да пракса највиших судова у држави мора бити 
уједначена у највећој могућој мери, што подразумева поштовање принци-
па правне сигурности и пресуђивање у складу са раније донетим одлукама 
највиших судова у случајевима који су исти или битно слични, у што 
већој мери44. 

У случају у којем је мером државног органа повређено неко људ-
ско право или постоји опасност да буде повређено, образложење мора да 
садржи оцену пропорционалности, ради оцене њене оправданости. У том 
случају суд утврђује:  

- да ли је орган државне власти законом овлашћен да предузме 
такву меру, 

- да ли је мера разумно повезана са изричитим циљем који се 
намерава остварити нормом, 

- да ли мера ограничава неко право више него што је неопходно да 
би власт остварила изричито постављени циљ, 

- судија проверава и одмерава користи од мере владе у односу на 
"трошкове" који настају ограничавањем права и одлучује на који ће се начин 
у конкретном случају решити конфликт између уставног принципа на којем 
је заснована мера и уставног принципа на коме је засновано право45.  

                                                                                                                       
да превазиђе ове недоследности представку прогласио допуштеном и утврдио да није било повре-
де члана 6. став 1. Конвенције.  

44  Предмет Мирковић и други против Србије број 27471/15 одлука 26. јуни 2018. године. Европски 
суд за људска права је утврдио повреду  члана 6. став 1. Конвенције налазећи да су у периоду од 
четири године почев од 26. септембра 2013. године до 21. јула 2016. године изражене недоследно-
сти у судској пракси. И пре тога било је различитог пресуђивања али је Врховни касациони суд 
26. септембра 2013. године експлицитно утврдио незаконитост рада државних органа. Међутим, у 
другом периоду је дошло до одступања једног апелационог суда, па иако је домаћи закон обезбе-
дио механизам способан да реши недоследности у пресуђењу, у овом случају као ни напори 
Врховног касационог суда да усклади праксу, нису имали никаквог дејства до друге половине 
2016. године. Стога ЕСЉП сматра да су четири године судске несигурности лишиле подносиоце 
представки правичног суђења, ту неизвестност нису успели да реше ни Врховни касациони суд 
ни Уставни суд. С обзиром на "дубок и дуготрајан" карактер разлика у пресудама, дошло је до 
повреде њиховог права на правну сигурност из члана 6. став 1. Конвенције.  

45  Бојан Спајић, Горан Дајовић Право на образложену пресуду - пракса Европског суда за људска 
права, страна 26;  

 Коментар закона о заштити права на суђење у разумном року Љубица Милутиновић и Снежана 
Андрејевић, страна 166 и 167;  

 случај Лакићевић и други против Србије и Црне Горе представка 27458/06, 37205/06, 37207/06, 
33604/07 

 Hadjianastassiou v. Greece 12945/87 stav 41-47  
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Судови у Србији успостављају праксу у складу са наведеним 
принципом пропорционалности, што се види кроз бројне одлуке донете у 
неколико последњих година. Тако се у једној одлуци Врховног касацио-
ног суда46 наводи:  

''... приликом одређивања средства и предмета извршења суд је 
био дужан да води рачуна о сразмерности између висине обавезе извр-
шног дужника и средстава и предмета извршења. Начело сразмере, уста-
новљено је ради заштите извршног дужника, како се не би захватало у 
његову имовину у обиму већем од потребног за намирење новчаног 
потраживања извршног повериоца. Како суд по службеној дужности или 
по предлогу странака у току поступка може одредити друго средство 
извршења и одредити извршење на другом предмету извршења, у циљу 
заштите извршног дужника и поштовања начела сразмере, било је неоп-
ходно исцрпети све могућности које суду стоје на располагању у одређи-
вању, а доцније и спровођењу извршења на неким средствима извршења, 
односно неком предмету у циљу намирења новчаног потраживања извр-
шног повериоца, а да при том поступању буде поштовано и начело сра-
змере и тиме заштићена имовина извршног дужника од претераног захва-
тања у исту.  

Имајући у виду висину дуга тужиоца према извршном повериоцу 
и вредност непокретности тужиоца која је далеко испод тржишне цене 
продата у извршном поступку ради наплате повериочевог потраживања, и 
по оцени овог суда је повређено начело сразмере, тим пре што је извршни 
дужник предлагао друга средства извршења која би била мање оптерећу-
јућа за њега, а довољна и дозвољена за остварење потраживања у поступ-
ку спровођења извршења. На тај начин дошло је до повреде права на мир-
но уживање имовине извршног дужника тужиоца из члана 58. Устава 
Републике Србије и члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода, јер је његов стан, који 
представља и његов дом, продат ради наплате потраживања које није било 
сразмерно вредности стана, на који начин није постигнута правична рав-
нотежа између циља који се желео постићи (наплата дуговања извршног 
повериоца) и мере које је предузео извршни суд односно последице извр-
шења у погледу права на мирно уживање имовине''.  

                                                 
46  Пресуда Рев 4947/18 од 22.02.2019. године 
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Овакав став изражен је и у пресуди ЕСЉП Васкрсић против Сло-
веније47. Под утицајем ове пресуде у Србији је дошло до измене Закона о 
извршењу и обезбеђењу48. 

Ради јаснијег сагледавања наведених стандарда у одлукама ЕСЉП 
и Уставног суда навешћемо неке од примера којима се ти стандарди илу-
струју.  

 

Судска пракса ЕСЉП и Уставног суда 

Предмет Анђелковић против Србије  

(представка број 1401/08), одлука од 9. априла 2013. године) 

У наведеном предмету утврђено је да је дошло до повреде члана 6. 
став 1. ЕКЉП. Судови су одлучивали у спору за исплату регреса за годи-
шњи одмор, што се сматра грађанским правом. Првостепени суд је утвр-
дио одређене чињенице и усвојио тужбени захтев. Окружни суд је преи-
начио пресуду и одбио тужбени захтев, а да се није позвао на чињенице и 
радно законодавство које је презентовао првостепени суд. Такође није 
навео садржину права које је требало применити на случај подносиоца, 
већ је једино навео: "да би усвајање захтева подносиоца представке значи-
ло да би подносилац представке био третиран повољније него његове 
колеге, које такође нису добиле исплату преосталог регреса за годишњи 
одмор". Ово образложење није имало законски основ (види mutatis mutan-
dis, De Moor protiv Belgije, 23. јун 1994. године, став 55, серија А број 292-
А) и заснивало се на нечему што представља апстрактну тврдњу сасвим 
изван сваке разумне судске процене. Веза између утврђених чињеница, 
права које је примењено и исхода поступка, не постоји у спорној пресуди, 
па Европски суд налази да се таква произвољна одлука Окружног суда 
своди на ускраћивање правде у случају подносиоца представке. Српско 
радно право које регулише исплату регреса за годишњи одмор није неја-
сно и недвосмислено, већ јасно прописује случајеве у којима запослени 
имају право на такве исплате. Шта више, веза између утврђених чињеница 
права које је примењено и исхода поступка, у потпуности не постоји у 
спорној пресуди. Таква произвољна одлука другостепеног суда своди на 
ускраћивање правде у случају подносиоца представке (види, мада у кон-

                                                 
47  Одлука Васкрсић против Словеније број представке 31371/12 од 25.4.2017. године 
48  "Службени гласник РС" број 54/19 од 26.07.2019. године 
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тексту оцене доказа, Khamidov protiv Rusije, број 72118/01 став 175, 15. 
новембар 2007. године као и супротан предмет Camilleri protiv Malte 
(одлука) број 51760/99 од 16. марта 2000. године).  

На крају суд примећује да у датом тренутку подносилац 
представке није на располагању имао ни једно правно средство против 
ове пресуде по жалби. У тим околностима суд сматра да окружни суд није 
правично пресудио у случају подносиоца представке и налази да је дошло 
до повреде члана 6. став 1. Конвенције.  

 

Предмет Јовановић против Србије 

(представка број 32299/08 одлука од 2. октобра 2012. године) 

ЕСЉП је у овом случају утврдио повреду члана 6. Европске конвен-
ције јер је Врховни суд забранио приступ подносиоцу представке у поступ-
ку ревизије, што представља мешање у право подносиоца представке на 
приступ суду. У конкретном случају Врховни суд је забранио приступ под-
носиоцу представке поступку ревизије, налазећи, без посебног објашњења, 
да је процена вредности спора у имовинском захтеву 600.000,00 динара која 
је извршена од стране Општинског суда 2006. године, извршена кршењем 
члана 40. Закона о парничном поступку из 1977. године, док је вредност 
коју је тужилац навео у првобитној тужби била испод важећег законског 
прага (300.000,00 динара). Општински суд је донео решење о новопроцење-
ној вредности спора и наложио тужиоцу да плати додатну судску праксу. 
Вредност спора је сада била изнад прага потребног за улагање ревизије, те 
је подносилац представке имао право да верује да ће му ревизија бити 
доступна. Првенствено је на домаћим органима, посебно судовима, да 
решавају проблеме тумачења домаћег законодавства, и да провере да ли су 
ефекти тумачења у складу са Конвенцијом. Власти би требало да поштују и 
примењују домаће законе на предвидив и доследан начин, а прописани еле-
менти би требало да буду довољно разрађени и транспарентни у пракси да 
би се обезбедила правна и процедурална сигурност. Суд сматра да ови зах-
теви примењени у конкретном случају, посебно с обзиром на правну сложе-
ност предметног питања, траже већу транспарентност од простог одбацива-
ња ревизије подносиоца представке од стране Врховног суда без икаквог 
даљег објашњења зашто је нашао да је поступање Општинског суда незако-
нито (за разлику од предмета Добрић против Србије, где је Врховни суд 
донео довољно образложену одлуку). Чак и под претпоставком да је одби-
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јање подносиоца представке у погледу приступа Врховном суду било у 
складу са домаћим правом, Суд сматра да је губитак могућности за подно-
сиоца представке, на непредвидив и нетранспарентан начин, да употреби 
правни лек за који је разумно веровао да му је доступан, представљао 
несразмерно ометање с обзиром да подносилац представке није допринео 
овој ситуацији. Ова ограничења међутим не смеју ограничити или смањити 
приступ лица на такав начин или у оној мери да је угрожена сама суштина 
права; посебно та ограничења ће бити сагласна са чланом 6. став 1. само 
ако теже легитимном циљу или ако постоји сразмерност између употребље-
них средстава и циља коме се тежи. Повреда члана 6. став 1. не постоји 
када је подносиоцу представке одбијен приступ касационом суду због 
његове сопствене процедуралне грешке (видети, Bruall Gomez Dela Torre 
protiv Španije, 19.12.1997. године, став 31, извештај 1997-VIII и Edificaciones 
March Gallego S.A. protiv Španije 19.2.1998. године, став 33, извештај 1998-I 
и супротно). Чак и под претпоставком да је одбијање подносиоца 
представке у погледу приступа Врховном суду било у складу са релевант-
ним домаћим правом и ако се прихвати његов легитимни циљ, Европски 
суд сматра да је губитак могућности за подносиоца представке, на непред-
видив и нетранспарентан начин, да употреби правни лек за који је разум-
но веровао да му је доступан, представљао несразмерно ометање с обзи-
ром да подносилац представке није допринео овој ситуацији ни у ком сми-
слу. Зато је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције, при чему се 
подразумева да задатак суда није да утврђује какав би био стварни исход 
ревизије подносиоца представке да је Врховни суд прихватио да разматра 
њену основаност.  
 

Предмет Милојевић против Србије 

(представке број 43519/07, 43524/07 и 45247/07,  
одлука од 12.1.2016. године) 

У овом предмету ЕСЉП је утврђена повреда члана 6. став 1. 
ЕКЉП. Подносиоци представке су били запослени као полицајци. Против 
њих су поднете кривичне пријаве због извршења разних кривичних дела. 
Отпуштени су према члану 45. Закона о Министарству унутрашњих 
послова из 1991. године, који је био на снази у то време. Накнадно су 
ослобођени кривице у кривичном поступку. Због отказа су неуспешно 
водили парничне поступке пред домаћим судовима. У њиховом случају 
одредба члана 45. Закона о Министарству унутрашњих послова била је 
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примењена на основу законског дискреционог права повереног извршном 
органу у смислу неограниченог овлашћења. Закон би требало да буде аде-
кватно доступан и предвидив, формулисан са довољно прецизности да 
појединцу омогући ако је потребно одговарајући савет ради регулисања 
његовог понашања. Да би домаћи закон испунио ове захтеве он мора да 
омогући меру законске заштите од произвољних мешања државних орга-
на у права заштићена Конвенцијом (види Rotaru protiv Rumunije broj 
28341/95). Непрецизна формулација закона може се исправити ако се 
успоставе довољне процесне заштите, као што је контрадикторни посту-
пак пред независним телом, који може размотрити примену дискреционих 
права и да се она неће примењивати на произвољан начин. Тело у питању 
мора бити надлежно да разматра да ли предузете мере теже легитимном 
циљу и да ли су пропорционалне. Формулација члана 45. Закона о Мини-
старству унутрашњих послова дала је потпуно дискреционо право Мини-
старству да одлучује о отказу полицајцима против којих је у току кривич-
ни поступак. Она не даје никакве смернице како се то дискреционо право 
примењује, нити упутство у вези са последицама ослобађања полицајаца 
од кривичне оптужбе. Непрецизна формулација закона може се исправити 
ако се успоставе довољне процесне заштите, као што је контрадикторни 
поступак пред независним телом, који може размотрити примену дискре-
ционих права и осигурати да се она неће примењивати на произвољан 
начин. Тело у питању мора бити надлежно да разматра да ли предузете 
мере теже легитимном циљу и да ли су пропорционалне. Врховни суд је 
одбио да разматра начин на који Министарство примењује дискреционо 
право, чиме је спречен покушај нижестепених судова да разматрају леги-
тимитет и пропорционалност дискреционих овлашћења. Он је применио 
формалистички приступ, оставио Министарству потпуно и неконтролиса-
но дискреционо право, па овај парнични поступак није пружио суштинско 
судско разматрање од произвољности.  

Суд потврђује да су подносиоци представки имали приступ пар-
ничном поступку у коме су могли да оспоре законитост њиховог отказа, 
али је Врховни суд одбио да разматра начин на који министарство приме-
њује дискреционо право, чиме су спречили покушај нижестепених судова 
да разматрају легитимитет и пропорционалност спорних овлашћења. 
Врховни суд, према томе није пружио суштинско, независно разматрање 
отказа подносилаца представки. Он је применио формалистички при-
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ступ и оставио министарству потпуно и неконтролисано дискреционо 
право. Пошто овај парнични поступак није пружио суштинско судско раз-
матрање, од произвољности није било заштите.  

 

Предмет Ајдарић против Хрватске 

(представка број 20883/09, одлука од 13. децембар 2011. године) 

ЕСЉП утврдио је повреду члана 6. став 1. Конвенције, јер одлуке 
домаћих судова нису биле одговарајуће образложене. Подноситељ пред-
ставке је оглашен кривим за три дела убиства из користољубља и осуђен 
на 40 година затвора само на основу исказа једног сведока. Национални 
судови су изричито навели да других доказа који би указивали да је под-
носитељ учествовао у убиству три особе није било. Психијатријским пре-
гледом сведока чији је исказ прихваћен установљено је да његова личност 
има знаке емотивне нестабилности и хистрионске знаке (хистрионски 
поремећај личности F60.4 који се одликује плитким и нестабилним афек-
том, самодраматизовањем, афективном експресијом, претераним искази-
вањем осећања, сугестивношћу, егоцентризмом, недостатком бриге за 
друге, лако повредљивим осећањима и сталном тражењу одобравања, 
узбуђења и пажње других), због чега је предложено обавезно психијатриј-
ско лечење. Према исказу сведока он није никада лечен психијатријски. 
Део исказа који је сведок дао, а који се односи на учешће подноситеља 
представке у убиству три особе, био је непрецизан и нејасан, односио се 
на његове закључке, а не на конкретне чињенице. Када се од њега затра-
жило да понови шта су говорили подноситељ и други сведок, он је рекао 
да то не може да учини и да је оно што је рекао суду закључио из њихо-
вих разговора. Поред овога он је имао сукоба са подноситељем и другим 
сведоком. Изразио је предрасуде према подноситељу као страном држа-
вљанину. Изјаве сведока су такође противречне.  

Све ове неподударности захтевале су пажљиву оцену од стране 
домаћих судова. Одговори националних судова били су неодговарајући. 
Нису уложили никакав напор да потврде изјаве које је дао сведок, него су 
их прихватили као истините без обзира на чињеницу да сведок болује од 
емотивне нестабилности и хистрионског поремећаја личности. Национал-
ни судови нису ни коментарисали противречне исказе сведока. Самим 
тим ЕСЉП налази да у овом предмету одлуке до којих су дошли домаћи 
судови нису биле одговарајуће образложене. Одлуке домаћих судова нису 



Грађанскоправна секција 
 

 81

поштовале основни захтев кривичног правосуђа да тужилац мора изван 
разумне сумње доказати оптужбу, и нису биле у складу са једним од 
основних начела кривичног права in dubio pro reo. Са свега изложеног Суд 
је закључио да кривични поступак против подносиоца, узет у целини 
представља повреду права подноситеља на поштено суђење из члана 6. 
став 1. Конвенције, због недовољно образложене пресуде.  
 

Предмет Бараћ и други против Црне Горе 

(представка број 47974/06, одлука од 13. децембра 2011. године) 

Подносиоци су држављани Црне Горе из разних градова. Укупно 
13 подносилаца поднели су тужбу против свог послодавца за исплату зим-
нице. Основни суд у Даниловграду је 2006. године пресудио у њихову 
корист, док је Виши суд у Подгорици 26. априла исте године пресуду 
поништио и обавезао их на солидарну исплату трошкова поступка посло-
давцу, позивајући се на Закон о изменама и допунама Закона о раду из 
2004. године. Уставни суд је фебруара 2006. године овај Закон прогласио 
неуставним, а одлука је објављена 18. априла 2006. године. Септембра 
2006. године Врховни суд је одбацио захтев за ревизију апликаната. 
ЕСЉП је утврдио повреду члана 6. став 1. ЕКЉП изражавајући став да се 
не може сматрати правичним суђењем ситуација када разлог изнет у реле-
вантној одлуци у домаћем праву није предвиђен домаћим законима и дру-
гим прописима. Правноснажна пресуда Вишег суда ослања се само на 
закон претходно проглашен неуставним, која одлука је објављена у Слу-
жбеном листу, чиме је закон престао да буде на снази и није био примен-
љив, без обзира да ли је проглашен неуставним из формалних или матери-
јалних разлога. Пресуда другостепеног суда није адекватно образложена.  

 

Предмет H v Belgium 

(представка број 8950/80, одлука од 30. новембар 1987. године) 

Подносилац представке је белгијски адвокат искључен из Адво-
катске коморе после спроведеног дисциплинског поступка. У каснијем 
току два пута је тражио да буде примљен у Комору адвоката, али је одби-
јен. Орган Коморе које је одлучивао о захтеву за поновни упис у Комору, 
обављао је судску функцију у складу са дисциплинским овлашћењима, па 
му је ЕСЉП признао независност и непристрасност тј. својство суда у 
смислу члана 6. став 1. Конвенције. Међутим, правичност поступка је 
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доведена у питање због формулација нормативних аката Коморе који се 
односе на "изузетне околности", јер се у складу са домаћим правом као 
основ за поновни пријем у Комору наводе "изузетне околности", а нигде 
се не одређује шта се под њима подразумева. Поред тога органи Коморе 
су имали страх од арбитрерности, због одсуства унутрашњих процедурал-
них правила поступка. Пред надлежним органом Коморе није била при-
сутна јавност, нити су одлуке биле јавно саопштене, иако није било разло-
га за одсуство јавности.  

ЕСЉП је утврдио повреду члана 6. став 1. ЕКЉП наводећи да про-
пусти да се у оквирима нормативне регулативе и праксе органа Коморе 
изграде јасни критеријуми у погледу "изузетних околности" који су пред-
стављали основ за поновни пријем, као и одсуство јасних правила поступ-
ка пред дисциплинским органима упућује на дозу произвољности која је 
неспојива са природом права из члана 6. став 1. Конвенције, посебно 
његовог аспекта који се односи на право на образложену пресуду.  

 

Предмет Ruiz Torija v. Spain 

(представка број 18390/91, одлука од 9. децембра 1994. године) 

ЕСЉП је утврдио повреду члана 6. став 1. ЕКЉП. Подносилац 
представке је тврдио да је необазирање другостепеног суда на приговор 
неблаговремености тужбе представљао кршење члана 6. став 1. Конвен-
ције. Приговор о неблаговремености поднео је у писаној форми, јасно га 
формулисао и навео релевантне доказе. Необазирање другостепеног суда 
на приговор неблаговремености сматра кршењем члана 6. став 1. Конвен-
ције. Влада Шпаније је оспорила приговор, сматрајући га неважним јер се 
радило о слот апаратима који су били недозвољени у Шпанији до 1977. 
године.  

ЕСЉП је утврдио повреду и навео да члан 6. став 1. ЕКЉП обаве-
зује судове да пруже разлоге за своје пресуде, али не захтева детаљан 
одговор на сваки изнети аргумент. Обим обавезе суда да пружи разлоге 
пресуде варира и он се може утврдити само у светлу чињеница случаја. 
Другостепени суд је био у обавези да размотри све поднеске пред прво-
степеним судом, уколико су били предмет расправе, независно од тога да 
ли су они били изричито поновљени у жалби. Ћутање другостепеног суда 
не може се разумно тумачити као прећутно одбијање приговора. Друго-
степени суд није имао обавезу да одлучи о питању неблаговремености 
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тужбе (процесно питање) пре разматрања аргумената из меритума (мате-
ријално питање). Међутим, како је питање о неблаговремености тужбе 
различито од главног предмета спора, оно је захтевало брз и засебан одго-
вор, кога у образложењу одлуке није било.  
 

Предмет Hirvisaari v. Finland 

(представка 49684/99, пресуда од 27. септембар 2001. године) 

Одлукама пензионог одбора и надлежног суда ускраћено је право 
на пуну инвалидску пензију грађанину Финске коме је од стране Пензио-
ног фонда послодавца одобрена пуна привремена инвалидска пензија. 
Такву одлуку је он је побијао због пропуста да се у образложењу наведе 
медицинска документација на којој се заснива одлука о ускраћивању пуне 
инвалидске пензије.  

ЕСЉП је поставио неке опште стандарде пре доношења ове одлу-
ке, у односу на образложене одлуке, а које су релевантне у овом случају. 
Посебно је наведено да је одлука о делотворности образложења одређена 
околностима сваког појединог случаја, да се од суда не може очекивати да 
понуди одговор на свако постављено питање, те да апелациони суд у 
образложењу може у принципу подржати разлоге на којима је нижи суд 
засновао своју одлуку. Суд је у потпуности прихватио наводе подносиоца 
представке да одлука Пензионог одбора представља кршење члана 6. став 
1. ЕКЉП услед противречности у начину на који је образложена. "Имају-
ћи у виду да је подносилац представке раније примао пуну инвалидску 
пензију, помињање његовог нарушеног здравља у одлуци која му потвр-
ђује само право на делимичну пензију, морала је оставити подносиоца 
представке у извесној конфузији. У наведеним околностима, резоновање 
не може бити сматрано адекватним".  

ЕСЉП се посебно осврнуо на одлуку поступајућег суда у којој 
није исправљен пропуст у резоновању, већ су једноставно поновљени раз-
лози које је навео нижи орган. Иако је ова техника, у принципу прихва-
тљива, у овом случају не може бити, јер се навод жалбе на одлуку нижег 
органа односио управо на основаност разлога на којима је заснована одлу-
ка првостепеног органа. Због тога је било важно да у овом случају суд 
понуди сопствене разлоге за одлуку коју је донео.  

Одлуком у овом случају се указује на изузетак од начелног става: 
када подносилац жалбе пред апелационим судом тврди да је образложење 
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првостепеног суда противречно, односно засновано на контрадикторним 
разлозима – суд другог степена се у својој одлуци мора изјаснити на ову 
околност наводећи сопствене разлоге за одлуку. На тај начин, другостепе-
ни суд може исправити евентуалне недостатке образложења из првог сте-
пена и утицати превентивно на заштиту права из члана 6. Конвенције на 
националном нивоу.  

 

Предмет Hiro Balani v. Spain 

(представка број 18064/9, пресуда од 9. децембра 2004. године) 

У овом предмету другостепени суд се није бавио питањем основа-
ности приговора о првенству жига, који је апликант поднео јасно и преци-
зно у писаној форми, прилажући потребне доказе. ЕСЉП је утврдио 
повреду члана 6. став 1. ЕКЉП, наводећи да је Врховни суд био у обавези 
да размотри све поднеске пред првостепеним судом, уколико су били 
предмет расправе, независно од тога да ли су ти поднесци изричито поно-
вљени у жалби. ЕСЉП није био убеђен да је неоснованост тврдње о 
првенству жига била тако јасна, да није било потребе да се другостепени 
суд о томе изјасни. Ћутање другостепеног суда не може се тумачити као 
прећутно одбијање приговора, већ је захтевало посебно образложење.  

 

Предмет Stefanica and others v. Romania 

(представка број 38155/02, пресуда од 2. новембра 2010. године) 

ЕСЉП је у овом предмету посебно истакао значај правне сигурно-
сти схваћене као могућност поуздања у доследност у спровођењу и реша-
вању одређеног правног питања. У пресуди се наводи: "Суд сматра да 
када је од стране државе једном усвојено решење којим се регулише 
колективно отпуштање стотине људа из компанија у друштвеном власни-
штву, оно мора бити спроведено разумно, јасно и кохерентно како би се 
избегла, колико је то могуће, несигурност и сумња која се примене мере 
тиче". 

ЕСЉП је закључио да су супротстављене одлуке окружних судова 
у овом случају довеле до правне несигурности уз одсуство функционал-
ног механизма који би могао обезбедити јединствену примену права. Неу-
саглашена судска пракса довела је до стања несигурности које је морало 
умањити поверење јавности у судство, па је у контексту свега изнетог 
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утврдио повреду права на образложену одлуку као саставног елемента 
права на правично суђење.  

Предмет Nejdet Sahin and Perihan Sahin v. Turkeu 

(представка број 13279/05, пресуда од 20. октобра 2011. године) 

У конкретном случају у једној авионској несрећи животе је изгу-
био већи број лица. Један број њих је добио грађанско-правну заштиту 
пред националним судовима, а други нису успели са истим захтевом пред 
Врховним војним судом. Суд је, пошто је утврдио постојање дијаметр-
ално супротних одлука унутар домаће судске праксе, оцењивао да ли те 
недоследности представљају повреду права на правично суђење. Коначна 
одлука у овом случају је била одређена структурним особеностима тур-
ског правосуђа, где паралелно постоји неколико судских инстанци које 
нису повезане у један хијерархијски устројен систем. Стога, критеријуми 
који су раније изграђени, овде нису могли бити примењени, због чега у 
овако уређеним системима постизање доследности права може захтевати 
извесно време ради усклађености. Суд је испитивао одлуку са аспекта 
постојања арбитрерности у одлукама турских судова, па је закључио да 
им се не може приписати арбитрерност, те да није повређен члан 6. став 1. 
ЕКЉП. У пресуди се наводи да процена арбитрерности у посматраном 
контексту се тиче пре свега образложења пресуда које се оспоравају у 
питањима супротстављене судске праксе. Уколико су те одлуке иако 
супротстављене – ваљано образложене – нема места утврђивању повреде 
члана 6. став 1. ЕКЉП. 

 

Предмет Jаћимовић против Хрватске 

(представка број 22688/09, одлука од 31. октобра 2013. године) 

У овом предмету је утврђена повреда права члана 6. став 1. 
ЕКЉП, између осталог због необразложене судске одлуке. Предмет се 
односи на прекид плаћања накнаде за незапослене. Ради утврђивања осно-
ваности захтева било је нужно према члану 128. Закона о мировинском и 
инвалидском осигурању Хрватске да се утврди да ли је осигураник пропу-
стио да користи своје право унутар ограниченог временског периода и 
друго да ли је био спречен у коришћењу тог права околностима које су 
биле изван његове контроле. Одлукама домаћих управних тела и судова 
размотрено је само прво питање и то да ли је подносилац захтева контак-
тирао са надлежним телима мировинског осигурања унутар прописаног 
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рока, док се друго питање не спомиње. Иако је подносилац захтева кроз 
поступке постављао то питање наводећи да није био у могућности да то 
учини због ескалације ратног сукоба у Хрватској, ни управна тела, ни 
Управни суд и Уставни суд Републике Хрватске нису дали разлоге у 
погледу конкретних тврдњи подносиоца захтева. ЕСЉП сматра да су 
управна тела и Управни суд и Уставни суд Републике Хрватске требали 
да дају конкретан и изричит одговор, независно од тога који би био њихов 
коначни закључак. У недостатку било каквог образложења домаћих тела у 
овом погледу подносилац захтева није имао поштено суђење у смислу 
члана 6. став 1. Конвенције.  

 

Предмет Тripcovici против Црне Горе 

(представка број 80104/13, пресуда од 7. новембар 2017. године) 

У овом предмету утврђена је повреда члана 6. став 1. ЕКЉП. Под-
носиоци представке су се жалили да је пресуда Вишег суда била произ-
вољна у смислу недостатка образложења због чега члан 108. ЗПП није 
примењен у њиховом случају. Радило се о поступку за утврђивање смета-
ња државине који је ограничен временски Законом о парничном поступ-
ку. Подносиоци представке су имали право да покрену поступак због сме-
тања поседа у року од 30 дана, од ког рока је последњи дан у њиховом 
случају падао у дане државних празника. Тужбу су поднели првог радног 
дана након празника. Основни суд је прихватио као благовремено подне-
ту, а Виши суд је одбацио као неблаговремену. Виши суд се није позвао 
на било коју законску одредбу у прилог своме закључку или на било 
какву судску праксу. ЕСЉП је нагласио да његова улога није да испитује 
тумачење домаћег права од стране домаћих судова или да се бави матери-
јалним грешкама или правним заблудама националних судова, уколико 
њима нису повређена права и слободе загарантоване Конвенцијом. Ако је 
тумачење домаћег права произвољно или очигледно неразумно, улога 
суда је ограничена на утврђивање које су последице такве интерпретације. 
У конкретном предмету Суд сматра да је чланом 108. ЗПП предвиђено 
јасно дефинисаном терминологијом да рок за подношење тужбе истиче 
првог радног дана након државног празника. Виши суд није цитирао било 
коју одредбу, домаћу праксу или било који разлог како би објаснио због 
чега члан 108. ЗПП није применљив. Стога Суд сматра да је одлука Вишег 
суда о неблаговремености тужбе очигледно необразложена.  
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Ставови Уставног суда 

Одлука Уставног суда Уж 8760/2014 од 9.11.2016. године 

Усвојена је уставна жалба подноситељке С.А. и утврђено да је 
пресудама ВКС и Апелационог суда у Н.С. те Основног суда у К. повређе-
но право на правично суђење из члана 32. став 1. Устава и начело забране 
дискриминације из члана 21. Устава, на штету подноситељке уставне жал-
бе па су поништене наведене пресуде.  

Подноситељка уставне жалбе је примљена у радни однос код 
туженог на приправнички стаж у трајању од 12 месеци, како би се струч-
но оспособила за самосталан рад и пословима који одговарају њеној 
стручној спреми. Према закљученом уговору са туженим, тужени је имао 
обавезу да приправнике (укључујући и подноситељку уставне жалбе) по 
истеку приправничког стажа, задржи у радном односу као запослене на 
одређено време најмање још 12 месеци. Од укупно 72 приправника који 
су завршили приправнички стаж код туженог 63 је закључило уговоре о 
раду на период од још 12 месеци, а 6-оро приправника није примљено у 
радни однос по завршетку приправничког стажа због неостваривања 
резултата рада у току стручног оспособљавања, а 3-ри приправнице (међу 
којима и подноситељка уставне жалбе) због чињенице да су у току струч-
ног оспособљавања отишле на породиљско одсуство. 

Суштина образложења оспорених пресуда се огледа у становишту 
парничних судова да тужени није незаконито поступао када је подноси-
тељки, након истека периода од годину дана на који је њен радни однос у 
својству приправника био заснован, отказао уговор о раду и за њено место 
запослио друго незапослено лице са евиденције Националне службе запо-
шљавања. Судови сматрају да је радни однос подноситељке престао због 
истека рока за који је заснован. Упркос уговорној обавези да по истеку 
стручног оспособљавања од 12 месеци приправнике задржи у радном 
односу најмање још 12 месеци у истом степену стручне спреме, судови су 
закључили да је подноситељки престао уговор због истека рока за који је 
заснован, а због чињенице да је подноситељка била у другом стању, судо-
ви сматрају да је тужени имао основ да на њено место прими друго лице.  
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Уставни суд је закључио да образложење оспорених пресуда не 
садрже јасне и довољне разлоге за оцену да је тужени био овлашћен да 
након истека приправничког стажа подноситељке у радни однос прими 
друго лице, имајући у виду да је то овлашћење било условљено престан-
ком радног односа подноситељке, не због истека рока на који је радни 
однос заснован, већ из неког другог законом прописаног разлога.  

Уставни суд даље констатује да се судови у образложењима оспо-
рених одлука нису бавили питањем да ли је одлазак подноситељке устав-
не жалбе на породиљско одсуство, након више од 8 месеци активног 
бављења приправничке праксе, имао карактер прекида стручног оспосо-
бљавања из члана 6. став 1. закљученог уговора. Судови су по мишљењу 
Уставног суда, били у обавези да изнесу посебне – уставноправно утеме-
љене разлоге о томе зашто сматрају да у таквој ситуацији, односно у кон-
кретном случају није било места примени уговорне одредбе којом су биле 
уређене обавезе туженог по истеку периода стручног оспособљавања, те 
да ли трудноћа може бити разлога за неизвршење уговорне обавезе на 
начин како то стоји у акту туженог.  

Зато, Уставни суд посебно наглашава да оспорене пресуде не садр-
же образложења која задовољавају стандард правичног суђења ни у вези 
навода којима је подноситељка током парничног поступка указивала и на 
дискриминацију, имајући у виду да се у Републици Србији женама у дру-
гом стању гарантује посебна заштита како Уставом и законима, тако и 
одговарајућим међународним документима, пре свега потврђеном Конвен-
цијом МОР-а која према члану 16. став 2. Устава чини саставни део прав-
ног поретка Републике Србије. У духу поменутих гаранција нарочито треба 
тумачити значење и домашај одредбе члана 18. Закона о раду, којом је 
трудноћа изричито прописана као један од основа за непосредну или 
посредну дискриминацију лица која траже запослење, односно запослених.  

Уставни суд закључује да су судови били у обавези да се посебно 
изјасне о томе да ли овакав поступак туженог сматрају актом потенцијал-
не (не) посредне дискриминације лица које је према преузетој уговорној 
обавези требало примити у радни однос. Примењујући изнето на конкрет-
ни случај, Уставни суд налази да је са уставно-правног аспекта спорно да 
ли је подноситељки захтева по основу трудноће ускраћено право на рад. 
Међутим, како оспорене пресуде не садрже образложења која задовоља-
вају стандард правичног суђења у вези навода којима је подноситељка 
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током парничног поступка указивала на дискриминацију, због чега је изо-
стала оцена судова да ли је различито поступање према подноситељки у 
односу на 63 лица која су задржана у радном односу на још 12 месеци 
било засновано на разумном и оправданом основу. Самим тим, Уставни 
суд је закључио да је на штету подноситељке уставне жалбе повређено и 
начело забране дискриминације из члана 21. Устава.  

 

Одлука Уставног суда  
Уж 1959/2010 од 7.11.2012. године 

Усвојена је уставна жалба З.Х. и утврђено да је пресудом Вишег 
суда у З. повређено право подноситељке уставне жалбе на правично суђе-
ње зајемчено чланом 32. става 1. Устава Републике Србије. Наложено је 
вишем суду да у року од 60 дана понови поступак по жалбама странака 
изјављеним против пресуде Општинског суда у НК.  

Према наводима уставне жалбе подносилац уставне жалбе је про-
тив туженог поднео приватну кривичну тужбу због кривичног дела увре-
де, у коме кривичном поступку је истакао имовинскоправни захтев. У 
року од 3 месеца по правноснажности решења о обустави кривичног 
поступка поднео је тужбу парничном суду против окривљене, као тужене, 
ради накнаде штете, по упутству кривичног суда. Првостепени суд је 
усвојио тужбени захтев, а другостепени - Виши суд у З. је превидевши 
ову чињеницу погрешно закључио да је његово потраживање застарело.  

Усвајајући уставну жалбу Уставни суд оцењује да се истицање 
имовинскоправног захтева у кривичном поступку ради накнаде штете у 
погледу правних дејстава изједначава са подношењем тужбе у парничном 
поступку ради накнаде штете. Подносилац уставне жалбе је као приватни 
тужилац, даном истицања имовинскоправног захтева у кривичном 
поступку предузео правно релевантну радњу у циљу утврђивања и оства-
ривања потраживања накнаде нематеријалне штете, чиме је прекинуо 
застаревање тог потраживања. За све време трајања кривичног поступка у 
коме се расправља о имовинкоправном захтеву подносиоца уставне жалбе 
постојао је прекид застаревања његовог потраживања, односно рокови 
везани за овај материјалноправни институт нису текли. Када је решење о 
обустави кривичног поступка постало правноснажно, подносилац уставне 
жалбе је поступајући по упутству кривичног суда, тужбу за накнаду ште-
те парничном суду поднео за мање од 2 месеца од правноснажности одлу-
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ке о обустави кривичног поступка. На тај начин је поново прекинуто 
застаревање подносиочевог потраживања и то очигледно у року који је 
прописан материјалним правом за ситуацију када оштећени свој захтев не 
успе да оствари у кривичном поступку.  

Виши суд у З. се у оспореној пресуди уопште није осврнуо на 
меродавне материјалноправне одредбе о прекиду застаревања потражива-
ња за разлику од првостепеног суда. Због тога Уставни суд сматра да је 
произвољна примена материјалног права од стране другостепеног суда 
која се огледа у непримени одредаба Закона о облигационим односима о 
прекиду застаревања потраживања, и имала је такву тежину да је довела у 
сумњу правичност поступка пред другостепеним судом, чиме је повређе-
но право подносиоца на правично суђење из члана 32. став 1. Устава.  

 

Одлука Уставног суда  
Уж 5940/15 од 8. децембра 2016. године 

Усвојена је уставна жалба подноситељке Т.М. и утврђена повреда 
права на правично суђење зајамчено чланом 32. став 1. Устава Републике 
Србије. Уставни суд је констатовао да су надлежни судови оспореним 
решењима одбацили предлог подноситељке уставне жалбе за враћање у 
пређашње стање полазећи од става да, иако су на позиву за рочиште и 
коверти у којој је позив достављен били написани различити датуми зака-
зивања рочишта, натпис на коверти не представља судски позив, па је 
тужиља била дужна да провери тачан датум одржавања рочишта.  

По оцени Уставног суда став редовних судова представља строги 
формализам у тумачењу процесних правила, који није уставно-правно 
прихватљив. Суд не сме застати на формалном испитивању, већ кроз 
гаранције које се тичу правичног суђења, а једна од тих гаранција се одно-
си на обавезу суда да образложи своју одлуку. Приликом давања одговора 
на питање да ли образложење судске одлуке задовољава стандарде права 
на правично суђење, требало би водити рачуна о околностима конкретног 
случаја и природи одређене одлуке. Судска одлука не може да буде без 
икаквог образложења, нити оно сме да буде лапидарног карактера што не 
значи да се у одлуци морају дати детаљни одговори на све изнете елемен-
те. Међутим повреда права на правично суђење постоји и ако у образло-
жењу нису са довољно прецизношћу наведени разлози на којима се одлу-
ка заснива.  
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У ситуацији када је пропустом суда подноситељка примила позив 
у коме је датум одржавања различит од датума исписаног на коверти, 
иако би они морали бити идентични, може се очекивати да то изазове 
недоумицу код странке. У предлогу за враћање у пређашње стање и жал-
би против првостепеног решења подноситељка је указала на своје поку-
шаје да утврди тачан датум одржавања рочишта путем телефона и дола-
ском у писарницу суда, чему редовни суд није поклонио веру. Позвала се 
и на доказе о томе да је решење о заказивању рочишта накнадно испра-
вљено. Неразматрањем ових навода, надлежни судови не само да су 
ускратили подноситељки право на адекватно образложену судску одлуку, 
већ јој је на овај начин, потврђивањем решења о повлачењу тужбе, нару-
шено и право на приступ суду у циљу заштите њених права.  
 

Одлука Уставног суда  
Уж 8658/14 од 26. октобра 2017. године 

Овом одлуком између осталог, у ставу три одбијена је уставна 
жалба подносиље В.Б. о повреди права на правично суђење због недовољ-
но образложене судске одлуке. У одлуци се наводи да оспорена пресуда 
Врховног касационог суда је образложена у складу са стандардима 
ЕСЉП. Уставни суд истиче да је један од елемената права на правично 
суђење и право на образложену судску одлуку и оно подразумева обавезу 
суда да наведе јасне, довољне и разумљиве разлоге на којима заснива сво-
ју одлуку, чиме се истовремено даје гаранција странци да је суд размо-
трио њене наводе и доказе које је истакла у поступку и да се таква одлука 
може испитати по жалби. Овај принцип, не захтева да се судови детаљно 
осврну на сваки аргумент странака у поступку, него само на аргументе 
које сматрају правно релевантним (видети пресуду ЕСЉП у предмету Van 
de Hurk protiv Holandije od 19. aprila 1994. godine). То нарочито важи за 
образложење одлука судова правног лека у којима су прихваћени аргу-
менти изнети у одлукама нижестепених судова. Мера у којој постоји оба-
веза давања образложења зависи од природе одлуке и инстанционе надле-
жности суда који одлуку доноси. Одредбом члана 405. став 2. ЗПП из 
2004. године, који се примењивао у конкретном случају, прописано је да 
ревизијски суд неће детаљно образлагати пресуду којом се ревизија одби-
ја као неоснована, ако закључи да то није потребно због тога што се у 
ревизији понављају жалбени разлози или кад се образлагањем пресуде 
којом се ревизија одбија не би постигло ново тумачење права нити допри-
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нело уједначеном тумачењу права. Имајући у виду садржину образложе-
ња оспорене пресуде Врховног касационог суда, Уставни суд је оценио да 
је ревизијски суд одговорио на одлучна питања из ревизије, те да је при-
хватајући аргументе другостепеног суда у довољној мери образложио 
одлуку. Ово посебно ако се има у виду да је оспореном пресудом ревизија 
одбијена као неоснована, у ком случају Врховни касациони суд није у 
обавези да детаљно образложи пресуду сагласно члану 405. став 2. ЗПП.  
 

Закључак 

Право на образложену пресуду представља део права на правично 
суђење као једно од основних начела правичности поступка у целини. 

Ради делотворне заштите људских права неопходно је добро 
познавање стандарда ЕКЉП изграђених кроз праксу ЕСЉП, али и преци-
зност закона, његова јасноћа и недвосмисленост.  

Устаљеност и предвидивост судске праксе обезбеђује делотвор-
ност заштите. 

Ако странка из образложења судске одлуке схвати и разуме разло-
ге њеног доношења, имаће могућност на делотворну правну заштиту кроз 
изјављивање правног лека.  

Другостепени суд може исправити евентуалне недостатке обра-
зложења првостепене пресуде, наводећи сопствене разлоге за одлуку, што 
је у крајњем случају дужан да учини и Врховни касациони суд.  

Тек тада се може говорити о правичности поступка у целини.  
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Јасминка Станојевић  
судија Врховног касационог суда 

 

 

ПРАВА ДЕТЕТА И ЊИХОВА ЗАШТИТА 
 

"...дете је свако људско биће које није навршило 18 година живота,  
уколико се, по закону које се примењује на дете,  

пунолетство не стиче раније"1 
 

Под појмом права детета сматрају се права која су у природи људ-
ска и која свако дете има без обзира где живи, у ком политичком, економ-
ском, културном окружењу и традицији се развија. Деца представљају јед-
ну од најугроженијих група у друштву, те им је потребно обезбедити 
посебну заштиту, стварајући могућност да буду носиоци правних захтева 
и активни субјекти права, а не само објекти заштите од стране одраслих. 
Препозната као веома осетљива категорија, са посебном аутономијом 
личности и карактеристикама, специфичним потребама и правима, било је 
нужно посебно уобличити и нормирати амбијент у коме ће се права дете-
та признати и остваривати.  

Сва демократска друштва данас теже да заштите људска права, а 
посебно права детета, пре свега конституисањем посебног корпуса права 
детета у оквиру међународног права, као и у националном законодавству, 
признајући њихову аутономност и прописујући механизме њиховог врше-
ња и заштите.  

Најважнији правни документи као извори права у овој области су: 
1) Устав; 2) Породични закон; 3) Конвенција о правима детета; 4) Европ-
ска конвенција за заштиту људских права и основних слобода. 

Прописујући их као основна начела, Устав Републике Србије 
гарантује широк опус људских и мањинских права и слобода која се непо-
средно примењују, посебно апострофирајући права детета, одређењем да 
деца уживају људска права примерено свом узрасту и душевној зрелости; 
да свако дете има право на лично име, упис у матичну књигу рођених, 

                                                 
1  Члан 1. Конвенције о правима детета 
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право да сазна своје порекло и право да очува свој идентитет; да су деца 
заштићена од психичког, физичког, економског и сваког другог искори-
шћавања или злоупотребљавања; да деца рођена изван брака имају једна-
ка права као деца рођена у браку; да се права детета и њихова заштита 
уређују законом (члан 64); породица, мајка, самохрани родитељ и дете у 
Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом; посеб-
на заштита пружа се деци о којој се родитељи не старају и деци која су 
ометена у психичком или физичком развоју; деца млађа од 15 година не 
могу бити запослена нити, ако су млађа од 18 година, могу да раде на 
пословима штетним по њихово здравље или морал (члан 66).  

Породичним законом Републике Србије2 уређена су права детета и 
њихова заштита са императивним захтевом да се сви који о томе одлучују 
руководе најбољим интересом детета. Права детета су утврђена као само-
стална лична права, комплементарна са правима и дужностима родитеља 
и других субјеката. Детету је дата могућност да учествује у доношењу 
свих одлука које су од важности за њихов живот и да изразе своје мишље-
ње у сваком поступку у коме се одлучује о њиховим правима. После раз-
вода брака, дете са навршених 15 година живота има право да одлучи са 
којим ће родитељем да живи и на који начин ће одржавати контакте са 
другим родитељем. Законом су прокламована и заштићена нека од најва-
жнијих права детета. То су: 1) Право на порекло; 2) Право на живот са 
родитељима; 3) Право на одржавање личних односа; 4) Право на развој 
детета; 5) Право на образовање; 6) Право да предузима правне послове; 7) 
Право на мишљење; 8) Право детета на личне односе са родитељем са 
којим не живи 9) Право становања (habitatio).  

Најважнији документ у области права детета на међународном 
плану је Конвенција о правима детета,3 којом је први пут нормативно уре-
ђен социјални и правни положај детета, гарантујући његова грађанска и 
политичка права, а пре свега право детета на партиципацију, тј. на сло-
бодно изражавање мишљења по свим питањима која га се тичу, у складу 
са својим годинама и зрелошћу. Поред тога, право на живот, опстанак и 
развој, најбољи интерес детета, право на недискриминацију и поштовање 
мишљења детета су основни принципи Конвенције на којима се остварују 

                                                 
2  Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 72/11 и 6/15)  
3  Конвенција о правима детета, усвојена 20.11.1989. године од стране Генералне скупштине УН, а 

ратификовала је и Југославија ("Службени лист СФРЈ, Међународни уговори", бр. 15/90 и 2/97) 
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сва остала права детета, као што су право на идентитет, слобода изража-
вања и приступ информацијама, слобода мисли, савести и вероисповести, 
слобода мирног удруживања и окупљања, право на приватност, право на 
забрану мучења или других окрутних, нечовечних или понижавајућих 
поступака или казни. Конвенција садржи најшири корпус права детета на 
здравствену и социјалну заштиту, образовање, слободно време, рекреаци-
ју и културне активности, низ права везаних за породични живот и одржа-
вање односа са родитељем или старатељем, као и права детета лишеног 
породичне средине, права детета избеглице и детета у оружаном сукобу, 
право на заштиту од сексуалне, економске и сваке друге експлоатације.  

Са пријемом у чланство Савета Европе, наш правни систем је 
добио и нови извор права, а то је Европска конвенција о људским прави-
ма4, са праксом Европског суда за људска права која перманентно, обезбе-
ђујући поштовање права из Конвенције, у пресудама које доноси, утврђује 
стандарде који омогућавају квалитетнију заштиту људских права на наци-
оналном нивоу. Иако се деца изричито помињу само у неколико одредби 
Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП), обимна пракса Европ-
ског суда за људска права везана за децу, полази од садржине одредби 
члана 1. ове Конвенције која утврђује обавезу поштовања људских права 
и члана 53. која налаже обезбеђење људских права, примењујући сва 
релевантна правила међународног права. Најчешће је у питању поштова-
ње права на живот (члан 2); забрана мучења (члан 3); забрана ропства и 
прунудног рада (члан 4); право на слободу и безбедност личности (члан 
5); право на правично суђење (члан 6); право на поштовање приватног и 
породичног живота (члан 8); право на делотворни правни лек (члан 13.); 
право на образовање (члан 2. Протокола бр. 1).  

 

Најбољи интерес детета 

Најбољи интерес детета је основно начело на чијој примени инси-
стира како Конвенција о правима детета, тако и Породични закон. У Кон-
венцији у члану 3. се наводи да у свим активностима које се тичу детета 
од примарног значаја су интереси детета, без обзира на то да ли их спро-
воде јавне или приватне институције за социјалну заштиту, судови, адми-
нистративни органи или законодавна тела, обезбеђујући такву заштиту и 

                                                 
4  Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода ("Службени лист СРЈ – Међу-

народни уговори", број 9/2003) 
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бригу која је неопходна за добробит детета, узимајући у обзир права и 
обавезе његових родитеља, законских старатеља или других појединаца 
који су правно одговорни за дете и предузимају у том циљу све потребне 
законодавне и административне мере. Породични закон, најбољи интерес 
детета као правни стандард, није изричито формулисао, али у бројним 
одредбама се руководи најбољим интересом детета, прописујући дужност 
суда и свих других органа који учествују у било ком сегменту остварива-
ња права детета да утврђује најбољи интерес детета и да му у складу са 
тим пружи одговарајућу заштиту.  

Комитет УН за права детета у свом Општем коментару број 14. 
став 39, наводи да то што су интереси детета од "примарног значаја", зна-
чи да се тим интересима даје велики приоритет, а не да она представљају 
тек један од фактора које је потребно узети у обзир. Аспекти најбољег 
интереса детета, према ставу Комитета су:  

1. материјално правни – право детета на оцену његових најбо-
љих интереса приликом разматрања различитих аспеката у циљу доно-
шења одлуке о неком дечијем праву;  

2. интерпретативно правно начело – ако је неку правну одредбу 
могуће тумачити на више начина, потребно је одабрати тумачење које 
најделотворније служи најбољим интересима детета;  

3. процесно правило – поступак одлучивања о дечијим правима 
мора да обухвати оцену могућих (позитивних и негативних) ефеката те 
одлуке на једно или више деце о којима се ради. У образложењу одлуке се 
мора показати да је то право изричито узето у обзир, односно шта се 
сматра да је у најбољем интересу детета, на основу којих критеријума и 
како су интереси детета одмерени у односу на остале факторе.  

Оно што је заједничко у изграђеним стандардима из пресуда 
Европског суда за људска права, када је у питању значење "најбољих 
интереса" детета су формулације5  

- Најбољи интереси детета морају се процењивати у сваком 
појединачном случају;  

- Најбољи интереси детета се не подударају са најбољим интере-
сом било оца, било мајке, осим у мери у којој могу постојати разни зајед-

                                                 
5  "Дјеца и Европски суд за људска права – преглед праксе" – AIRE Centre, 2019. 
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нички критеријуми за процену везану за личност детета, његово порекло 
и конкретну ситуацију;  

- Везе детета са члановима породице морају се очувати изузев 
ако се породица покаже нарочито неподесном, јер прекид тих веза значи 
одвајање детета од његових корена;  

- Породичне везе могу се прекинути само у веома изузетним окол-
ностима, а све се мора учинити да се очувају лични односи и породица 
поново уједини;  

- Суд сматра да је од првенственог значаја да се најбољим инте-
ресима детета придаје "кључни значај" и да они, у зависности од приро-
де и озбиљности тих интереса, могу имати превагу над интересима 
родитеља;  

- Родитељ никада сходно члану 8. (ЕКЉП) не може имати право 
на предузимање мера којима би се угрозило здравље и развој детета;  

- Процену најбољих интереса детета треба да спроводи домаћи 
орган јер он има предност будући да има директан контакт са лицима о 
којима је реч;  

- По потреби се може затражити вештачење психолога како би 
се оценили искази детета.  

Пракса наших судова указује да се приликом одлучивања о врше-
њу родитељског права, поверавању деце једном од родитеља у случају 
развода брака, одржавању личних односа и контаката са другим родите-
љем, издржавању и другим правима детета, судови руководе управо нај-
бољим интересом детета, инсистирајући на примени члана 6. и члана 266. 
ПЗ према којима је свако, а посебно суд у спору за заштиту права детета, 
као и у спору за вршење односно лишење родитељског права, дужан да се 
руководи најбољим интересом детета.  

Препознавајући га као правни стандард који се цени према окол-
ностима сваког конкретног случаја, елементи процене најбољег интереса 
детета су најчешће узраст и пол детета, жеље и осећања детета с обзиром 
на узраст и зрелост детета, потребе детета (физичке, менталне, емоцио-
налне, здравствене и образовне) и способност родитеља да задовољи 
утврђене потребе детета6, везаност детета за родитеље или лица која се о 

                                                 
6  Пресуда Врховног касационог суда Рев 140/12 од 15.3.2012. године 
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детету старају, везаност за чланове шире породице и друга детету блиска 
лица, квалитет односа детета и тих лица и последице које по дете може 
изазвати одвајање детета од ових лица, средина у којој дете одраста и ути-
цај промене средине и др. Ово начело има предност пред осталим интере-
сима, подразумевајући потребу детета за сигурном, стабилном и предви-
дивом околином у којој ће се осећати вољеним, развијати осећај припада-
ња, слободно и несметано стицати искуство у дружењу са вршњацима7. 
 

Право детета да изрази сопствено мишљење 

Ово право детета је нормативно уређено чланом 65. ПЗ, са низом 
пратећих права којима се обезбеђује да дете оствари то право, као што је 
право да добије благовремено сва потребна обавештења која су му 
потребна за формирање свог мишљења, право детета да слободно и непо-
средно изрази своје мишљење у сваком судском и управном поступку у 
којима се одлучује о његовим правима, при чему се оно признаје само 
детету старијем од 10 година, право детета у том узрасту да се само или 
преко другог лица или установе, обрати суду или органу управе и затражи 
помоћ у остваривању свог права на слободно изражено мишљење.  

Остваривање права детета на слободно изражавање мишљења у 
парницама у вези са породичним односима конкретизовано је у члану 266. 
став 3. и члану 268. ПЗ, што заједно са садржином члана 12. Конвенције о 
правима детета који гарантује сваком детету право да слободно изрази сво-
је мишљење у свим питањима која се тичу детета, као и да се мишљењу 
детета посвети дужна пажња, у складу са годином живота и зрелошћу дете-
та, упућује на закључак да сваком детету, без обзира да ли формално има 
или нема положај странке у поступку у коме се одлучује о његовим прави-
ма, треба омогућити да изрази своје мишљење о стварима која га се тичу. 
Комитет за права детета је становишта да не постоји старосна граница у 
погледу способности детета да формира своје мишљење, већ да се та спо-
собност утврђује у сваком конкретном случају, имајући у виду конкретно 
дете и конкретно питање и околности у којима се учешће детета одвија.  

У кореспонденцији са наведеним правом детета, одредбом члана 
65. ПЗ прописана је дужност суда, односно управног органа да мишљењу 
детета посвети дужну пажњу, у складу са годинама и зрелошћу детета, 
као и да мишљење детета утврђује у сарадњи са школским психологом, 
                                                 
7  Пресуда Врховног касационог суда Рев 2334/2018 од 24.5.2018. године 
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односно органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом 
установом специјализованом за посредовање у породичним односима, а у 
присуству лица које дете само изабере.  

Процену способности детета да формира своје мишљење врши 
суд или орган управе, при чему законом, осим напред наведеног, нису 
предвиђени руководни принципи за процену ове способности, нити су 
предвиђени правни инструменти који се могу употребити у случају про-
цене да дете није способно да формира своје мишљење. Посебан проблем 
је и то што законом нису дата упућујућа правила у погледу метода које 
суд треба да примени у ситуацијама када дете непосредно изражава 
мишљење пред судом. У пракси се јављају бројне тешкоће у погледу 
остваривања права детета на слободу изражавања и мишљења у грађан-
ским судским поступцима, те се овај важан облик учешћа детета у 
поступку, неретко своди на формалност. Зато је важно указати на међуна-
родне стандарде у области људских права и права детета утврђених 
Европском конвенцијом о људским правима и Конвенцијом о правима 
детета, узимајући у обзир Опште коментаре Комитета за права детета, 
Смернице Комитета министара Савета Европе о правосуђу по мери детета 
из 2010. године, као и примере добре судске праксе у домаћем и упоред-
ним системима, у предузимању процесне делатности која обезбеђује да 
дете изрази своје мишљење, а који указују да: постоји оборива претпо-
ставка да је свако дете способно да формира и изрази мишљење; уколико 
у том погледу постоји сумња, треба затражити мишљење органа ста-
ратељства; сваком детету треба омогућити да изрази мишљење у оном 
облику који је за дете најпогоднији, имајући у виду узраст и зрелост 
детета; мишљење детета мора имати исти третман у судском поступ-
ку, без обзира на облик у којем је изражен.  

С обзиром да је у сваком случају потребно проценити да ли је 
изражавање мишљења детета у његовом најбољем интересу, одредбама 
чл. 266. и 267. ПЗ прописано је да се детету може ускратити право да сло-
бодно изрази своје мишљење, ако би то очигледно било у супротности са 
најбољим интересом детета. То би било у случају сазнања о великом при-
тиску којем је дете изложено да пружи исказ у одређеном правцу или када 
се утврди да код детета и након информативног, припремног разговора са 
стручном особом, постоји страх или веровање да ће изражавање мишље-
ња имати као последицу губитак љубави једног родитеља и породице. 
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Такође, када постоји сазнање да је присутно насиље у породици, а насил-
ник има контакт са дететом, те постоји сумња да би давање исказа детета 
могло иницирати даље насиље, или када постоје знаци, подаци, сазнања 
да би давање исказа детета могло да изазове значајнији стрес, да угрози 
његово физиолошко и психолошко функционисање.  

Мишљење детета је само један од критеријума за утврђивање нај-
бољег интереса детета, а остали критеријуми се односе на све околности 
конкретног случаја, како субјективне, тако и објективне које могу утицати 
на правилан физички и ментални развој детета. Одлука коју суд доноси у 
поступку остваривања заштите права детета мора садржати детаљно обра-
зложење, посебно у ситуацији када дете није изразило мишљење о питању 
које се на њега односи или када је суд оценио да је изражавање мишљење 
детета супротно његовом најбољем интересу или да изражено мишљење 
детета није у његовом најбољем интересу8. 

Европски суд за људска права, у предмету К.Б. и остали против 
Хрватске, по представци подноситељке која није била у могућности да 
редовно виђа своју децу због њиховог отпора, што се одразило и на мишље-
ње деце, утврђујући повреду члана 8. Конвенције, је изјавио следеће:  

- Иако ставови деце морају бити узети у обзир, ти ставови нису 
нужно непроменљиви, а њихови приговори, којима се мора придати одго-
варајући значај, нису нужно довољни да превагну над интересима роди-
теља, нарочито у погледу редовних контаката са њиховим дететом;  

- Право детета да изрази своје ставове не би требало тумачити 
у том смислу да се деци тиме даје безусловно право вета, без узимања у 
обзир других фактора и без спровођења испитивања које за циљ има 
утврђивање њихових најбољих интереса.  

- Најбољи интереси детета обично налажу потребу очувања веза 
између детета и његове породице, осим у случајевима у којима би то 
штетило здрављу и развоју детета.  

- Деца можда очигледно нису способна да формирају или артику-
лишу мишљење о својим жељама. До тога може доћи, на пример, због 
сукоба оданости или изложености отуђујућем понашању једног од роди-

                                                 
8  Пресуде Врховног касационог суда у предметима: Рев 2393/2007; Рев 830/2012; Рев 361/2012; Рев 

468/2015; Рев 2334/2018 
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теља. Ако би неки суд засновао своју одлуку на ставовима деце у тим 
околностима, таква би одлука могла бити противна члану 8.  

- Можда неће бити могуће одмах поново спојити родитеља са 
децом која већ неко време живе са другим родитељем, већ ће можда 
бити нужно предузети припремне мере. Природа и обим тих припрема 
зависе од околности сваког предмета, али су разумевање и сарадња свих 
актера увек од великог значаја.  

У вези са изнетим, треба указати на значај благовременог изврше-
ња одлуке која се односи на права детета и уређују односи родитеља и 
деце, јер је време у тим предметима од посебног значаја. Протек времена 
може имати непоправљиве последице по односе деце и родитеља са којим 
не живи. Неделотворност или кашњење у вођењу поступка и извршењу 
одлука могу довести до повреде, не само члана 6. ЕКЉП којим је зајемче-
но право на правично суђење, већ и члана 8. Конвенције који се односи и 
на право на породични живот, при чему је, према оцени Европског суда за 
људска права, кључно да ли су национални органи предузели све неоп-
ходне кораке који се од њих могу разумно очекивати у посебним околно-
стима сваког предмета како би омогућили контакт између родитеља и 
деце. 9 Када се дете опире контакту са једним родитељем, чланом 8. се 
држави налаже да покуша да утврди узроке тог отпора и да их реши. У 
питању је обавеза средства, а не резултата и она може изискивати при-
премне или фазне мере. Органи морају предузети мере како би помирили 
супротстављене интересе, при чему примарни значај треба да придају нај-
бољим интересима детета. Може се сматрати да су домаћи органи испу-
нили своје позитивне обавезе из члана 8. тек када се исцрпе све такве 
мере.10Присилне мере извршења враћања деце родитељима којима је 
додељено старатељство нису пожељне, будући да је ово осетљива област. 
Међутим, не смеју се искључити могућност примене санкција у случају 
незаконитог поступања родитеља са којима деца живе.11Домаћи органи 
нису ослобођени обавезе да предузимају све одговарајуће кораке како би 

                                                 
9  Пресуда у предмету Грујић против Србије од 28.8.2018. године (представка бр. 203/07) 
10  Пресуда у предмету К.Б. и остали против Хрватске од 14.03.2017. године (представка број 

36216/13) 
11  Пресуда у предмету Митрова и Савик против Бивше Југословенске Републике Македоније од 

11.2.2016. године (представка број 42534/09) 
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омогућили контакт, чак и кад постоји могућност да теже санкције не би 
промениле општи став родитеља.12 

 

Право детета да зна своје порекло 

Право детета да зна ко су му родитељи, као право из члана 64. 
Устава Републике Србије и члана 7. став 1. Конвенције о правима детета, 
у члану 59. Породичног закона, одређено је као право сваког детета без 
обзира на узраст да зна ко су му родитељи, а дете које је навршило 15 
година живота и које је способно за расуђивање, може извршити увид у 
матичну књигу рођених и у другу документацију која се односи на његово 
порекло. Право детета да зна своје биолошко порекло, део је општег права 
на очување сопственог идентитета који му обезбеђује видљивост и препо-
знатљивост у друштву. Познавање свог генетског порекла важно је, не 
само из психолошких разлога, већ и ради остваривања других права, као 
што су право на наслеђе, издржавање и др, као и из здравствених разлога 
с обзиром на најновија научна сазнања о употреби генетског материјала у 
лечењу.  

Ограничења овог права прописана су законом и односе се на дете 
рођено уз биомедицинску асистенцију, када се мајком детета сматра жена 
која га је родила, а оцем детета њен супруг или ванбрачни партнер који је 
био сагласан са таквим начином зачећа, с тим што је идентитет донора 
непознат.  

Код усвојења, право детета да сазна своје порекло, заштићено је 
тако што је за дете и усвојитеља детета прописана могућност увида у 
матичну књигу рођених, којој претходи обавеза психо-социјалног савето-
вања детета (члан 326. ПЗ), због чињенице да подаци које дете може на тај 
начин сазнати могу бити стресни и неочекивани.  

Када се ради о природном рођењу, за остваривање права детета да 
зна своје порекло значајне су одредбе о утврђивању и оспоравању мате-
ринства и очинства, без одређивања рокова у којима то право дете може 
да оствари.  

О значају права на идентитет, Европски суд за људска права се изја-
снио у више одлука. У предмету Николић против Хрватске (представка 
број 53176/99), подноситељка представке се жалила по члану 8. ЕКЉП да је 

                                                 
12  Р.И. и остали против Румуније, пресуда Одбора од 4.12.2018. године. (Представка број 57077/16) 
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због пропуста домаћих судова да донесу одлуке била у неизвесности по 
питању свог личног идентитета. Рођена је ванбрачно, те су она и њена мај-
ка покренуле поступак за утврђивање очинства Х.П. Више рочишта која је 
тај суд заказао су одложена, јер се Х.П. није појавио, а није се ни повиновао 
судским налозима да се у одређеним терминима, који су заказивани више 
пута, подвргне испитивању ДНК ради утврђивања очинства. Суд у првом 
степену је закључио да је Х.П. отац подноситељке представке и то на осно-
ву сведочења мајке подноситељке представке и чињенице да је Х.П. избега-
вао испитивању ДНК. Виши инстанциони суд је укинуо првостепену пресу-
ду, закључивши да се очинство туженог не може првенствено установити 
на основу његовог избегавања испитивања ДНК, те је предмет враћен прво-
степеном суду коме је наложено да саслуша сведоке који су, како је тврдио 
Х.П, имали интимне односе са мајком подноситељке представке током 
релевантног периода. Поступак је био још увек у току у време изрицања 
пресуде Европског суда за људска права.  

Европски суд за људска права је у пресуди од 07.02.2002. године 
закључио да је дошло до повреде члана 8. Конвенције, заузимајући при 
том став, да при одлучивању у погледу захтева за утврђивање очинства, 
судови су дужни да имају у виду основно начело заштите интереса дете-
та, те да је суд утврдио да расположиви поступак није успоставио пра-
вичну равнотежу између права подноситељке представке да се њена 
неизвесност по питању личног идентитета уклони без непотребних 
одлагања и права њеног претпостављеног оца да се не подвргне испити-
вању ДНК. Суд је сматрао да лица у положају подноситеља представки 
имају животни интерес, заштићен Конвенцијом, да добију обавештења 
неопходна за откривање истине о значајном аспекту њиховог личног 
идентитета.  
 

Право детета на личне односе са родитељем  
са којим не живи 

Одржавање личних односа детета и родитеља са којим не живи, 
једно је од универзалних права које може бити ограничено само одлуком 
суда о потпуном или делимичном лишењу родитељског права или о мери 
заштите од насиља у породици. Титулар овог права је дете, али и родитељ 
који не врши родитељско право, с тим што је то истовремено и његова 
дужност. Родитељ који избегава извршење ове обавезе или спречава 
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остварење овог права, може бити лишен родитељског права. Како дете 
које је навршило 15 година живота и које је способно за расуђивање, 
може само да одлучи са којим од родитеља ће да живи, тако и дете у том 
узрасту и зрелости може самостално донети одлуку о начину на који ће 
одржавати личне односе са оним родитељем са којим не живи (члан 61. 
став 4. ПЗ). Право је детета да одржава личне односе не само са родите-
љем са којим не живи, већ и са сродницима и другим блиским лицима, 
ако је то у његовом најбољем интересу.  

Уколико родитељи нису сагласни у погледу начина остваривања 
овог права детета, начин одржавања личних односа уређује суд својом 
одлуком и то је најчешћа врста спорова у овој области, па и пред Европ-
ским судом за људска права, посебно када се ради о неизвршењу тих 
одлука, о чему је раније било речи у овом реферату.  

 

Право становања (habitatio) 

Још једно од права из корпуса права детета коме треба посветити 
више простора због значаја који има за егзистенцијално збрињавање и 
заштиту детета.  

Право становања по својој природи је стварно право и представља 
личну службеност којом се успоставља право титулара да користи туђу 
непокретност за становање, чиме се ограничавају права власника те непо-
кретности као послужног добра. Као лична службеност, право становања 
постоји у корист једног одређеног лица, те је најчешће и временски огра-
ничена и траје до смрти титулара, када престаје, јер се не може наслеђива-
ти или преносити на другог.  

Право стварне службености је регулисано одредбама члана 49. до 
59. Закона о основама својинско правних односа, док је чланом 60. истог 
закона одређено да ће се личне службености регулисати посебним зако-
ном. Како посебан закон није донет, онда се на личне службености приме-
њују одредбе СГЗ и то параграф 338 којим је утврђено да: "бивају службе-
ности и такве које се само за једну особу вежу, и не прелазе на другу; 
такве су обичне, кад ко право добије да ствар туђу употреби, да ужива, 
или да у кући туђој обитава." 

Право становања као право детета, а у интересу родитеља који 
врши родитељско право, установљено је одредбом члана 194. Породичног 
закона која гласи:  
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"1) дете и родитељ који врши родитељско право имају право ста-
новања на стану чији је власник други родитељ детета ако дете и роди-
тељ који врши родитељско право немају право својине на усељивом стану. 

2) Право становања траје до пунолетства детета.  

3) Немају право становања дете и родитељ ако би прихватање 
њиховог захтева за право становања представљало очигледну неправду 
за другог родитеља." 

Суштина ове законске одредбе је да обезбеди остварење права на 
дом, као једног од најважнијих права из корпуса права установљених ради 
добробити и заштите детета. Том праву морају бити подређени интереси 
родитеља, односно најбољи интерес детета је примаран, што је пре свега 
дужност и одговорност родитеља. Ради се о изворном праву детета, а 
родитељ који врши родитељско право над дететом, своје право становања 
црпи из права детета. На такву природу овог права када су у питању деца, 
указао је Врховни касациони суд у пресуди Рев 263/2013 од 13.3.2013. 
године, одбијајући ревизију изјављену на правноснажну пресуду којом је 
одбијен тужбени захтев разведеног супружника за утврђење права стано-
вања на стану другог супружника, након развода брака. Брак странака је 
разведен, а вршење родитељског права над малолетним дететом странака 
поверено је тужиљи као мајци. Разлог за одбијање тужбеног захтева за 
утврђење права становања су према ставу Врховног касационог суда: ''... 
из наведене законске одредбе (члан 194. ПЗ) произилази да изворно право 
становања има дете, а родитељ који врши родитељско права на дете-
том, своје право становања црпи из права детета и то до његовог пуно-
летства. То даље значи да родитељ који самостално врши родитељско 
право над малолетним дететом, не може поднети самосталну тужбу 
којом се тражи утврђивање права становања само у своју корист ( у 
корист родитеља), јер наведена законска одредба штити право станова-
ња малолетног детета, а не родитеља који над дететом самостално 
врши родитељско право''. 

Право становања детета се може успоставити на непокретности 
другог родитеља која је намењена становању, односно која испуњава 
одговарајуће услове за фактичко становање (стан, кућа, породична згра-
да). Дакле, један од услова за конституисање овог права је да родитељ 
који не врши родитељско право власник непокретности која треба да 
представља послужно добро. У предмету Врховног касационог суда Рев 
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801/2016, правноснажно је одбијен тужбени захтев тужилаца, мајке и 
деце, за утврђење да су деца, заједно са мајком која врши родитељско пра-
во, стекли право становања на сувласничком делу тужене од 4/6 дела на 
породичног стамбеној згради. Иначе, тужена је баба деце, по преминулом 
сину, а други сувласник ове непокретности је његова сестра, односно тет-
ка деце по оцу. Полазећи од ових чињеница, судови су одбили тужбени 
захтев, закључујући да тужена не спада у круг лица према којима се 
сагласно члану 194. ПЗ може установити право становања. У пресуди 
којом је одбио ревизију тужилаца, Врховни касациони суд је поред оста-
лог, истакао и следеће:  

"Из наведене законске одредбе (члан 194. ПЗ) произилази да се 
право становања детета и родитеља који врши родитељско право, 
може установити само на имовини, односно стану који је у власништву 
другог родитеља, а не и других сродника и то под одређеним условима. У 
конкретном случају, тужена као баба малолетне деце, овде тужилаца, 
не спада у круг лица на чијој имовини се може установити право стано-
вања тужилаца. Утврђене социјално економске околности на страни 
тужилаца не могу бити опредељујуће за успостављање овог права на 
имовини тужене, како се то неосновано наводи у ревизији, већ евентуал-
но могу утицати на остваривање њиховог права на издржавање од стра-
не тужене, под условима из члана 154. став 2. Породичног закона. У том 
смислу су и одредбе члана 27. тач. 2. и 4. Конвенције о правима детета, 
којима је прописана одговорност родитеља и других лица одговорних за 
децу да у оквиру својих способности и финансијских могућности, обезбе-
де животне услове потребне за развој детета, односно да државе члани-
це предузимају све одговарајуће мере како би обезбедиле да дете добија 
издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна 
за дете. Дакле, наведене одредбе Конвенције на које се указује у ревизији, 
односе се првенствено на обавезу издржавања детета, на начин који 
може обезбедити животне услове потребне за њихов развој, те приме-
ном ове одредбе, као и одредбе члана 154. став 2. Породичног закона, не 
може се проширити круг лица на чијој се имовини може успоставити 
право становања у корист деце и родитеља који врши родитељско право, 
а који је прописан чланом 194. Породичног закона". 

Право становања, као лична службеност, може се вршити и на 
њеном идеалном делу, те се, кад говоримо о овом институту као праву 
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детета, може конституисати и на стану у идеалном сувласништву родитеља 
који не врши родитељско право. У ситуацији када се у парници захтева 
утврђење права становања на идеалном делу непокретности, може се поста-
вити питање положаја другог сувласника у односу на његова сувласничка 
права, односно питање постојања потпуне страначке (пасивне) легитимаци-
је, када је тужен само родитељ као један од сувласника непокретности.  

При решавању овог питања мора се превасходно имати у виду да 
је право становања детета, иако стварно право, утврђено Породичним 
законом у најбољем интересу детета, те да се остварује у поступку за 
заштиту права детета. Нужно супарничарство (када у поступку морају 
учествовати сви актери спорног материјалноправног односа и када се 
спор мора решити према свима на једнак начин), у споровима из породич-
них односа предвиђен је само у парницама ради утврђивања или оспора-
вања очинства и материнства. Кад говоримо о праву становања, конститу-
исање тог права само на сувласничком уделу родитеља, ограничава се 
само право својине тог родитеља, јер се на одређено време лишава права 
коришћења, чиме се не дира ни на који начин у сувласничка права другог 
лица, нити се односи на његову имовину. Он са својим сувласничким уде-
лом може слободно располагати и користити га на начин на који је то 
чинио и пре конституисања права службености, па може и захтевати раз-
вргнуће сувласничке заједнице уколико између сувласника не постоји 
споразум о деоби или начину коришћења сувласничке непокретности.  

Кад већ говоримо о могућности конституисања овог права на 
сувласничком уделу родитеља који не врши родитељско право, у пракси 
се постављало питање да ли је то право могуће утврдити и на преосталом 
сувласничком уделу другог лица. Из претходног излагања, имајући у виду 
преовлађујућу судску праксу по том питању, одговор би био да то није 
могуће, односно да се право становања не може конституисати на имови-
ни лица које није родитељ детета, како и гласи одредба члана 194. Поро-
дичног закона.  

Да су могућа и другачија размишљања и ставови по овом питању 
указује одлука Врховног касационог суда Рев 411/2017 од 19.7.2017. годи-
не. Овом пресудом је одбијена ревизија изјављена на пресуду апелацио-
ног суда, којом је усвојен захтев тужиље, малолетног детета и утврђено 
њено право становања, као и њеном законском заступнику, мајци, на ста-
ну који је у сувласништву тужених и то до њеног пунолетства. Тужени су 
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отац тужиље (родитељ који не врши родитељско право) и његова сестра, 
који су сувласници стана по основу наслеђа. Тужиља је живела у том ста-
ну са родитељима, а након развода њиховог брака, са мајком користи део 
стана, а тужени отац други део тог стана. Тужена тетка по оцу од удаје не 
користи тај стан, већ са супругом живи у заједнички стеченом стану и не 
противи се да тужиља (дете) и даље настави са коришћењем стана, али 
без мајке са којом више нема добру комуникацију. Тужени отац поднео је 
тужбу за исељење тужиље и њене мајке из овог стана. Одбијајући тужбе-
ни захтев у односу на оба тужена, првостепени суд је полазећи од садржи-
не одредби члана 194. ПЗ, закључио да се она не може применити у одно-
су на тетку тужиље, јер она није родитељ, већ сестра родитеља који не 
врши родитељско право у односу на тужиљу. У односу на оца, став суда 
је да би усвајање тужбеног захтева представљало очигледну неправду за 
њега, као родитеља на чијој непокретности право становања треба да се 
конституише, јер нема других непокретности у свом власништву, нити 
могућности да на други начин реши стамбено питање, пошто је незапо-
слен и издржава га тужена сестра. Другостепени суд је преиначио прво-
степену пресуду и усвојио тужбени захтев за конституисање права стано-
вања, заузимајући код истог чињеничног стања супротан став у погледу 
испуњености услова из члана 194. ПЗ, посебно наглашавајући да консти-
туисање овог права у корист малолетног детета, с обзиром на све утврђе-
не околности и чињенице у погледу имовног стања родитеља, не би пред-
стављало очигледну неправду за туженог другог родитеља.  

Одбијајући ревизију тужених, Врховни касациони суд је прихва-
тио као јасне и уверљиве разлоге другостепеног суда, образлажући свој 
став у погледу основаности тужбеног захтева на следећи начин:  

"Право становања као лична службеност састоји се у овлашћењу 
да се у сврху становања користи туђа стамбена зграда или стан као 
посебни део зграде. Право становања је као лична службеност недељива, 
што значи да терети цело послужно добро, односно целу ствар, осим 
уколико је установљено на делу ствари која је реално подељена на више 
делова. Полазећи од наведеног, конституисање права службености у 
корист малолетне тужиље несумњиво представља мешање у право сво-
јине тужених, као сувласника на по ½ идеалних делова стана по основу 
наслеђа. Међутим, тужени тиме нису лишени свог права власништва на 
спорном стану, већ је само ограничено њихово право коришћења стана.  
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Иако је у члану 3. став 1. Конвенције о правима детета прокламо-
вано да су најбољи интереси детета од примарног значаја у свим актив-
ностима које се тичу деце, а које спроводе судови и други органи јавне 
власти, побијана пресуда ипак подлеже тесту оправданости који треба 
да пружи одговор на то да ли је мешање у имовину тужених било у скла-
ду са начелом владавине права и законитости, као и да ли је тим меша-
њем туженима наметнут прекомеран, односно несразмеран терет.  

По налажењу Врховног касационог суда, конституисање права 
становања у корист малолетне тужиље на стану на коме су тужени 
сувласници заснована је на закону. Наиме, одредбе члана 194. Породичног 
закона не искључују могућност да се право становања установи на стану 
који је у власништву оба родитеља малолетног детета или у власништву 
родитеља коме није поверено вршење родитељског права и трећег лица. 
У конкретном случају, тужени су по основу наслеђа постали власници 
спорног стана у току трајања брака родитеља малолетне тужиље, 
након чега се тужиља са родитељем уселила у предметни стан и у њему 
наставила да живи са родитељима и после њиховог развода. Побијаном 
пресудом је стога постојећа фактичка ситуација само правно оснажена 
применом одговарајуће одредбе закона.  

По оцени Врховног касационог суда, конституисање права стано-
вања малолетне тужиље на спорном стану не представља очигледну 
неправду за туженог због свих разлога које је навео другостепени суд у 
побијаној пресуди. Поред тога, ова лична службеност не представља ни 
прекомеран терет за тужену, јер из утврђених чињеница произилази да 
тужена ВВ не живи у спорном стану, јер је са супругом купила два стана 
и на тај начин се стамбено обезбедила, да никада као сувласник није тра-
жила физичку деобу или уређење начина коришћења спорног стана, нити 
на други начин манифестовала своја својинска права на том стану. При 
томе треба имати у виду да је право становања малолетне тужиље 
установљено до њеног пунолетства које наступа за три године." 

Следећи услов за утврђење права становања је да дете и родитељ 
који врши родитељско право, немају право својине на усељивом стану 
или другој непокретности подобној за становање. Наиме, како је ово пра-
во чланом 194. ПЗ успостављено ради остваривања права детета на дом, 
како би се обезбедили животни услови потребни за развој детета, уколико 
су ти услови обезбеђени на други начин, очигледно је да у тим ситуација-
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ма нема повреде овог права детета и потребе за његовом заштитом кон-
ституисањем права становања на стану родитеља који не врши родитељ-
ско право.  

На крају, право становања немају дете и родитељ који врши роди-
тељско право, ако би прихватање њиховог захтева представљало очигледну 
неправду за другог родитеља. Ради се о правном стандарду који се мора 
препознати у сваком конкретном случају, јер се може односити на различи-
те околности и ситуације које би оправдавале да се ово право не конституи-
ше. Те околности суд утврђује у сваком конкретном случају, а могу се 
односити не само на имовно стање родитеља који не врши родитељско пра-
во, већ и на његово здравствено стање које му не омогућава да брине сам о 
себи или да на други начин себи обезбеди основну егзистенцију и опстанак. 
У предмету Рев 1980/2017, Врховни касациони суд је оценио:  

''... да у конкретном случају нису испуњени услови прописани чла-
ном 194. ПЗ за конституисање права службености становања у корист 
тужиља и за исељење туженог. Наиме, родитељи малолетног детета – 
тужиље ББ станују у породичној кући површине 230 м2 на којој су сувла-
сници са по ½ дела, а који има приземље и спрат, с тим што тужиља АА 
користи цео спрат. У том случају тужиља АА, као мајка детета над 
којим врши родитељско право има решену стамбену потребу, а на тај 
начин стамбену потребу има решену и малолетна тужиља. Право ста-
новања јесте једно од основних права детета, које је предвиђено у његом 
најбољем интересу, међутим, како у конкретном случају мал. ББ има 
решену стамбену потребу и при том је тужени отац својим боравком у 
кући не угрожава, нити је спречава у коришћењу целе куће, нити ремети 
њено физичко и ментално спокојство, што не чини ни према тужиљи АА, 
конституисањем права становања тужиља на целој кући и исељење 
туженог би представљало очигледну неправду за њега као другог роди-
теља у смислу члана 194. став 3. ПЗ. Осим тога, правилан је и закључак 
другостепеног суда да се у овом поступку не решавају спорни имовински 
односи бивших супружника, због чега немају значаја ревизијски наводи да 
не постоји физички подељени део куће за становање тужиља и да би 
било потпуно разумљиво да тужиље користе целу кућу, а тужени цео 
споредни објекат''. 

Временско ограничење права становања је до пунолетства детета 
(18 година) у ком узрасту престаје и родитељско право. Обавеза родитеља 
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према пунолетном детету које се редовно школује огледа се у обезбеђива-
њу потребних новчаних средстава за његово издржавање у које свакако 
улазе и средства за обезбеђивање становања.  

Право становања детета јесте дечје право које је заштићено посеб-
ним поступком, а уређено је у одељку Породичног закона који се односи 
на имовинске односе. Из тих разлога се на основу овлашћења из члана 
263. став 2. истог закона, заштита тог права може тражити у поступку и 
по правилима у спору за заштиту права детета.  
 

Поступак за заштиту права детета 

Признајући најважнија посебна права детета, Породични закон је 
устројио и механизме њихове заштите у адекватној процедури, одређују-
ћи на потпуно нов начин процесни положај детета. Дете је, "странка по 
себи" у свим поступцима из породичних односа, уз услов да се поступак 
тиче правног положаја детета и ограничења везано за способност детета 
да формира своје мишљење, односно за године живота и зрелост. У том 
смислу су и бројне дужности одговорних лица, органа и институција који 
су у обавези да пруже одговарајућу помоћ детету у формирању и изража-
вању мишљења и остваривању процесних права у поступку заштите права 
у материјалноправном смислу.  

Правила поступка за заштиту права детета из области породичних 
односа, као и дечјих права која садржи Породични закон садржани су у 
посебном, 10. одељку закона (чл. 261-273). У овом поступку предмет 
заштите су сва права детета из Породичног закона, када она нису зашти-
ћена у другом поступку, уз сумарно одређење заједничких правила који се 
примењују и у спору за вршење, односно лишење родитељског права, 
чиме се потврђује и правило да се дечје право у највећој мери реализује у 
односима са родитељима и да је повреда права детета управо у таквим 
односима типична. Процесну позицију туженог у овим споровима имају 
сви они који угрожавају или не признају одређена права детету, као и они 
који не извршавају своје обавезе и дужности утврђене законом.  

Прописујући супсидијарну примену Закона о парничном поступ-
ку, Породични закон садржи одређене заједничке одредбе које се односе 
на све поступке у вези са породичним односима, као што су суђење у већу 
и састав већа, специјализација судија који поступају у овим парницама, 
хитност поступка, искључење јавности, заштита приватности и тајност 
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података, доминација истражног начела, дозвољеност ревизије уколико 
законом није искључена у конкретној породичној ствари.  

За поступак у спору за заштиту права детета надлежан је основни 
суд (члан 22. Закона о уређењу судова). Месна надлежност је одређена у 
зависности од тога ко је у процесној улози тужиоца. Дете као тужилац, 
има право избора те према одредби члана 261. ПЗ, тужбу може поднети 
суду опште месне надлежности или суду на чијем подручју има пребива-
лиште, односно боравиште, што је још једно од решења овог закона утвр-
ђено у најбољем интересу детета. С обзиром да тужбу за заштиту права 
детета, могу поднети и родитељи детета, јавни тужилац и орган старатељ-
ства, за одлучивање у тим парницима надлежан је суд по правилима о 
општој месној надлежности прописаним Законом о парничном поступку. 
Исти закон прописује у члану 35. састав суда, одређењем да у првом сте-
пену суди веће, с тим што, као и у другом степену, судије морају бити 
лица која су стекла посебна знања у области права детета.  

С обзиром да тужбу за заштиту права детета могу поднети јавни 
тужилац и орган старатељства, Породични закон је прописао општу обаве-
зу о обавештавању ових органа о разлозима за заштиту права детета. Ово 
право и дужност имају све релевантне установе, као што су дечје, здрав-
ствене и образовне установе или установе социјалне заштите, затим право-
судни и други државни органи, удружења и грађани (члан 263. став 3).  

Начело нарочите хитности поступка (члан 269), садржи низ специ-
фичних правила којима је одређено да се тужба не доставља туженом на 
одговор, да се заказују највише два рочишта, од којих прво у року од осам 
дана од дана пријема тужбе у суду, а одлука у другостепеном поступку се 
мора донети у року од 15 дана од дана пријема жалбе у овом суду.  

За разлику од општих правила парничног поступка којима је пози-
ција суда у извођењу доказа и утврђивању релевантних чињеница по слу-
жбеној дужности, ограничена искључиво на случај недозвољених распо-
лагања странака (члан 7. ЗПП), истражном начелу у поступку за заштиту 
права детета је дат примат, ради утврђивања свих околности које су од 
значаја за одлуку о правима и обавезама из посебно осетљивих породич-
них односа. Суд у поступку у вези са породичним односима може утврђи-
вати чињенице и када оне нису међу странкама спорне, а може и само-
стално истраживати чињенице које ни једна странка није изнела. Осетљи-
вост личних односа у којима се поступак води, носи ризик скривања исти-
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не или њеног прикривања, те у сваком конкретном случају треба оценити 
оправданост примене овог начела у сфери заштите права детета. 

Искључење јавности је управо последица наведеног карактера 
односа о којима се у овим поступцима одлучује и односи се на читав 
поступак, укључујући и третман података из судских списа, као службене 
тајне коју су дужни чувати сви они којима су, као учесницима у поступку, 
доступни (члан 206. ПЗ). Искључење јавности самим законом у статусним 
стварима је било неопходно, јер то захтевају интереси детета и интереси 
заштите приватног живота странака и њиховог права на приватност.  

Диспозиција странака ограничена је одредбама члана 271. ПЗ, 
прописивањем забране доношења пресуде због пропуштања, пресуде на 
основу признања или одрицања, као и немогућношћу закључења судског 
поравнања. 

Поред изнетих дужности суда у поступку за заштиту права детета 
у односу на обезбеђивање принципа најбољег интереса детета, о чему је 
већ било речи, посебна дужност или обавеза суда је да обезбеди правилно 
заступање детета у поступку, односно обавеза органа старатељства да 
детету постави колизијског старатеља, када у овим поступцима постоје 
супротни интереси детета и његовог законског заступника. Породични 
закон се посебно не изјашњава о процесној улози детета у овој врсти спо-
рова, али се посредно из одредби о легитимацији странака да буду уче-
сници спорова из породичноправних односа, као и чињенице да се ови 
поступци, ма ко да је покренуо спор, воде у интересу детета у циљу 
заштите његовог права, може закључити да је дете увек не само странка у 
поступку, него стварни или "прикривени тужилац". У вези са тим се 
поставља и питање парничне способности детета у којима је оно странка у 
формалноправном смислу, односно питање заступања детета у тим парни-
цама. Компаративним тумачењем одредби члана 64. ПЗ којима се дефини-
ше пословна способност детета и одредби члана 75. ЗПП, који парничну 
способност везује за пословну способност, може се закључити да је дете 
парнично способно у оквиру своје пословне способности. Уколико дете 
пре пунолетства стекне посебну или општу пословну способност, оно 
постаје парнично способним у границама своје пословне способности, 
када престаје потреба за његовим заступањем у свим или појединим пар-
ничним стварима. Родитељи имају право и дужност да заступају дете у 
свим поступцима изван пословне и процесне способности детета (закон-
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ско заступање), као и право и дужност да заступају дете у свим пословима 
и поступцима у границама пословне и процесне способности детета, ако 
законом није другачије одређено (вољно заступање) – члан 72. ПЗ.  

Имајући у виду садржину одредби члана 265. ПЗ која се односи на 
постављање детету привременог заступника или колизијског старатеља, 
може се закључити да направљена разлика у погледу заступања детета од 
стране његових родитеља није битна. Суштина је у постојању и констато-
вању супротности интереса детета и законског заступника, коју мора пре-
познати суд када се поступак води пред њим, као и у ситуацији када оце-
ни да дете није заступано на одговарајући начин (члан 266. став 2. ПЗ), а 
исте обавезе има и орган старатељства у односу на постављање колизиј-
ског старатеља. Колизијског старатеља детету поставља орган старатељ-
ства, самоиницијативно, или на предлог детета, односно другог лица или 
установе којима се дете обратило за помоћ у покретању поступка за 
постављање колизијског старатеља, уколико утврди да између детета и 
његовог законског заступника постоје супротни интереси. Дете има право 
да самостално, или преко другог лица, односно установе иницира поста-
вљање привременог (колизијског) старатеља ако је навршило 10 година 
живота и ако је способно за расуђивање.  

Колизијски старатељ, као и привремени заступник детета има оба-
везе, којима се обезбеђује учешће детета у поступку. Према одредби чла-
на 267. ПЗ, ако колизијски старатељ, односно привремени заступник, 
утврди да у спору за заштиту права детета или у спору за вршење односно 
лишење родитељског права он заступа дете које је способно да формира 
своје сопствено мишљење, дужан је: 1) да се стара да дете благовремено 
добије сва обавештења која су му потребна; 2) да детету пружи објашње-
ње које се тиче могућих последица акта који он предузима и 3) да пренесе 
суду мишљење детета, ако дете није непосредно изразило мишљење пред 
судом; наравно све ово под условом да учешће детета у поступку на 
напред описан начин не би очигледно било у супротности са најбољим 
интересом детета.  

Са истом важношћу предвиђена је обавеза суда да у овој врсти 
спорова затражи налаз и стручно мишљење од овлашћених установа, 
органа старатељства, породичног саветовалишта и других установа спе-
цијализованих за посредовање у породичним односима (члан 270. ПЗ). 
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Улога стручних лица и органа старатељства, вештака и других 
специјализованих органа или установа у поступку одлучивања заштите 
права детета је несумњиво важна, посебно у утврђивању најбољег интере-
са детета. Међутим, пракса показује да суд по правилу мишљење органа 
старатељства узима као "кључно" или пресудно, посебно при одлучивању 
о вршењу родитељског права или начину одржавања личних односа дете-
та и родитеља са којим дете не живи, а не као један од инструмената који 
суду стоји на располагању ради утврђивања чињеничног стања на основу 
којег доноси одлуку. Пример је виђање деце са родитељима, где суд нај-
чешће доноси одлуку у складу са "моделом" који је предложио центар за 
социјални рад (орган старатељства), па и у ситуацији када он не садржи 
или не уважава увек у пуној мери конкретну организацију живота породи-
це. У том смислу, суд би требало да преузме већу одговорност у доноше-
њу одлука, посебно у процени најбољег интереса детета и улогу стручних 
лица ограничи на питања из њихове надлежности и струке (карактеристи-
ке родитеља, однос и веза између родитеља и деце, психолошки профил и 
потребе детета), као и да у налозима или обраћању тим органима или 
установама, не захтева "готове одговоре" које би требало да да суд.  

И на крају, кад говоримо о правилима поступка у овој врсти спо-
рова, без обзира на прописану нарочиту хитност поступања, треба указати 
на могућност и важност доношења привремених мера, било по предлогу 
странака или по службеној дужности, нарочито када је у питању издржа-
вање детета или одржавање личних односа детета са родитељем са којим 
не живи, којем се привремено док траје поступак, дефинишу права детета 
и обавезе родитеља, што је свакако у најбољем интересу детета.  

 

Завршне напомене 

Руковођење принципом "најбољег интереса детета", је најбољи пут 
ка унапређењу правосуђа примереног дечијим потребама. Захтеви који се 
постављају суду у остваривању овог принципа односе се пре свега на омо-
гућавање учешћа или партиципацију деце у поступцима који се на њих 
односе. Нарочита хитност поступања у овим споровима налаже не само 
поштовање законом прописаних рокова, већ и већи степен ефикасности 
суда у прикупљању доказног материјала и утврђивању релевантних чиње-
ница уз пуно коришћење законом утврђених овлашћења суда да може иза-
ћи из оквира тужбеног захтева, да може изводити доказе по службеној 
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дужности, као и да по службеној дужности може доносити привремене 
мере. При томе, посебан значај треба посветити праву детета да се чује 
његово мишљење о свим питањима којега се тичу, а поштовање и мишље-
ње детета је један од основних принципа у приступу правима детета.  

У Републици Србији су интензивирани напори на реформи систе-
ма правосуђа и социјалне заштите, с циљем њиховог усклађивања са 
европским стандардима у области унапређења и заштите права детета и 
препознавања детета као субјекта правне заштите и носиоца права на 
заштиту. Део тога су бројни пројекти домаћих и међународних организа-
ција које се баве правима детета и перманентна едукација носилаца право-
судних функција у циљу унапређења и уједначавања праксе у доношењу 
одлука у најбољем интересу детета, уз пуно поштовање права детета на 
партиципацију у тим поступцима. Део ових активности је и овај реферат 
написан у нади да је допринео остварењу тог циља.  
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Бранислава Апостоловић 
судија Врховног касационог суда Србије 

 

 

ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 
 

Закон о браку и породичним односима Републике Србије донет је 
1980. године и његова примена је била ограничена на подручје Србије, без 
покрајина, осим основних начела (члан 26-39), која су се јединствено при-
мењивала на целој територији Србије.1 Јединствена примена закона о бра-
ку и породичним односима на територији Републике Србије обезбеђена је 
доношењем Уставног закона о изменама и допунама Уставног закона за 
спровођење Устава РС, 10. марта 1993. године, којим је утврђен престанак 
важности покрајинских закона и прописана обавезна примена одговарају-
ћих републичких закона на сва питања и све односе који су били уређени 
покрајинским законима.  

Променом правног система мењала се законодавна надлежност у 
области породичних односа, дошло је до промена у схватању о значају у 
улози породице у друштву, усвојено је неколико важних међународних 
докумената под окриљем Уједињених нација и Савета Европе, који су 
успоставили нове стандарде у породичном законодавству и пракси. Из 
наведених разлога Закон из 1980. године се показао као превазиђен, што 
је условило да се у области породичних односа донесе нов закон. Репу-
блика Србија је донела Породични закон, којим је имплементирала одред-
бе свих међународних докумената значајних у овој области, као и међуна-
родне европске стандарде који се тичу породичних односа и права дете-
та2. Од 2005. године, Породични закон је мењан само једанпут и то у вези 
са увођењем јавнобележничке делатности у домаћи правни систем.3 

                                                 
1  "Службени гласник СРС ", бр. 22/80 , 11/88, "Службени гласник РС, бр 22/93 , 25/93 , 35/94 , 

46/95, 29/2001. 
2  Породични закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије” бр. 18/2005 од 

24.фебруара 2005. године, ступио на снагу 4. марта 2005. године, а примењује се од 1. јула 2005. 
године осим одредаба члана 203. став 2. и 3. (правила о специјализацији суда) које се примењују 
од 1. јула 2006. године. 

3  Закон о изменама и допунама Породичног закона "Службени гласник РС, бр. 6/2015". 
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Породични закон Републике Србије има за циљ да се у Републици 
Србији у области породичних односа успостави нормативни систем, 
компатибилан савременом европском законодавству и пракси, уз пуно 
уважавање новог карактера породичних односа и савременог концепта 
права човека, посебно права детета. У Породичном закону су имплемен-
тиране одреде свих међународних докумената значајних у овој области, 
као и међународни европски стандарди који се тичу породичних односа и 
права детета.  

Породични закон централно место даје детету, постављајући у 
бројним одредбама императивни захтев да суд, орган старатељства и дру-
ги органи управе, као и брачна и породична саветовалишта и друге специ-
јализоване установе, кад решавају о породичним односима, треба да се 
руководе "најбољим интересом детета". У Породичном закону су, први 
пут у нашем законодавству, целовито нормативно уређена права детета 
као и посебан парнични поступак који пружа процесне гаранције да се та 
права могу остварити. У овом Закону су први пут признате неке нове 
посебне способности и могућности детета да и пре пунолетства самостал-
но иступа у заштити својих виталних интереса.  

Породични закон је правно регулисао поједина процесна права 
детета у складу са међународним правним актима, европским стандарди-
ма и ставовима Европског суда за људска права која се тичу заштите људ-
ских права из домена породичних односа.  

Иако је Породични закон централно место дао праву детета, рад 
ће се бавити родитељским правом, јер суштина права и дужности родите-
ља јесте управо добробит и најбољи интерес детета. 

 

Родитељско право 

Породични закон је задржао термин "родитељско право" са наме-
ром да се тиме афирмише право детета да се управо родитељи имају ста-
рати о њему. Закон дефинише родитељско право као право које је изведе-
но из дужности родитеља и које постоји само у мери која је потребна за 
заштиту личности, права и интереса малолетног детета (члан 67. ПЗ). 
Садржина родитељског права регулисана је одредбама чл. 68-74. Поро-
дичног закона.  
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Родитељско право је строго лично право родитеља, које се по пра-
вилу не може преносити на друга лица, нити се родитељи могу одрећи 
родитељског права, осим давањем сагласности за заснивање усвојења или 
фактичким напуштањем детета. Родитељско право врше мајка и отац 
заједно, споразумно и равноправно, а то право стичу рођењем детета. Изу-
зетно, родитељско право може припадати само једном родитељу у случа-
јевима када је други родитељ умро; ако други родитељ није познат и ако 
је други родитељ лишен родитељског права. Родитељско право још може 
стећи усвојитељ над усвојеним, будући да усвојењем настају односи који 
постоје између детета и родитеља (члан 104. ПЗ). Родитељско право се 
врши првенствено у најбољем интересу детета. Породични закон је у 
члану 6. прописао да је свако дужан да се руководи најбољим интересом 
детета у свим активностима које се тичу детета. Најбољи интерес детета 
је правни стандард, који је преузет из Конвенције УН о правима детета и 
као принцип прихваћен у савременом породичном праву. Конвенција о 
правима детета у члану 3. предвиђа да најбољи интереси детета треба да 
буду од првенственог значаја у свим активностима које се тичу деце, а без 
обзира које институције или органи предузимају ове активности4. Поро-
дични закон не даје дефиницију овог правног стандарда, што значи да ће 
суд у сваком конкретном случају морати да утврди и цени шта је најбољи 
интерес детета. 

Европска конвенција о људским правима и основним слободама 
(Конвенција) не садржи дефиницију детета, а ни дефиницију најбољег 
интереса детета.5 Иако се деца помињу само у неколико одредби Конвен-
ције, пракса Европског суда за људска права (ЕСЉП) везана за права 
детета и права родитеља за њихову децу је веома обимна. У предметима 
везаним за децу углавном се ради о поштовању следећих права:  

- обавеза поштовања људских права (члан 1), 

- право на живот (члан 2), 

- забрана мучења (члан 3), 

- забрана ропства и принудног рада (члан 4), 

                                                 
4  Члан 9. Конвенције - Уједињене нације су 20. новембра 1989. године на заседању Генералне скуп-

штине у Њујорку донеле Конвенцију о правима детета, ратификована у Југославији 1990, "Слу-
жбени лист СФРЈ- Међународни уговори, бр. 15/90". 

5  Конвецнија је усвојена у Савету Европе 4.11.1950. године у Риму, ратификована 26.12.2003. годи-
не, а примењује се од 3.3.2004. године, "Службени лист СЦГ – Међународни уговори бр. 9/03" 
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- право на слободу и безбедност личности (члан 5), 

- право на правично суђење (члан 6), 

- право на поштовање приватног и породичног живота (члан 8), 

- право на делотворни правни лек (члан 13), 

- обезбеђење постојећих људских права (члан 53), 

- право на образовање (члан 2 Протокола број 1). 

 

Садржина родитељског права 

Права детета су посебна права и независна од права родитеља. 

Родитељи имају првенствену и заједничку одговорност да се ста-
рају о детету. 

Старање о детету обухвата: 

- чување и подизање детета 

- васпитање детета 

- образовање детета 

- заступање детета 

- издржавање детета 

- управљање и располагање имовином детета 

Одлуку о одвајању детета од родитеља без сагласности родитеља 
може донети само суд, под законом тачно утврђеним условима и само 
када је то у најбољем интересу детета. 

 

Начин вршења родитељског права 

У погледу вршења родитељског права, Закон о браку и породич-
ним односима Републике Србије је предвиђао да родитељи родитељско 
право врше заједно и споразумно, а ако живе одвојено , родитељско право 
врши родитељ код кога дете живи (члан 123. став 1. и 124. старог закона ). 

Породични закон у погледу вршења родитељског права уводи 
нова решења. Према Породичном закону родитељи, без обзира на брачни 
статус родитељска права врше заједнички споразумно, када воде зајед-
нички живот. 
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У случају одвојеног живота, закон предвиђа два начина вршења 
родитељског права: 

- заједничко 

- самостално 

 

А Заједничко вршење родитељског права 

(1) Заједничко вршење родитељског права на основу закона 

Родитељи који су у браку родитељско право стичу у време рођења 
детета. Ако нису у браку, мајка стиче родитељско право у моменту рође-
ња детета, а отац након утврђеног очинства (признањем или у судском 
поступку). Ако родитељи воде заједнички живот, родитељско право врше 
оба родитеља заједнички и споразумно у погледу свих права и дужности 
које чине његову садржину. У овом случају, родитељи родитељско право 
врше на исти начин било да живе у брачној или ванбрачној заједници. У 
случају да дође до неслагања родитеља у вршењу родитељског права, тада 
ће интервенисати орган старатељства мерама превентивног надзора, а ако 
се појави спор међу родитељима тада одлуку доноси суд (чл. 75. став 1, 
79. и 261-273. ПЗ). 

 

(2) Заједничко вршење родитељског права на основу  
 споразума родитеља 

Породични закон прописује могућност да родитељи могу настави-
ти да заједнички врше родитељско право и када престану да воде зајед-
нички живот ако закључе споразум о заједничком вршењу родитељског 
права и ако суд процени да је тај споразум у најбољем интересу детета 
(члан 75. став 2. ПЗ). Овакав споразум родитеља треба да омогући да они 
врше сва права и дужности из садржине родитељског права и након што 
престану да живе заједно(у браку или ванбрачној заједници) те и на тај 
начин покушају да избегну непријатељство и незадовољство према суд-
ској одлуци, којом се за вршиоца родитељског права одређује само један 
од њих. Заједничко вршење родитељског права могуће је, после развода 
брака, као и у другим случајевима када родитељи не воде заједнички 
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живот, у случају прекида заједнице живота која није довела до развода 
брака, престанка ванбрачне заједнице или поништаја брака6. 

Услов за заједничко вршење родитељског права је да су родитељи 
закључили писмени споразум о заједничком вршењу родитељског 
права. Закључењем споразума о заједничком вршењу родитељског права, 
оба родитеља се налазе у једнаком правном положају према детету и омо-
гућава се да се родитељи договоре о питањима везаним за дете на начин 
који највише одговара њиховој ситуацији. Споразум о заједничком врше-
њу родитељског права обухвата сва права и дужности из садржине роди-
тељског права и обухвата и споразум о томе шта ће се сматрати пребива-
лиштем детета. Споразум о томе шта ће се сматрати пребивалиштем дете-
та, значи да се родитељи могу споразумети да дете део времена фактички 
живи са једним, а потом са другим родитељем, односно да све време живи 
са једним родитељем. Одређивање шта је пребивалиште, а које прати 
адресу детета, је од значаја код многих питања као што је остварење одре-
ђених права, код надлежности суда, а омогућава и несметано обављање 
правног промета, као што је обавештавање родитеља, достављање прав-
них докумената и слично. 

Родитељи ипак нису у потпуности самостални у одлучивању о 
вршењу родитељског права. Водећи рачуна да се заштите интереси детета 
усвојено је решење по коме је суд тај који процењује споразум, па ако 
процени да је споразум у најбољем интересу детета уноси га у изреку пре-
суде (чл. 75. став 2. и 225. став 1. ПЗ). 

 

Пракса европског суда за људска права 

 "Случај Hoppe против Немачке (Hoppe v. Germany). 

 

Подносилац представке у овом случају, господин Hoppe, рођен 
1957. године, био је у браку у коме је рођена његова ћерка Svenja у априлу 
1990. године. Брак је разведен 1994. године. Упркос захтеву оца да буде 
донета одлука о заједничком вршењу родитељског права од стране оба 
родитеља, суд у Вуперталу поверио је старање о детету мајци, а отац је 
добио право да виђа Svenju сваке друге недеље, као и још три пута током 
                                                 
6  Институт заједничког вршења родитељског права, који под називом "заједничко старање”(joint 

custody) познају многа европска права, шведско, норвешко, финско, данско, енглеско, француско, 
италијанско, немачко, белгијско, холандско, швајцарско, мађарско, чешко итд, као и права држава 
САД и Аустралије. 
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године у дане који су били везани за верске празнике (Свети Стефан, 
Ускршњи понедељак и Бели понедељак). По његовој жалби, Апелациони 
суд у Диселдорфу продужио је право оца на контакт са ћерком на сваки 
први викенд у месецу у трајању од суботе ујутру до недеље увече, а у 
осталом је потврдио одлуку првостепеног суда. Господин Hoppe се обра-
тио Европском суду за људска права, сматрајући да је повређено његово 
право на поштовање породичног живота (члан 8. Европске конвенције о 
људским правима) због тога што, између осталог, немачки судови нису 
донели одлуку о вршењу родитељског права у корист оба родитеља 
(заједничко вршење родитељског права). 

Европски суд је, међутим, стао на становиште да право на пошто-
вање породичног живота у овом случају није било повређено. Напротив, 
Суд је закључио да су домаћи судови пажљиво разматрали питање врше-
ња родитељског права. Они су исправно потврдили став да дете мора има-
ти контакт са оба родитеља како би могло да се хармонично развија, али 
само у мери у којој је то у складу са најбољим интересом детета. У том 
склопу, законска могућност заједничког вршења родитељског права не 
може се наметнути родитељима, будући да постојање јаког конфликта 
између родитеља представља индицију да заједничко вршење родитељ-
ског права не би било у складу са најбољим интересом детета. Оцењено 
је, при том, да таквом конфликту подједнако доприносе својим понаша-
њем како мајка која се противи било каквом контакту оца и детета, тако и 
отац који инсистира на свом праву на заједничко вршење родитељског 
права и не узима у обзир психолошко здравље своје ћерке. На основу 
налаза и мишљења вештака који су били ангажовани, наиме, јасно произ-
илази да је Svenja била изложена конфликту лојалности, који се манифе-
стовао као снажан притисак са којим се 4-годишња девојчица није могла 
изборити. Због тога је оцењена као исправна одлука немачких судова да 
удовоље, пре свега, потреби једног малог детета да води стабилан и миран 
живот у домаћинству са мајком те да не буде разапето између различитих 
станова и различитих стилова живота и образовања њених родитеља, а да 
оца виђа у правилним двонедељним размацима како би такве посете про-
текле без осећања страха и неизвесности."7 

 

                                                 
7  Цитирано М.Драшкић, Породично право и права детета, Чигоја штампа Београд, 2005. стр. 291. 
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Б Самостално вршење родитељског права 

(1) Самостално вршење родитељског права једног родитеља 

Вршење родитељског права од стране једног родитеља постоји 
када родитељско право припада само једном родитељу. То ће бити у ситу-
ацији када је други родитељ умро или је непознат, или је потпуно лишен 
родитељског права.  

Један родитељ сам врши родитељско право када само он живи са 
дететом, а суд није донео одлуку о вршењу родитељског права. 
 
 

(2)  Самостално вршење родитељског права због фактичке  
 или правне немогућности другог родитеља да врши  
 родитељско право 

Родитељско право врши само један родитељ уколико други роди-
тељ није у фактичкој или правној могућности да врши права и дужности 
које чине садржину родитељског права. 

Родитељ је фактички спречен да врши родитељско право, када је 
тешко болестан, одсутан због природе посла, или због лечења, на издржа-
вању казне затвора, ако је препустио старање о детету другом родитељу и 
др. Правно је родитељ у немогућности да врши родитељско право ако је 
малолетан ( а еманципацијом није стекао потпуну пословну способност), 
ако је лишен пословне способности или се одрекао родитељског права.8 

Када престану разлози који су довели до немогућности вршења роди-
тељског права, по самом закону се успоставља или наставља вршење роди-
тељског права од стране оног родитеља који је био спречен да га врши. 

Родитељ који сам живи са дететом и самостално врши родитељско 
право може у свако време тражити да суд донесе одлуку о вршењу роди-
тељског права. 

 

(3) Самостално вршење родитељског права на основу  
 споразума родитеља 

Један родитељ сам врши родитељско право ако родитељи који не 
воде заједнички живот закључе споразум о самосталном вршењу роди-

                                                 
8  Уколико су оба родитеља, у фактичкој или правној немогућности да врше родитељско право дете 

се ставља под старатељство ( члан 124. у вези члан 113. став 3. ПЗ ). 
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тељског права и ако суд процени да је тај споразум у најбољем интересу 
детета. 

Споразум о самосталном вршењу родитељског права обухвата: 

- споразум родитеља о поверавању заједничког детета једном 
родитељу9 

- споразум о висини доприноса за издржавање детета од другог 
родитеља 

- споразум о начину одржавања личних односа детета са другим 
родитељем 

 

(4)  Самостално вршење родитељског права 
на основу судске одлуке 

Један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда 
када родитељи не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о 
вршењу родитељског права, или су закључили споразум о заједничком 
или самосталном вршењу родитељског права, али суд процени да тај спо-
разум није у најбољем интересу детета, те су закључили споразум о само-
сталном вршењу родитељског права и суд процени да је тај споразум у 
најбољем интересу детета. 

Из наведеног произилази да ће родитељско право вршити родитељ 
коме је дете поверено одлуком у брачном спору, када суд донесе пресуду 
којом се брак разводи или се поништава, или се одбија тужбени захтев за 
утврђење да брак постоји, као и у свим преосталим ситуацијама у којима 
је за доношење одлуке о поверавању детета некада био надлежан орган 
старатељства. 
 

(5)  Правни положај родитеља који не врши  
 родитељско право 

Правни положај родитеља који не врши родитељско право уређен 
је законом. Родитељ коме дете није поверено и са којим он не живи у 
породичној заједници је и надаље титулар права. Он је дужан да издржава 
своје дете. Висина доприноса за издржавање одређује се споразумом 
родитеља о вршењу родитељског права. Уколико споразума нема, одлуку 
о томе доноси суд. 
                                                 
9  На тај начин се на тог родитеља правно преноси вршење родитељског права. 
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Родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да 
са дететом одржава личне односе. 

Родитељи могу споразумно усагласити начин одржавања личних 
односа детета и родитеља с којим дете не живи, а ако таквог споразума 
нема, одлуку доноси суд. Право родитеља да одржава личне односе са 
дететом може бити ограничено само судском одлуком када је то у најбо-
љем интересу детета. 

Родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да 
о питањима која битно утичу на живот детета одлучује заједнички и спо-
разумно са родитељем који врши родитељско право. Питања која битно 
утичу на живот детета, у смислу овог закона, сматрају се :  

- образовање детета 

- предузимање већих медицинских захвата над дететом 

- промена пребивалишта детета 

- располагање имовином детета велике вредности 

Тај родитељ, може тражити измену одлуке о начину вршења роди-
тељског права, а такође има и право да да сагласност са усвајањем свог 
детета. У случају смрти родитеља који је сам вршио родитељско право, 
родитељско право почиње да врши други родитељ. Други родитељ, стога 
има законско право да захтева да му треће лице код ког се дете налази 
преда на чување. У случају спора између родитеља и трећег лица одлуку 
доноси суд. 

 

НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

Родитељи у највећем броју случајева врше родитељско право у 
складу са законом водећи рачуна првенствено о заштити личних и имо-
винских права и интереса малолетног детета. Међутим, ако родитељи 
родитељско право не врше правилно и у складу са законом, према њима 
се могу изрећи одређене мере, које имају за циљ заштиту интереса детета. 
За разлику од решења прихваћених у ранијем Закону о браку и породич-
ним односима, Породични закон смањује овлашћење органа старатељ-
ства, јер мере којима се дете одваја од родитеља сада може да донесе само 
суд. Овакво решење је у складу са међународним стандардима као и чла-
ном 9. Конвенције о правима детета, који прописује судску надлежност за 
доношење одлука којима се дете одваја од родитеља. 
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Надзор над вршењем родитељског права, према решењу прихваће-
ном у нашем праву врши орган старатељства. Надзор може бити превен-
тивни и корективни. 

Превентивни надзор обавља орган старатељства када доноси 
одлуке којима омогућава родитељима да врше родитељско право. Ту спада 
доношење свих одлука којима се решавају неслагања, неспоразуми или 
недостатак искуства родитеља у вршењу родитељског права. То би биле 
ситуације када један родитељ приговара забранама или захтевима које дете-
ту поставља други родитељ, родитељи се не слажу око избора школе итд. 

Корективни надзор орган старатељства обавља када је потребно 
да исправи родитеље у вршењу родитељског права. Закон је предвидео 
неколико таквих мера и дао овлашћења органу старатељства да доноси 
одлуке којима: 

- упозорава родитеље на недостатке у вршењу родитељског права; 

- упућује родитеље на недостатке у вршењу родитељског права; 

- захтева од родитеља да положе рачун о управљању имовином 
детета 

У обављању корективног надзора орган старатељства може да 
покрене и судске поступке, као што је поступак у спору за заштиту од 
насиља у породици, поступак за лишење родитељског права. 

 

ЛИШЕЊЕ И ВРАЋАЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

Лишење родитељског права је најтежа породичноправна санкција, 
која се изриче родитељима ради заштите права, личности и интереса 
малолетног детета. Према Породичном закону родитељ може бити лишен:  

- свих права и дужности из садржине родитељског права, осим 
дужности да издржава дете (потпуно лишење), ако злоупотребљава роди-
тељска права или грубо занемарује дужности 

- једног или више права и дужности из садржине родитељског 
права (делимично лишење родитељског права), ако својим поступцима 
угрожава најбољи интерес детета. 

 

Родитељ злоупотребљава родитељско право: 

- ако физички, сексуално или емоционално злоставља дете 
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- ако израбљује дете, силећи га на претерани рад, или на рад који 
угрожава морал, здравље или образовање детета, односно рад 
који је забрањен законом 

- ако подстиче дете на вршење кривичних дела 

- ако навикава дете на одавање рђавим склоностима 

- ако на други начини злоупотребљава права из садржине роди-
тељског права. 

 

Делимично лишење родитељског права 

- погађа оног родитеља који несавесно врши права и дужности 
из садржине родитељског права 

- родитељ који врши родитељско право може бити лишен 
права: чувања и подизања, васпитавања, образовања, заступа-
ња, управљања и располагања имовином детета 

- родитељ који не врши родитељско право може бити лишен 
права: одржавања личних односа са дететом, одлучивања о 
питањима која битно утичу на живот детета. 

 

Родитељ грубо занемарује родитељске дужности: 

- ако напусти дете 

- ако се уопште не стара о детету са којим живи 

- ако избегава да издржава дете или да одржава личне односе са 
дететом са којим не живи, односно ако спречава одржавање 
личних односа детета и другог родитеља 

- ако с намером или неоправдано избегава да створи услове за 
заједнички живот са дететом које се налази у установи социјал-
не заштите 

- ако на други начин грубо занемарује дужности. 
 

Пресудом Врховног касационог суда Рев. 967/2016 од 21.7.2016. 
године, по тужби Центра за социјални рад у Л, против тужених М.Ј. и С.Ј. 
обоје из Т, одбијена је као неоснована ревизија тужених изјављена против 
пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 127/16 од 3.3.2016. године. 
Апелациони суд у Новом Саду је пресудом Гж2 127/16 од 3.3.2016. године 
одбио као неосноване жалбе тужиоца и тужених и потврдио пресуду 
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Основног суда у Лозници П2 300/14 од 23.12.2015. године у делу којим је 
одбијен тужбени захтев за потпуно лишење родитељског права и дужно-
сти у односу на малолетне С.Ј.2, С.Ј.3 и Д.Ј., у делу којим је усвојен 
тужбени захтев за делимично лишење родитељског права у односу на 
малолетног Д.Ј., као и у погледу одлуке о трошковима поступка, док је 
делимичним усвајањем жалбе тужиоца преиначио првостепену пресуду у 
делу става првог изреке тако што је делимично усвојен тужбени захтев и 
тужене М.Ј. из Т., рођеног ... године, и С.Ј.1, рођену ... године, делимично 
је лишио родитељског права у односу на малолетну ћерку С.Ј.2, рођену ... 
године, и малолетног сина С.Ј.3, рођеног ... године, у погледу права и 
дужности чувања, васпитања, подизања, образовања и заступања малолет-
не деце. У образложењу ревизијске одлуке је наведено: "На утврђено 
чињенично стање правилно је побијаном одлуком примењено материјал-
но право садржано у одредбама члана 82. Породичног закона Републике 
Србије ("Службени гласник РС" број 18/05) и правилно одлучено дели-
мичним усвајањем тужбеног захтева и лишењем родитељског права туже-
них у односу на малолетну децу у погледу дужности чувања, подизања, 
васпитања, образовања и заступања малолетне деце. При томе, другосте-
пени суд је за своју одлуку дао јасне, потпуне и правилне разлоге, које у 
свему прихвата и ревизијски суд. Према одредбама члана 82. став 1. 
Породичног закона Републике Србије, родитељ који несавесно врши пра-
ва или дужности из садржине родитељског права може бити делимично 
лишен родитељског права. Ставом другим наведеног члана прописано је 
да судска одлука о делимичном лишењу родитељског права може лишити 
родитеља једног или више права из садржине родитељског права, осим 
дужности да издржава дете. Према одредби члана 67. Породичног закона, 
родитељско право је изведено из дужности родитеља и постоји само у 
мери која је потребна за заштиту личности, права и интереса детета. Садр-
жина родитељског права, које се састоји од дужности старања о детету, 
чувања и подизања, васпитања и образовања, заступања и издржавања 
детета, као и управљања и располагања његовом имовином, регулисана је 
одредбама члана 68. – 74. Породичног закона, а суштина ових дужности и 
права родитеља је добробит и најбољи интерес детета. Ако родитељ злоу-
потребљава права или грубо занемарује дужности, односно несавесно 
врши права или дужности из садржине родитељског права, може бити 
потпуно или делимично лишен родитељског права, под условима предви-
ђеним чланом 81., односно чланом 82. истог закона. Сагласно одредбама 
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Породичног закона и одговарајућим нормама међународног права, пре 
свега Конвенцијом о правима детета, свако дете има право на обезбеђење 
најбољих могућих услова за правилан раст и развој, право на образовање 
у складу са способностима, жељама и склоностима, право на одмор и сло-
бодно време, као и на игру и рекреацију која одговара његовом узрасту. 
Ова његова права у корелацији су са обавезом родитеља да му, у складу 
са својим могућностима обезбеде услове за остваривање тих права, што 
подразумева и улагање додатних напора ради стварање услова за прави-
лан раст и развој детета, а родитељ који занемарује, односно несавесно 
врши родитељске дужности (и тиме угрожава добробит детета) у одређе-
ном домену дететовог живота може, под условима одређеним чланом 82. 
Породичног закона, у том домену бити лишен родитељског права. 
Супротно наводима ревизије, Врховни касациони суд налази да је одлуку 
о делимичном лишењу родитељског права тужених према малолетној 
деци суд донео руководећи се пре свега најбољим интересом деце, а не 
жељом и позитивном мотивацијом родитеља да врше родитељско право. 
У поступку пред нижестепеним судовима утврђено је да тужени својој 
малолетној деци нису обезбедили услове за сигуран и безбедан живот по 
питању основних животних потреба исхране, одевања и хигијене, у скла-
ду са њиховим узрастом и потребама, да је кућа у којој живе тужени хиги-
јенски запуштена, зидови неокречени, вода није уведена, а просторије се 
не греју, као и да су у периоду када су малолетна деца тужених смештена 
у хранитељске породице тужени, иако им је омогућено да децу редовно 
виђају, ово право селективно користили и нису редовно одржавали кон-
такте са малолетном децом, а приликом контакта су испољавали површну 
заинтересованост за децу, поготову тужена. Осим тога, тужени је прили-
ком виђања са децом негативно утицао на малолетног С.3, охрабрујући 
његова негативна понашања, па је због грубог понашања и агресивности 
испољеној према хранитељима малолетни С.3 пребачен у установу дечје 
заштите, а због испољене агресивности, хиперактивности и еротизованог 
понашања прима одговарајућу терапију. Такође, након смештаја деце у 
хранитељске породице тужени нису доприносили њиховом издржавању, 
иако су током поступка тврдили да су им се материјалне прилике побољ-
шале. Врховни касациони суд стога налази да је најбољи интерес малолет-
них С.3, С.2 и Д.Ј. у овом случају правилно утврђен измештањем деце у 
безбедно окружење, адекватно њиховим развојним потребама и делимич-
ним лишењем родитељског права тужених у домену чувања, васпитања, 
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подизања, образовања и заступања малолетне деце. При томе, Врховни 
касациони суд указује да родитељима који су лишени родитељског права 
родитељско право може бити враћено када престану разлози због којих су 
били потпуно или делимично лишени тог права (члан 83. Породичног 
закона). 

 

ОДСУСТВО САГЛАСНОСТИ РОДИТЕЉА 

О ПИТАЊИМА КОЈА БИТНО УТИЧУ НА ЖИВОТ ДЕТЕТА 

Правни положај родитеља који не врши родитељско право уређен 
је законом, како је то већ и наведено у раду. Родитељ који не врши роди-
тељско право има дужност да о питањима која битно утичу на живот дете-
та одлучује заједнички и споразумно са родитељем који врши родитељско 
право. Проблем настаје када између родитеља таквог споразума нема, па 
нема ни сагласности о питањима која битно утичу на живот детета. Поро-
дични закон не прописује како би се могле решити те ситуације.  

Законом о путним исправа прописани су услови за издавање путне 
исправе малолетном лицу. У члану 29 прописано је да захтев за издавање 
путне исправе подноси један од родитеља, уз писмену сагласност другог 
родитеља, али да ће се, изузетно, путна исправа издати и без сагласности 
ако је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над 
малолетним лицем или је одлуком суда дозвољено издавање путне испра-
ве, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путо-
вање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба 
родитеља.  

Из наведене законске одредбе произлази да за издавање путне 
исправе није потребна сагласност родитеља који не врши родитељско 
право.  

Након почетка примене Породичног закона, судови су се суочили 
са проблемом несагласности родитеља о питањима која битно утичу на 
живот детета, посебно са проблемом о несагласности родитеља о промени 
пребивалишта детета, односно одласка детета у иностранство. Решавајући 
ово спорно питање, Врховни суд Србије је у решењу Рев. 2557/06 од 01. 
марта 2007. године заузео став да судови не могу уместо родитеља доно-
сити одлуку о пребивалишту детета, већ једино могу лишити родитеља 
права да одлучује о питањима која битно утичу на живот детета. Овакво 
становиште је заступљено у судској пракси судова до данас. Становиште 



Билтен Врховног касационог суда 

 132

о лишењу родитељског права, па макар оно било и делимично, критикова-
но је у правној теорији из разлога што у случајевима несагласности роди-
теља о питањима која битно утичу на живот детета, уопште не мора 
постојати основ за лишење родитељског права на страни једног од роди-
теља. Међутим, ниједан од теоретичара не одговара на питање како треба 
да гласи тужбени захтев у таквој ситуацији. 

Чланом 54. Закона о граничној контроли прописано је да прили-
ком граничне провере малолетних лица, полицијски службеник посебну 
пажњу обраћа да ли малолетно лице путује само или у пратњи другог 
лица. За прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Репу-
блике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у 
пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора 
поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше роди-
тељско право, или законског заступника.  

Код неких нижестепених судова поставило се као спорно питање 
да ли је у надлежности суда да одлучује о тужбеном захтеву којим се 
дозвољава малолетном детету да без сагласности другог родитеља отпу-
тује у иностранство са једним родитељем коме је поверен и да пресуда у 
том случају замењује сагласност другог родитеља. Одговор на ово спорно 
питање је негативан. 

Родитељу који на основу судске одлуке самостално врши роди-
тељско право за одлазак са малолетним дететом ради краћег боравка у 
иностранство није потребна сагласност другог родитеља. Међутим, ако се 
ради о одласку у иностранство малолетног детета у циљу промене преби-
валишта, тада на основу одредбе члана 78 ст. 3. и 4. Породичног закона, 
родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да се са 
родитељем који самостално врши родитељско право заједнички споразу-
ме. Ако се о овом битном питању не постигне споразум, тада ће орган ста-
ратељства поступити према одредби члана 80 став 2 тач. 1. и 2. Породич-
ног закона (корективни надзор). Ако се о овом битном питању ни након 
корективног надзора не постигне споразум, због чега интереси малолет-
ног детета могу бити угрожени, тек тада има места тужби за делимично 
лишење родитељског права родитеља који не врши родитељско право уз 
измену одлуке о одржавању личних односа малолетног детета и тог роди-
теља.  



Грађанскоправна секција 
 

 133

На састанку апелационих судова са територије Републике Србије, 
Привредног апелационог суда, Врховног касационог суда одржаног 
23.6.2017. године, једногласно је усвојен одговор на спорно правно пита-
ње апелационих судова: "Суд није овлашћен да уместо родитеља доноси 
одлуке које замењују сагласност родитеља за одвођење малолетног детета 
у иностранство, односно да суд дозволи да малолетно дете отпутује са 
тужиоцем у иностранство и промени пребивалиште, односно које замењу-
је заједничке одлуке родитеља о битним питањима вршења родитељског 
права, већ је у таквој ситуацији, а руководећи се најбољим интересом 
детета по члана 3. Конвенције о правима детета и члана 266. Породичног 
закона, овлашћен да наложи тужиоцу да уреди тужбу у погледу захтева 
који треба да буде усмерен на делимично лишење родитељског права 
родитеља које не даје сагласност за промену места пребивалишта детета, 
у складу са одредбом члана 82. Породичног закона". 

Пресудом Врховног касационог суда Рев 63/2017 од 09.03.2017. 
године, делимично су укинуте нижестепене пресуде, у делу који се одно-
си на одлуку о делимичном лишењу родитељског права туженог оца над 
малолетним дететом. У образложењу се између осталог наводи: 

Одредбом члана 78. став 3. Породичног закона, прописано је да 
родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да издржа-
ва дете, да са дететом одржава личне односе и да о питањима која битно 
утичу на живот детета одлучује заједнички и споразумно са родитељем 
који врши родитељско право. У ставу 4. наведеног члана, прописано је да 
се питањима која битно утичу на живот детета, у смислу овог закона, сма-
трају нарочито: образовање детета, предузимање већих медицинских зах-
тева над дететом, промена пребивалишта детета и располагање имовином 
детета велике вредности. 

Дакле, питања која су наведена у члану 78. Породичног закона, 
као питања која се сматрају битним за живот детета нису набројана такса-
тивно већ само као пример. То даље значи да суд у сваком конкретном 
случају, на основу утврђених чињеница, изводи закључак које је то пита-
ње од битног значаја за живот детета (осим оних која су у закону наведена 
као таква).  

У првостепеној пресуди је одлучено да се тужени лиши родитељ-
ског права да одлучује о питањима која битно утичу на живот малолетног 
детета, а у побијаној пресуди је таква одлука, као уопштена и преширока, 
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преиначена, па је одлучено да се тужени лиши само родитељског права да 
одлучује о образовању и промени пребивалишта малолетног детета. При 
том је утврђено да је недавањем сагласности за путовање малолетне ВВ у 
иностранство, тужени несавесно вршио родитељско право, из чега произ-
илази да је путовање малолетне ВВ у иностранство једно од питања која 
битно утичу на њен живот. Стога доношењем овакве одлуке није зашти-
ћен најбољи интерес малолетне ВВ на адекватан начин, јер је остало неја-
сно како ће лишење туженог, права да одлучује о овим питањима омогу-
ћити малолетној ВВ да отпутује у иностранство без сагласности туженог, 

како ради образовања, тако и ради летовања, зимовања или из дру-
гог корисног разлога, с обзиром да путовања детету омогућавају стицање 
искустава и знања и позитивно утичу на његов развој. Према томе, након 
што је утврђено да је тужени онемогућавао малолетну ВВ да путује у ино-
странство, потребно је на одговарајући начин утврдити да ли је такво 
његово понашање у њеном најбољем интересу и затим одлучити о томе 
има ли места лишавању туженог права да одлучује о путовању малолет-
ног детета у иностранство као једном од конкретних питања која битно 
утичу на живот малолетног детета. При том је потребно одлучити има ли 
места лишавању родитељског права туженог и у односу на остала кон-
кретна питања која битно утичу на живот малолетног детета. 

 

ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА 
У СУДСКОЈ ПРАКСИ ЕСЉП 

Према члану 8. Конвенције, свако има право на поштовање свог 
приватног породичног живота, дома и преписке. Јавне власти неће се 
мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са законом и неоп-
ходно у демократском друштву у интересу националне безбедности, јавне 
безбедности или економске добробити земље, ради спречавања нереда 
или криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и 
слобода других. Међусобна уживања родитеља и детета у друштву пред-
ставља основни елеменат породичног живота. 

Одлучујући о представкама родитеља о њиховим правима у одно-
су на своју децу, ЕСЉП је ценио да ли је у конкретном случају дошло до 
повреде члана 8 Конвенције, па је тако у предмету: 

- Фелбаб против Србије, у пресуди објављеној 14. априла 2009. 
године Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је утврдио, да су 
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подносиоцу представке, господину Недељку Фелбабу повређена права 
заштићена члановима 6 став 1 (право на суђење у разумном року), 8 (пра-
во на поштовање породичног живота) и 13 (права на делотворно правно 
средство) Европске конвенције за заштиту људских права и основних сло-
бода. У вези са повредом члана 8 Конвенције Суд у ставу 69 пресуде 
наводи 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 спорадичне контакте са својом децом, његово право приступа није 
никада извршено, да би коначно било ограничено пресудом суда од 12. 
априла 2007. године. Како легитимни интерес подносиоца да развија и 
одржава везе са својом децом није размотрен на ваљан начин Суд је утвр-
дио и засебну повреду члана 8 Конвенције. 

- Дамњановић против Србије, Европски суд за људска права је 
18. новембра 2008. године, донео пресуду којом је утврдио да није било 
повреда чланова 6 став 1 и 8 Конвенције о људским правима, а у вези 
са представком под бројем 5222/07 коју је поднела Весна Дамњановић. 
Поводом тврдњи подноситељке да је повређен члан 8 Конвенције Суд је 
узео у обзир следеће принципе из своје праксе: 

 узајамно уживање деце у друштву са родитељима чини фунда-
ментални елеменат "породичног живота" (случај Monory v. Romania and 
Hungary, став 70); 

 држава има позитивне обавезе у вези са поштовањем породич-
ног живота при чему се мора постићи правична равнотежа између интере-
са појединца и друштва у целини у чему држава има извесни простор за 
слободну процену (Keegan v. Ireland, пресуда од 26. маја 1994. године, 
став 49); 

 у вези са чланом 8 родитељи имају право да живе са својом 
децом, а обавеза државе је да предузме мере ради олакшања тога (Ignacco-
lo-Zenide v. Romania, став 94) 

 оно што је одлучујуће у вези са проценом мера државних орга-
на је то да ли су предузели све неопходне мере које се од њих могу разум-
но очекивати према околностима датог случаја (Ignaccolo-Zenide v. Roma-
nia, став 96); 

 у том погледу адекватност мера се процењује према брзини 
њихове примене, јер протек времена може имати несагледиве последице 
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на однос између детета и родитеља који не живи са дететом (Ignaccolo-
Zenide v. Romania, став 102); 

 принудне мере у оваквим ситуацијама нису пожељне у овој осе-
тљивој материји, али употреба санкција понекад је неизбежна у случају 
незаконитог понашања родитеља са којим дете не живи (Ignaccolo-Zenide 
v. Romania, став 106). 

- Цветковић против Србије, Европски суд за људска права је 7. 
фебруара 2017. године донео пресуду у предмету Цветковић против Срби-
је, представка број 42707/10. Ослањајући се на разне одредбе Конвенције, 
као и протокола уз њу, подноситељка представке се жалила на то да више 
од седам година није имала контакт са дететом због пропуста државе да 
изврши пресуде с тим у вези. Она се такође жалила на то да су пресуде 
Врховног суда и Уставног суда, којом је вршење родитељског права пове-
рено оцу детета, биле произвољне. Суд је сматрао да ове притужбе треба 
разматрати према члану 8. Конвенције. Суд је истакао да домаће мере које 
спречавају уживање породичног живота, као што је одлука којом се роди-
тељу досуђује вршење родитељског права над дететом, представља меша-
ње у право на породични живот. Суд је нагласио да то мешање неће пред-
стављати повреду члана 8. Конвенције ако је "у складу са законом", тежи 
легитимном циљу и ако се може сматрати "неопходним у демократском 
друштву". Примењујући напред наведене ставове на конкретан случај, 
Суд је најпре констатовао да су домаће пресуде којима се вршење роди-
тељског права над дететом поверава оцу представљале мешање у право 
подноситељке на поштовање породичног живота према ставу 1. члана 8. 
Конвенције. Међутим, Суд је сматрао да је ово мешање било "у складу са 
законом" и да је тежило легитимном циљу заштите права детета, у смислу 
става 2. члана 8. Конвенције. Оцењујући да ли је мешање пропорционал-
но, Суд је приметио да су домаћи судови доследно наглашавали најбоље 
интересе детета. Суд је, такође, констатовао да су судови у обзир узели 
однос између родитеља, став и расположивост родитеља, као и посебне 
карактеристике средине. У свакој својој одлуци ослонили су се на детаљ-
не и потпуне извештаје служби за децу. Узимајући у обзир све околности 
предмета, Суд је проценио да се коначна одлука да се вршење родитељ-
ског права повери оцу не може сматрати непропорционалном у односу на 
легитимни циљ заштите најбољих интереса детета, те да нема повреде 
члана 8. Конвенције. 
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- Грујић против Србије, Европски суд за људска права је 28. 
августа 2018. године објавио пресуду у предмету Грујић против Србије, 
представка број 203/07. Пресуда је донета од стране седмочланог већа и 
постаје правоснажна под условима из члана 44. став 2. Конвенције. Под-
носилац представке је тврдио да домаћи органи нису предузели одговара-
јуће мере које би му омогућиле уживање права на одржавање личних 
односа са његовом децом, ћерком Ј.Г. и сином М.Г. Конкретно, подноси-
лац представке се притуживао због неизвршења привремене мере од 27. 
децембра 2005. године којом је утврђен начин одржавања личних односа, 
односно његовог виђања са децом (сваког другог викенда од 18 часова у 
петак до 18 часова у недељу и током прве половине летњег и зимског 
школског одмора). На крају, Суд је констатовао да су, према устаљеној 
пракси Суда, обавезе државе у вези са чланом 8. Конвенције обавезе сред-
става, а не обавезе резултата. Суд је стога закључио да у овом предмету 
није било повреде члана 8. Конвенције, имајући у виду да су органи Репу-
блике Србије предузели све неопходне мере које су се разумно могле оче-
кивати како би се осигурало право подносиоца представке да ступи у кон-
такт са својом децом. 

- Eberhard I M. против Словеније, ЕСЉП је утврдио да слове-
начки органи нису испунили своју позитивну обавезу из члана 8 и омогу-
ћили оцу да виђа своју ћерку, али он није у име ћерке могао да поднесе 
представку ЕСЉП јер је мајка имала пуно старатељство над дететом.  

- Gluhaković против Хрватске, ЕСЉП је утврдио да Хрватска 
треба да обезбеди разведеном оцу контакте са његовом ћерком у време 
које њему одговара због његовог радног времена и у одговарајућим про-
сторијама. У неколико поступака вођеним пред локалним општинским 
судом и у Центру за социјални рад почев од 1999. године, Глухаковић је 
захтевао да се сусрети са његовом ћерком одвијају сваког четвртог или 
осмог дана будући да он ради у Вићенци у Италији. Домаћи судови се 
нису ниједном речју осврнули на његов радни распоред и у више наврата 
су наложили да ћерку виђа унапред одређеног дана.  

- Миушковић против Црне Горе, ЕСЉП је утврдио да је повре-
ђен члан 8 Конвенције због претераног кашњења у извршењу одлуке да 
бивши муж подноситељки представке врати њено двоје деце након што 
јој је домаћи суд доделио старатељство. 
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ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
О ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

Поступак за доношење одлуке о вршењу родитељског права регу-
лисан је у десетом делу Породичног закона под насловом "Поступци у 
вези са породичним односима", у првом делу "Поступак пред судом", као 
и одредбама садржаним у чл. 261-273. под насловом "Поступак у спору за 
заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење родитељског 
права". 

Приликом уређивања посебног поступка прописана је примена 
заједничких правила породичног процесног права, која се примењују у 
свим поступцима из брачних и породичних односа (чл. 201-208. ПЗ), при-
мена посебних правила специфичних само за овај поступак (чл. 261-273. 
ПЗ), те је предвиђена примена правила Закона о парничном поступку 
Републике Србије10, у свим оним процесним ситуацијама које нису регу-
лисане посебним поступцима (члан 202. ПЗ) 

Законом су предвиђена два посебна поступка : за доношење одлу-
ке о вршењу родитељског права:  

- поступак у брачном спору 

- поступак у спору за вршење родитељског права 
 

(1) Поступак у брачном спору 

Особеност брачног спора је да се одлука о вршењу родитељског 
права доноси након спроведеног поступка посредовања.11 

Поступак посредовања у смислу Породичног закона обухвата, 
поступак за покушај мирења-мирење и поступак за покушај споразумног 
окончања спора-нагодба. 

Посредовање спроводи суд ( судија појединац ), орган старатељ-
ства, породично саветовалиште или друга установа специјализована за 
посредовање у породичним односима. 

Рочиште за посредовање заказује и њиме руководи судија поједи-
нац. Дужност је суда да препоручи супружницима да се подвргну психо-

                                                 
10  "Службени гласник РС", бр. 125/2004. 
11  Породични закон уређује поступак посредовања као саставни део поступка у брачном спору 

(члан 229-246 ПЗ), а у складу са Препоруком Савета  Европе бр. Р (98)-1 о посредовању у поро-
дичним односима. 
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социјалном саветовању. Супружници су ти који предлажу или дају сагла-
сност за избор службе којој ће се поверити посредовање. Поверавање 
посредовања врши се достављањем тужбе за поништење или развод брака. 

Поступак за покушај мирења-мирење се спроводи само код тужбе 
за развод брака. Сврха мирења је да се поремећени однос супружника раз-
реши без конфликта и без развода. 

Поступак за покушај споразумног окончања спора-нагодба се 
спроводи у брачном спору покренутом тужбом за развод брака уколико 
мирење није успело и у брачном спору по тужби за поништај брака. Сврха 
нагодбе је да супружници постигну споразум о вршењу родитељског 
права и о деоби заједничке имовине. 

На нагодбу се позивају оба супружника и њихови пуномоћници. 
Успех нагодбе може бити: 

- потпуни ако се постигне споразум о вршењу родитељског права 
и деоби заједничке имовине; 

- делимичан ако се постигне споразум само о једном од њих 

Споразум о вршењу родитељског права уноси се у изреку пресуде 
само ако суд процени да је тај споразум у најбољем интересу детета. 

О нагодби се сачињава записник који садржи :  

- споразум супружника о вршењу родитељског права и о деоби 
заједничке имовине или  

- изјаве супружника да нагодба није успела.  

Рок за окончање нагодбе износи два месеца од дана када је окон-
чан поступак мирења, односно од дана када је достављена тужба за пони-
штај брака. Ако установа којој је поверен поступак посредовања не доста-
ви записник о нагодби у року од три месеца од пријема тужбе, нагодбу ће 
спровести суд. Рочиште за нагодбу суд је дужан да закаже тако да се одр-
жи у року од 15 дана од истека рока за доставу записника. 

Породични закон одредбом члана 40. посебно регулише споразум 
о разводу брака. Закон је одредио садржину и форму споразума. Споразум 
о разводу брака мора бити сачињен у писаној форми и мора обавезно да 
садржи: 

- писмени споразум о вршењу родитељског права и  

- писмени споразум о деоби заједничке имовине. 
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Споразум о вршењу родитељског права може имати облик: 

- споразума о заједничком вршењу родитељског права или  

- споразума о самосталном вршењу родитељског права. 

Ако постоји споразум о разводу брака суд не испитује околности 
које су довеле до развода брака, али је дужан да процени да ли је спора-
зум супружника о вршењу родитељског права у најбољем интересу дете-
та. Овлашћење суда да процењује да ли је споразум родитеља о вршењу 
родитељског права у најбољем интересу детета значи да је суд дужан да 
испитује чињенице и изводи доказе у делу предлога супружника који се 
односи на будуће вршење родитељског права. Уколико суд нађе да спора-
зум одговара интересима детета, уноси га у изреку пресуде као одлуку 
суда (члан 225. став 1. ПЗ). Међутим, уколико суд дође до уверења да спо-
разум родитеља не гарантује да ће интереси детета бити на задовољавају-
ћи начин заштићени, може да на други начин уреди будуће односе роди-
теља и детета ( члан 272. став 2. ПЗ). 

 

(2) Поступак у спору о материнству и очинству 

У поступку у парници о материнству и очинству суд је дужан да 
истовремено одлучи о вршењу родитељског права (члан 260. став 1. ПЗ). 
Суд такво овлашћење има чак и кад странке нису истакле такав захтев у 
току парнице. Овакво законско решење је израз потребе да се у потпуно-
сти заштите права и интереси детета, те да се потпуно реше сви потенци-
јални спорови у породично правном односу у коме је парница у току. 

 

(3) Поступак у спору о вршењу родитељског права 

У парницама за вршење родитељског права увек је стварно над-
лежан суд опште надлежности. У првом степену суде општински судови, 
а у другом степену окружни суд. 

Месно је надлежан суд на чијем подручју тужени има пребивали-
ште или боравиште (суд опште месне надлежности), а дете може подићи 
тужбу пред судом опште месне надлежности или пред судом на чијем 
подручју оно има пребивалиште односно боравиште. 

Парнице се воде ради уређивања начина вршења родитељског 
права кад родитељи не воде заједнички живот. Поступак се покреће кад 
међу родитељима који не воде заједнички живот постоји спор о начину 
вршења родитељског права. Потреба за покретањем ове парнице постоји 
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и кад су родитељи који не воде заједнички живот закључили споразум о 
заједничком вршењу родитељског права или споразум о самосталном 
вршењу родитељског права једног од родитеља детета, јер у таквом слу-
чају закон прописује да је суд дужан да процени да ли је закључени спо-
разум у најбољем интересу детета. 

У складу са законом, суд доноси одлуку да родитељско право 
врши један од родитеља детета или да родитељи заједнички врше роди-
тељско право. 

Одредбама Породичног закона изричито је прописано који су 
субјекти процесно легитимисани за покретање појединачних парница за 
вршење родитељског права (члан 264. став 1. ПЗ)  

Парницу могу покренути : 

- дете 

- родитељи детета 

- орган старатељства. 

Поступак у парницама за вршење родитељског права покреће се 
тужбом или по службеној дужности. 

У погледу садржине тужбе у овим парницама, у свему важе прави-
ла Закон о парничном поступку којима је регулисана формална садржина 
ове иницијалне парничне радње у општем парничном поступку (члан 187. 
ЗПП). Уколико је поступак покренут по службеној дужности, он је једно-
страначки јер га покреће сам суд. Ово законско решење представља 
одступање од опште парничне процедуре, с обзиром на то да је суд тај 
који одређује предмет парнице и прикупља процесни материјал и сам 
формулише захтев о коме ће пресудом одлучити. 

Тужбом се покреће самостална парница за вршење родитељског пра-
ва. Када се поступак покрене уз брачне парнице и парнице о материнству и 
очинству тужбом или по службеној дужности, у таквом случају поступак за 
вршење родитељског права има карактер адхезионог поступка. 

Приликом спровођења поступка у парницама за вршење родитељ-
ског права суд је дужан да се руководи најбољим интересом детета. 

Поступак је нарочито хитан.  

Тужба се не доставља туженом на одговор, па ће тужени, уместо 
писаног одговора на тужбу, на рочишту усмено одговорити на тужбу. 
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Суд је дужан да поступак спроведе на највише два рочишта. 
Прво рочиште треба да буде одржано у року од 8 дана од дана пријема 
тужбе суду, а другостепена одлука треба да буде донета у року од 15 дана 
када је жалба достављена другостепеном суду. 

У спору за вршење родитељског права, као и у свим другим 
поступцима у вези са породичним односима, јавност је законски искљу-
чена, а подаци из судских списа представљају службену тајну, коју су 
дужни да чувају сву учесници којима су ти подаци доступни. 

У овом поступку доминира истражно начело. То значи да суд у 
поступку може утврђивати чињенице и када оне нису међу странкама 
спорне и може самостално истраживати чињенице које ни једна странка 
није изнела. 

Ограничена је примена начела диспозиције : није допуштено 
доношење пресуде због пропуштања, пресуде на основу признања и пресу-
де на основу одрицања, нити је допуштено склапање судског поравнања. 

 

(4) Поступак за лишење и враћање родитељског права 

Парнице за лишење и враћање родитељског права су парнице у 
којима суд одлучује о потпуном или делимичном лишењу родитељског пра-
ва, односно враћању родитељског права родитељу који је делимично лишен 
родитељског права, под условима прописаним Породичним законом.  

Активно легитимисани за покретање ове парнице су: дете, други 
родитељ, јавни тужилац и орган старатељства, а у случају који се односи 
на враћање родитељског права и родитељ који је лишен родитељског пра-
ва. И овде је прописана дужност свих дечијих, здравствених и образовних 
установа и установа социјалне заштите да обавесте јавног тужиоца или 
орган старатељства да постоје разлози за лишење родитељског права. 

 

Процесни положај детета 

У парници за вршење родитељског права дете је активно процесно 
легитимисано. Дете је странка у парници и кад је поступак покренуло 
друго законом овлашћено лице-родитељи детета и орган старатељства. 

Дете као странку у парници заступа његов законски заступник. 
Према Породичном закону, законски заступници детета су његови роди-
тељи (члан 72. ПЗ), односно онај родитељ који самостално врши родитељ-
ско право (чл. 77. и 78. ПЗ). Међутим, уколико између детета и његовог 
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законског заступника постоје супротни интереси, дете заступа колизиј-
ски старатељ односно привремени заступник. 

Дете које је навршило 10 година живота и које је способно за 
расуђивање може само, односно преко неког другог лица или установе, 
затражити од органа старатељства да му постави колизијског старатеља, а 
од суда да му постави привременог заступника, ако постоје супротни 
интереси између њега и његовог законског заступника. 

У спору за вршење родитељског права суд је увек дужан да се 
руководи најбољим интересом детета те да детету постави привременог 
заступника ако утврди да дете као странка није заступано на одговарајући 
начин. Поред тога, ако суд утврди да је странка дете које је способно да 
формира своје мишљење, дужан је да се стара да дете благовремено доби-
је сва обавештења која су му потребна, да дозволи детету да непосредно 
изрази своје мишљење и да мишљењу детета посвети дужну пажњу у 
складу са годинама и зрелошћу детета, те да мишљење детета утврди на 
начин и на месту које је у складу са његовим годинама и зрелошћу, осим 
ако би то очигледно било у супротности са најбољим интересом детета. 

Уколико колизијски старатељ или привремени заступник закључи 
да је дете које заступа способно да формира своје мишљење, дужан је да 
се стара да дете благовремено добије сва обавештења која су му потребна, 
да детету пружи обавештења које се тиче могућих последица радњи које 
он предузима, да суду пренесе мишљење детета, ако дете није непосредно 
износило мишљење пред судом. Колизијски старатељ, односно привреме-
ни заступник неће вршити наведене дужности које су везан за формирање 
и изражавање мишљења детета ако процени да би то очигледно било у 
супротности са најбољим интересом детета. 

Суд је у овом поступку дужан да пре доношења одлуке прибави 
налаз и стручно мишљење органа старатељства, породичног саветовали-
шта или друге установе специјализоване за посредовање у породичним 
односима. 
 

Пресуда о начину вршења родитељског права 

Пресуда којом суд одлучује о вршењу родитељског права разли-
кује се у зависности од тога да ли су родитељи закључили споразум о 
томе или нису. 
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Уколико су родитељи закључили споразум о заједничком или 
самосталном вршењу родитељског права и суд утврди да је тај споразум 
у најбољем интересу детета, дужан је да садржину споразума унесе у 
изреку пресуде. 

Суд је дужан да оцени све елементе споразума родитеља о врше-
њу родитељског права. 

Када су родитељи закључили споразум о заједничком вршењу 
родитељског права, суд треба да оцени : сагласност родитеља да ће 
родитељска права и дужности обављати заједнички, међусобним споразу-
мевањем, да је споразум у најбољем интересу детета и сагласност родите-
ља о томе шта ће се сматрати пребивалиштем детета. 

Када су родитељи закључили споразум о самосталном вршењу 
родитељског права, суд треба да оцени : садржину споразума о повера-
вању родитељског права једном од родитеља, садржину споразума о виси-
ни доприноса за издржавање који је дужан да даје други родитељ, као и 
садржину споразума о начину одржавања личних односа детета са другим 
родитељем, те да ли је споразум у најбољем интересу детета. 

Ако родитељи нису закључили споразум о вршењу родитељског 
права или је суд проценио да њихов споразум није у најбољем интересу 
детета, тада доноси одлуку којом поверава дете једном од родитеља и 
истовремено одлучује о висини доприноса за издржавање од стране 
другог родитеља и утврђује начин одржавања личних односа детета са 
другим родитељем.  

Када суд донесе одлуку о заједничком или самосталном вршењу 
родитељског права, а дете се налази код родитеља који треба да врши 
родитељско право, било да се налази код трећег лица или другог родите-
ља, суд ће наредити да се дете одмах преда родитељу који треба да 
врши родитељско право. 

Доносећи одлуку о вршењу родитељског права суд је дужан да се 
увек руководи најбољим интересом детета. Зато предмет оцене суда тре-
ба да буду све околности које могу бити значајне за доношење одлуке, а 
то су, на пример : жеље родитеља и жеља детета у вези вршења родитељ-
ског права, здравствене, имовинске и стамбене прилике родитеља, пона-
шање и карактерне особине родитеља, узраст детета. Како је већ наведе-
но, суд је обавезан да затражи налаз и стручно мишљење о томе какве су 
личности један и други родитељ и колико су одговорни да преузму бригу 
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о детету. Пре доношења одлуке суд је дужан да саслуша и мишљење дете-
та и да његовом мишљењу посвети дужну пажњу у складу са годинама и 
зрелошћу детета, водећи при том рачуна да дете буде испитано на адеква-
тан начин, да дете које је навршило 10. годину живота може слободно и 
непосредно да изрази своје мишљење у судском и управном поступку у 
коме се одлучује о његовим правима, те да дете које је навршило 15. годи-
ну живота и које је способно за расуђивање може само да одлучи са којим 
ће родитељем живети, а такође може да одлучи о одржавању личних 
односа са родитељем са којим не живи. 

У поступку за заштиту права детета суд је овлашћен, по службеној 
дужности, или на захтев овлашћеног лица, да одлучи о вршењу родитељ-
ског права. 

Уколико се пред судом води парница за вршење родитељског пра-
ва, суд може одлучити и о потпуном или делимичном лишењу родитељ-
ског права, ако су испуњени законски услови. Такву одлуку може донети 
и по службеној дужности. У парницама за вршење родитељског права , 
суд по службеној дужности или на захтев овлашћеног лица, може одреди-
ти једну или више мера заштите од насиља у породици, под условом да су 
за одређивање ових мера испуњени законски услови и ако суд процени да 
постоји потреба за пружањем овог вида правне заштитите. 

 

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О  
НАЧИНУ ВРШЕЊА PОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

Закон о браку и породичним односима Републике Србије је одред-
бом члана 125. став 4. прописао да ће суд, на захтев једног од родитеља 
или органа старатељства, изменити одлуку о чувању и васпитању деце и 
личним односима родитеља према њиховој заједничкој деци, ако то захте-
вају промењене прилике. Породични закон не садржи изричиту одредбу о 
измени одлуке о начину вршења родитељског права. Чланом 264. став 1. 
Породичног закона је прописано да тужбу за вршење родитељског права 
могу поднети: дете, родитељи детета и орган старатељства. Из стилиза-
ције ове законске одредбе произилази да, ако су се промениле прилике 
због којих је дете поверено другом родитељу измену одлуке о вршењу 
родитељског права може тужбом тражити родитељ који не врши роди-
тељско право, дете, родитељ који врши родитељско право и орган 
старатељства. Суд је дужан да у сваком конкретном случају цени да ли 
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су се промениле прилике због којих је дете поверено другом родитељу, 
односно да ли је у интересу детета да остане код родитеља који је до тада 
вршио родитељско право. 

 

Пракса европског суда за људска права   

"Случај Salgueiro против Португала  
(Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal ) 

21. децембар 1999. године 
 

1. Чињенично стање 

Подносилац представке, Joao Manuel Salgueiro, португалски је 
држављанин рођен 1961. године и живи у Португалу. 

Подносиоца представке је његова бивша супруга спречила да 
посећује њихову ћерку М., противно споразуму постигнутом у току 
поступка за развод брака. он је поднео захтев да му се дете додели на ста-
рање и суд за породична питања у Лисабону одобрио је овај захтев 1994. 
године. М. је живела са подносиоцем представке до 1995. године, када је, 
како он тврди, његова бивша супруга отела дете. У другостепеном 
поступку дете је додељено на старање мајци, а подносиоцу представке је 
дата дозвола да посећује дете, што он, према сопственим тврдњама, није 
успео да оствари. Другостепени суд у Лисабону је дао два образложења за 
одлуку да додели дете мајци на старање, а то су интереси детета и чиње-
ница да је подносилац представке хомосексуалац, који живи са другим 
мушкарцем. 

 

2. Одлука суда 

Подносилац представке се жалио да је дошло до неоправданог 
мешања у његово право на поштовање приватног и породичног живота 
противно члану 8. Конвенције и да оно представља дискриминацију про-
тивно члану 14. Конвенције. Он је такође тврдио да је, супротно члану 8. 
Конвенције, био принуђен од стране другостепеног суда да, када виђа сво-
ју ћерку, крије своје сексуално опредељење. 

 

Члан 8. у вези са чланом 14. 

Суд је и почетку приметио да се, према дотадашњој пракси Суда, 
члан 8. примењује на одлуке о додељивању детета на старање једном 
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родитељу у поступку развода брака. Пресуда другостепеног суда у Лиса-
бону представљала је мешање у право подносиоца представке на пошто-
вање породичног живота, утолико што је поништила одлуку суда за поро-
дична питања у Лисабону, којом је дете било додељено њему на старање. 

Суд је даље приметио да је другостепени суд у Лисабону, осим 
што је сматрао да је измена одлуке суда за породична питања у интересу 
детета, такође узео у обзир и нови фактор, а то је чињеница да је подноси-
лац представке хомосексуалац и да живи са другим мушкарцем. Дакле, 
постојала је разлика у поступању према подносиоцу представке и његовој 
бившој супрузи, заснована на његовом сексуалном опредељењу, које 
представља појам обухваћен чланом 14. Конвенције. Оваква разлика у 
поступању представљаће према овој одредби дискриминацију у случају да 
за њу не постоји објективно и разумно оправдање, да нема оправдан циљ 
или да не постоји разуман однос сразмере између средстава коришћених 
за остварење циља и циља који се жели остварити. 

Другостепени суд је тежио да оствари оправдан циљ, а то је 
заштита здравља детета и дечјих права. Да би одлучио да ли је постојала 
разумна основа за одлуку која је на крају донета, Суд је морао да испита 
да ли је нови фактор, који је другостепени суд узео у обзир(хомосексуал-
ност подносиоца представке), представљао само опаску која није имала 
непосредних последица за коначну одлуку или је, насупрот томе, предста-
вљао одлучујућу чињеницу. Суд је у те сврхе испитао одлуку другостепе-
ног суда и приметио да је, након што је утврдио да нису постојали довољ-
ни разлози да се мајка лиши права на старање о детету (родитељи детета 
су се сагласили да она треба да врши ово право), наставио рекавши "...чак 
и да ово није био случај, ипак сматрамо да дете треба доделити мајци на 
старање". Другостепени суд је напоменуо да је подносилац представке 
био хомосексуалац и да је живео са другим мушкарцем и рекао: "дете 
мора живети у ... традиционалној португалској породици" и "није неоп-
ходно испитивати да ли је хомосексуалност болест или сексуално опреде-
љење у односу на лица истог пола. Било како било, реч је о ненормално-
сти и деца не треба да одрастају у сенци неприродних ситуација". 

Суд је сматрао да је, у светлу ових одломака из пресуде другосте-
пеног суда у Лисабону, хомосексуалност подносиоца представке одлучу-
јући фактор у доношењу коначне одлуке и да је стога дошло до прављења 
разлике на основу његовог сексуалног опредељења, што није дозвољено 
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према Конвенцији. овај закључак такође потврђује и чињеница да је, када 
је одлучивао о његовим правима да виђа ћерку, другостепени суд одвра-
тио подносиоца представке од понашања које би током посета могло да 
укаже детету да он живи са другим мушкарцем "као да су венчани". Суд 
је из ових разлога закључио да је повређен члан 8. у вези са чланом 14. 
Конвенције. 

 

Члан 8. 

Суд је сматрао да није потребно да испитује да ли је повређен 
члан 8, јер су наводи у суштини исти као и они, које је испитивао када је 
разматрао повреду члана 8. у вези са чланом 14. 

 

Члан 41. 

Подносилац представке је тражио "правично обештећење", али 
није ближе одредио свој захтев. Суд је сматрао да је утврђење повреде 
Конвенције у овом случају само по себи представља довољно правично 
обештећење за нанету штету и доделио је подносиоцу представке 
2.150.000 ескудоса на име трошкова поступка. 

 

3. Коментар 

У време усвајања Конвенције хомосексуалност је свугде у Европи 
представљала кривично дело. Међутим, Суд је често наглашавао да је 
Конвенција међународни инструмент који се мења и да њена пракса није 
статична већ "динамична и еволутивна" и да се мора прилагодити проме-
нама ставова у друштву. Суд је најпре установио да је криминализација 
добровољног контакта између пунолетних хомосексуалаца противна 
заштити приватног живота у члану 8. Конвенције ( види Dudgeon против 
Уједињеног Краљевства и Norris против Ирске). Хомосексуални односи 
су увек сматрани приватним, а не породичним животом. У случају пред 
нама реч је о вези између односа породичног живота оца и ћерке и односа 
приватног живота између оца и његовог партнера"12. 

                                                 
12  Цитирано из Одабрани случајеви из праксе Европског суда за људска права, семинар Породично 

право и Европска конвенција о људским правима Хотел "Мажестик”,17-19 новембар 2005,  Бео-
град, СЦГ 
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О трошковима поступка у парницама за вршење родитељског пра-
ва суд одлучује па слободној оцени, водећи рачуна о разлозима правично-
сти. 

У овим парницама ревизија је увек дозвољена. 

 

ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 
У СУДСКОЈ ПРАКСИ ЕСЉП 

Поступак за вршење родитељског права је нарочито хитан. Поро-
дични закон није прописао рок у ком се поступак мора окончати. Иако је 
Породичним законом прописана хитност у решавању ових парница, судо-
ви нису у свим парницама поступали у разумном року. Као последица 
непоступања у разумном року, пред ЕСЉП против Србије донето је више 
одлука у којима је утврђена повреда члана 6. став 1. Конвенције: 

- Јевремовић против Србије, где је Суд једногласно утврдио повреду 
члана 6. став 1, с обзиром да је поступак трајао више од три године и 
четири месеца од 3. марта 2004. године када је Србија ратификовала 
Конвенцију. Суд је такође једногласно утврдио да је учињена повреда 
члана 8. с обзиром да је Ина Јевремовић била, све време поступка за 
утврђење очинства у стању продужене неизвесности у вези са њеним 
идентитетом. Коначно, Суд је једногласно утврдио повреду члана 13. у 
вези са чланом 6. став 1. Конвенције али је утврдио да нема потребе 
одвојено испитивати жалбе у вези са чл 8. и 13. поводом изостанка 
издржавања Ине Јевремовић. У погледу нематеријалне штете Уни 
Јевремовић је додељено 5.000 евра, а Љиљани Јевремовић 1.000 евра. 
Представка је у преосталом делу проглашена неприхватљивом. 

- Томић против Србије, где је Подноситељка представке, госпођа 
Томић, поднела представку Суду 24. маја 2006. године. Она се ослони-
ла на чл. 6. став 1, 8. и 13. Конвенције, жалећи се због неизвршења пра-
воснажне судске одлуке донете у њену корист о поверавању на негу и 
васпитање њеног детета.  

Суд је закључио да су неизвршењем одлуке домаћег суда домаће вла-
сти повредиле право подноситељке на правично суђење из члана 6. 
став 1. Конвенције. Такође Суд је једногласно утврдио да је било 
повреде члана 8 (право на поштовање породичног живота) и члана 13 
(право на делотворан правни лек) Конвенције. У вези са повредом чла-
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на 13. Суд је утврдио да подноситељка представке није имала на рас-
полагању ни у теорији ни у пракси одговарајући правни лек којим би 
могла да убрза извршење пресуде донете у њену корист. У складу са 
тим Суд је наложио Републици Србији да у року од 3 месеца од право-
снажности пресуде исплати подноситељки 10.000 евра по основу нема-
теријалне штете и 950 евра по основу трошкова које је подноситељка 
имала пред домаћим органима. 

- Вељков против Србије, где је Европски суд за људска права 19. апри-
ла 2011. године објавио пресуду. Предмет се односи на дуго трајање 
поступка у области породичних односа, због чега је Суд утврдио да је 
дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције. У овом случају из обла-
сти породичних односа поступак који је у току пред првостепеним 
судом више од 5 година оцењен је у већинском мишљењу Суда као 
прекомерно дуг. Суд се при томе руководио сложеношћу и осетљиво-
шћу овог предмета, али и посебном марљивошћу која се захтевала од 
стране првостепеног суда. Суд је у тачки 88. ове пресуде педантно 
побројао околности које нису ишле у прилог марљивости домаћег суда 
(четири суђења одложена су услед организационих питања у самом 
суду; суду је требало преко годину дана да обједини поступак по 
тужбама обе стране у спору; годину и два месеца суду је требало да 
одлучи о привременој мери; преко месец дана суду је било потребно за 
доставу жалбе туженог на решење о привременој мери вишој судској 
инстанци; није било активности домаћег суда у периодима између 16. 
јуна и 18. децембра 2008. године, као и 9. децембра 2009. године и 17. 
јуна 2010. године; није дато никакво објашњење за шестомесечно оду-
говлачење приликом одређивања нове институције која би требало да 
обави вештачење). С обзиром да је Суд као једини допринос подноси-
тељке дужини трајања поступка навео њен захтев за изузеће поступају-
ћег судије о коме је одлучено за седам дана и одлагање суђења заказа-
ног за 30. септембар 2009. године, извео је закључак да је у конкретном 
случају прекршен члан 6. став 1. Конвенције. 

 

У пресуди Здравковић против Србије, која је објављена 20. сеп-
тембра 2016. године, суд је закључио да није дошло до повреде члана 6. 
став 1. Конвенције, јер је неизвршење трајало приближно годину дана и 
10 месеци у односу на привремена права виђања подноситељке представ-
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ке са дететом и приближно годину дана и 8 месеци у односу на привреме-
на права подноситељке представке на вршење родитељског права.  

Имајући у виду одредбу Породичног закона о хитности поступка, 
одредбе Закона о заштити права на суђење у разумном року и члан 6. став 
1. Конвенције, судови су дужни да парнице из породичних односа воде и 
окончају у разумном року. Треба нагласити, да у предметима породично-
правне заштите, остваривање права на суђење у разумном року- права на 
правично суђење, односе се на фазе поступка од предузимања радњи 
управног органа (уколико претходе судском поступку) па све до окончања 
поступка извршења на основу правноснажне и извршне судске одлуке. У 
случају ако је првостепени поступак трајао дуже него што би требало, 
тада је обавеза другостепеног суда да убрза поступак (Miler против 
Немачке из 2010. године).  
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Персида Јовановић 
судија Апелационог суда у Београду 

 

 

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ  
КОД ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА 

 

Увод 

Интензивирање привредних активности довело је до пораста броја 
статусних промена и самим тим до промена послодавца, што се одражава-
ло на положај запослених, њихова, права, обавезе и одговорности. ''Поло-
жај запослених код промене послодавца, односно статусне промене први 
пут је регулисан у нашем законодавству Законом о раду (''Службени гла-
сник РС'' бр. 24/05 и 61/05)1''. Претходни закони и то: Закон о раду (''Слу-
жбени гласник РС'' бр. 70/01 и 73/01) и Закон о радним односима (''Слу-
жбени гласник РС'' бр. 55/96... 70/01) нису регулисали права запослених 
код промене послодавца, односно статусне промене код послодавца. У 
основном тексту Закона о раду објављеном у ''Службеном гласнику РС'' 
број 24/2005 од 15.3.2005. године садржан је члан 152. који је гласио тако 
да се одредбе чл. 147-151. примењују и у случају промене власништва над 
капиталом привредног друштва или другог правног лица. Међутим, изме-
ном објављеном у ''Службеном гласнику РС'' број 75/2014 од 21.7.2014. 
године која је интегрисана у текст прописа брисан је члан 152. Брисање 
ове одредбе закона која је прописивала исте обавезе за послодавца и у слу-
чају промене власника капитала као и у случају статусне промене треба да 
олакша промене власништва које подразумевају и промену послодавца. 

''Када је у питању право Европске уније, ова материја била је ини-
цијално регулисана Директивом 77/187 о приближавању права држава 
чланица у погледу очувања права запослених у случају преноса предузећа, 
делатности, дела предузећа или дела делатности. Како је Директива у зна-
чајној мери била измењена одлукама Европског суда правде, донета је 
Директива 98/50 којом је првобитна Директива допуњена судском прак-

                                                 
1   Важење колективног уговора  након статусне промене-Право европске уније и неке недоумице у 

пракси, доступно на: https://www.sindikat.rs/pravo.../.../važenje KU-promena.pd... 
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сом. Разлози правне сигурности и транспарентности резултирали су у 
доношењу Директиве 2001/23 којом је предметна материја данас регули-
сана. Директива је донета да би се запослени заштитила од могућих непо-
вољних последица у случају преноса привредног друштва, што настаје 
као резултат економских кретања на нивоу Европске уније и националних 
држава. Директиве Европске уније нису извор права у нашем правном 
поретку, али су од значаја код тумачења правних празнина и недоумица2''. 

Чланом 6. став 1. Међународног пакта о економским, социјалним 
и културним правима3 прописано је да државе уговорнице овог Пакта при-
знају право на рад, које подразумева право сваког лица да добије могућ-
ност да обезбеди себи средства за живот слободно изабраним и прихваће-
ним радом, те ће предузети одговарајуће мере за заштиту овог права. 

Уставом Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 98/2006) 
зајемчено је право на рад у складу са Законом, као и да свако има право на 
слободан избор рада. 

Права запослених у случају статусне промене, односно промене 
послодавца прописана су општим радно-правним прописом Законом у 
раду, одредбама садржаним у X делу, од члана 147 закључно са чланом 
151, које одредбе су усклађене са Директивом број 2001/23 ЕЗ којом је 
регулисана заштита права запослених у случају реорганизације послодав-
ца путем статусних промена, промене послодавца у складу са законом или 
промене власништва над капиталом привредног друштва, као и последице 
тих промена. Интенција законодавца је да обезбеди континуитет у раду 
запослених и да заштити њихова права у овим случајевима. 
 

Статусне промене привредних друштава 

Закон о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05... 95/18) у X делу, у 
одредбама члана 147 закључно са одредбама члана 151 говори о стату-
сним променама, наводећи послодавца претходника, послодавца следбе-
ника и запослене код послодавца претходника. Статусна промена подразу-
мева трансформацију привредног друштва и значајна је са становишта 

                                                 
2   Важење колективног уговора након статусне промене- Право европске уније и неке недоумице у 

пракси, доступно на: https://www.sindikat.rs/pravo.../važenjeKU-promena.pd... 
3  Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима потписан је 19.12.1966. годи-

не у Њујорку (Службени лист СФРЈ бр. 7/71), доступно на:https://www.ljudskapra-
va.gov.rs/sh/node/19967 
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радног права, јер је запосленима потребно обезбедити континуитет у раду. 
Закон о раду не даје дефиницију, нити говори о случајевима статусних 
промена, али говори о правима запослених у случају статусних промена. 

Међутим, Закон о привредним друштвима (''Службени гласник 
РС'' бр. 36/11... 95/18) поред осталог уређује и статусне промене, утврђује 
врсте статусних промена и поступак који се спроводи приликом статусне 
промене. Према овом закону привредно друштво је правно лице које оба-
вља делатност у циљу стицања добити. Одредбом члана 3. овог закона 
прописано је да друштво стиче својство правног лица регистрацијом у 
Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује реги-
страција (у даљем тексту: регистрација). Према члану 8. овог закона прав-
не форме друштва су: ортачко друштво, командитно друштво, друштво с 
ограниченом одговорношћу, акционарско друштво. Привредно друштво 
послује и учествује у правном промету под пословним именом, које је 
регистровано у складу са Законом о регистрацији. Пословно име садржи 
назив, правну форму и место у коме је седиште друштва. Правна форма се 
у пословном имену означава на следећи начин: за ортачко друштво: 
"ортачко друштво" или скраћеницом "о.д." или "од"; за командитно дру-
штво: "командитно друштво" или скраћеница "к.д. или "кд"; за друштво с 
ограниченом одговорношћу: "друштво с ограниченом одговорношћу" или 
скраћеница "д.о.о." или "доо"; за акционарско друштво: "акционарско дру-
штво" или скраћеница "а.д. или "ад". 

Променом правне форме друштво прелази из једне правне форме у 
другу правну форму у складу са наведеним законом а промена правне 
форме не утиче на правни субјективитет тог друштва, како је прописано 
одредбама члана 478. Закона о привредним друштвима. "Промена правне 
форме привредног друштва подразумева прелазак из једне правне форме у 
другу, у складу са Законом о привредним друштвима. После промене 
правне форме привредно друштво наставља да послује као исто правно 
лице, али друге правне форме4". Међутим, на обавештавање чланова дру-
штва и поверилаца о спровођењу поступка промене правне форме, на 
позивање на седницу на којој се доноси одлука о промени правне форме и 
на поступак доношења те одлуке сходно се примењују одредбе наведеног 
закона које се односе на статусне промене, ако овим законом није другачи-

                                                 
4  Драгана Ђорђевић, адвокат из Београда, доступно на: https://đorđević-lawyer.co.rs/.../promena-prav-

ne-forme 
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је одређено5. Стога промена правне форме привредног друштва није ста-
тусна промена, па нема утицаја на права, обавезе и одговорности запосле-
них. "За разлику од статусних промена, приликом преласка друштва у 
другу правну форму друштва, то друштво које мења правну форму не пре-
стаје да постоји као правно лице, нити настаје ново друштво. То друштво 
постоји у континуитету, не мењајући свој правни статус, али наставља да 
послује у новој правној форми... Самим тим, ништа се не мења у односу 
на преузета права и обавезе, па није потребна никаква посебна заштита 
поверилаца"6. Нису статусне промене ни оне промене чије се правно деј-
ство састоји у промени неких обележја привредног друштва, као што су 
промена пословног имена, седишта, структуре органа управљања. "Из 
садржине појма статусне промене искључене су: промена правне форме 
(тзв. трансформација) и промене чије се правно дејство састоји у промени 
неких обележја привредног друштва (нпр. промена пословног имена, 
седишта, структуре органа управљања)"7. 

Статусном променом се друштво преносилац реорганизује тако 
што на друго друштво-друштво стицаоца преноси имовину и обавезе 
(активу и пасиву). У статусној промени могу учествовати једно или више 
друштава исте или различите правне форме, али не може учествовати дру-
штво које је у ликвидацији или у стечају, осим ако се статусна промена 
спроводи као мера реорганизације у складу са законом којим се уређује 
стечај8. Статусне промене су према Закону о привредним друштвима: при-
пајање, спајање, подела, издвајање. 

Статусна промена припајање постоји када се једно или више дру-
штава припаја другом друштву преношењем на то друштво целокупне 
имовине и обавеза, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без 
спровођења поступка ликвидације9.  

Статусна промена спајање постоји када се два или више друштава 
спајају оснивањем новог друштва и преношењем на то друштво целокуп-

                                                 
5  Члан 480. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/11...95/18) 
6 "Привредно право", аутор др. Јанко П.Веселиновић, ванредни професор 
7 Драгана Ђорђевић адвокат из Београда, доступно на :https://đorđević-lawyer.co.rs/.../promena-prav-

ne-forme 
8  Члан 484. Закона о привредним друштвима 
9  Члан 486. Закона о привредним друштвима 
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не имовине и обавеза, чиме друштва која се спајају престају да постоје без 
спровођења поступка ликвидације10. 

Статусна промена подела постоји када се друштво подели тако 
што ће истовремено пренети целокупну имовину и обавезе на: два или 
више новооснованих друштава (у даљем тексту: подела уз припајање) или 
једно или више новооснованих друштава и једно или више постојећих 
друштава (у даљем тексту: мешовита подела). Друштво које се дели по 
спроведеној статусној промени престаје да постоји без спровођења 
поступка ликвидације11. 

Статусна промена издвајање постоји када се друштво подели тако 
што ће истовремено пренети део своје имовине и обавеза на: једно или 
више новооснованих друштава (у даљем тексту: издвајање уз оснивање) 
или једно или више постојећих друштава (у даљем тексту: издвајање уз 
припајање) или једно или више постојећих друштава (у даљем тексту: 
мешовито издвајање). Друштво које се дели по спроведеној статусној про-
мени наставља да постоји. 
 

Редован поступак спровођења  
статусних промена 

Закон о привредним друштвима поред осталог прописује редован 
поступак спровођења статусне промене. Тако, у циљу спровођења стату-
сне промене одбор директора, или надзорни одбор ако је управљање дру-
штвом дводомно припрема акте и документа и то: нацрт уговора о стату-
сној промени, односно нацрт плана поделе ако само једно друштво уче-
ствује у статусној промени; финансијске извештаје са мишљењем ревизо-
ра; извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене; извештај 
одбора директора; предлог одлуке скупштине о статусној промени, како је 
прописано одредбама члана 490. Закона о привредним друштвима. 

Уговор о статусној промени закључује се ако у статусној промени 
учествују два или више друштава. Уговор садржи: пословна имена и седи-
шта друштава која учествују у статусној промени; циљ и услове под који-
ма се врши статусна промена; означење вредности имовине и висине оба-
веза које се статусном променом преносе на друштво стицаоца и њихов 
опис, као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу; податке о 
                                                 
10  Члан 487. Закона о привредним друштвима 
11  Члан 488. Закона о привредним друштвима 
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замени удела, односно акција; датум од кога престаје пословна активност 
друштва преносиоца, ако оно престаје по спроведеној статусној промени; 
датум од кога се трансакције друштва преносиоца сматрају, у рачуновод-
ствене сврхе, трансакцијама обављеним у име друштва стицаоца; све 
посебне погодности у друштву стицаоцу које се одобравају члановима 
одбора директора; услове под којима ће се наставити радни однос запо-
слених у друштву стицаоцу; остала питања од значаја за спровођење ста-
тусне промене. Саставни део уговора, поред осталог су и деобни биланс 
друштва преносиоца, у случају статусне промене поделе или издвајања, 
као и списак запослених у друштву преносиоцу чији се радни однос 
наставља у друштву стицаоцу. Овај уговор закључује се између свих дру-
штава која учествују у статусној промени у писаној форми и оверава се у 
складу са законом којим се уређује овера потписа, како је прописано 
одредбама члана 491. наведеног закона. План поделе садржи елементе које 
садржи уговор о статусној промени. 

Ревизор има овлашћење да од свих друштава која учествују у ста-
тусној промени затражи све податке и исправе потребне за успешну при-
прему извештаја, проверава истинитост података и исправа добијених од 
тих друштава, како је прописано одредбама члана 493, а одбор директора 
сагласно члану 494. наведеног закона сачињава писани извештај. 

Нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана поделе 
друштво објављује на својој интернет страници ако је има, доставља га 
регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страници 
тог регистра најмање 60 дана пре дана одржавања седнице скупштине на 
којој се доноси одлука о статусној промени, те се овим објављивањем сма-
тра да су и повериоци друштва обавештени о статусној промени, како је 
прописано чланом 495. наведеног закона. 

Одлуком о статусној промени скупштина одобрава: план поделе; 
уговор о статусној промени ако је закључен до дана одржавања седнице; 
нацрт уговора о статусној промени, ако тај уговор није закључен до дана 
одржавања седнице скупштине, како прописује члан 498. наведеног закона. 

Регистрација статусне промене врши се у складу са законом о 
регистрацији у односу на друштво стицаоца и друштво преносиоца, након 
ступања на снагу уговора о статусној промени, односно плана поделе. Ако 
друштво престаје да постоји као резултат статусне промене, оно се брише 
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из регистра привредних субјеката у складу са законом о регистрацији, 
како је прописано чланом 504. наведеног закона. 

 

Правне последице статусне промене 

Правне последице статусне промене наступају даном регистрације 
статусне промене у складу са законом о регистрацији и то поред осталих: 
имовина и обавезе друштва преносиоца прелазе на друштво стицаоца, у 
складу са уговором о статусној промени, односно планом поделе; друштво 
стицалац постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за њего-
ве обавезе које нису пренете на друштво стицаоца, али само до износа раз-
лике вредности имовине друштва преносиоца која му је пренета и обавеза 
друштва преносиоца које је преузело, осим ако је са одређеним поверио-
цем другачије уговорено; запослени у друштву преносиоцу који су угово-
ром о статусној промени, односно планом поделе распоређени у друштво 
стицаоца настављају да раде у том друштву у складу са прописима о раду. 
Ако се статусном променом друштво преносилац гаси, поред осталих 
наступају и ове правне последице: друштво преносилац престаје да посто-
ји без спровођења поступка ликвидације; обавезе друштва преносиоца 
прелазе на друштво стицаоца у складу са уговором о статусној промени, 
односно планом поделе, и друштво стицалац постаје нови дужник у погле-
ду тих обавеза, а ако постоји више друштава стицалаца, свако од њих суп-
сидијарно одговара за обавезе које су у складу са уговором о статусној 
промени, односно планом поделе прешле на остала друштва стицаоце до 
износа разлике вредности имовине друштва преносиоца која му је пренета 
и обавеза друштва преносиоца које је преузео, осим ако је са одређеним 
повериоцем другачије уговорено, како је прописано одредбама члана 505. 
Закона о привредним друштвима. 

Према изложеном, у неким случајевима статусне промене посло-
давац претходник наставља да постоји. 

Закон о привредним друштвима подразумева под статусном про-
меном само промене у којима долази до преноса имовине са једног при-
вредног друштва на друго или више других, али не и промене у којима 
учествује само једно привредно друштво тако што мења свој статус. 

Закон о привредним друштвима прописује и заштиту трећих лица. 
Ради се о заштити поверилаца друштва које учествује у статусној промени, 
чије је потраживање настало пре регистрације статусне промене у складу са 
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законом о регистрацији и који сматра да ће статусна промена у којој дру-
штво учествује – његов дужник угрозити намирење његовог потраживања, 
може у року од 30 дана од дана објављивања обавештења ( нацрта уговора о 
статусној промени, односно нацрта плана поделе) од стране његовог дужни-
ка захтевати добијање одговарајуће заштите: давањем обезбеђења у виду 
залоге, јемства и слично, измене услова уговора по основу ког је настало 
потраживање или раскидом тог уговора, одвојеним управљањем имовином 
друштва преносиоца до намирења потраживања, предузимањем других рад-
њи и мера које обезбеђују повериоцу положај који није лошији у односу на 
положај који је имао пре спровођења статусне промене12. То право немају 
сви повериоци. Немају га повериоци чија потраживања спадају у први и 
други исплатни ред у смислу закона којим се уређује стечај. Према Закону о 
стечају (''Службени гласник РС'' бр. 104/2009... 95/2018) први исплатни ред 
су: неисплаћене нето зараде запослених и бивших запослених, у износу 
минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног 
поступка са каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног поступка 
и неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, за последње 
две године пре отварања стечајног поступка чију основицу за обрачун чини 
најнижа месечна основица доприноса13. Дакле, у питању су запослени код 
друштва претходника, који имају наведена потраживања али немају право 
да траже заштиту у смислу члана 509. Закона о привредним друштвима. 
Наведено зато, што у зависности од врсте статусне промене постоји одго-
ворност друштва стицаоца, односно солидарна одговорност друштва прено-
сиоца и друштва сисаоца до износа разлике вредности пренете имовине и 
преузетих обавеза. То право немају када је финансијска ситуација друштва 
преносиоца лоша, те би статусна промена угрозила потраживања по основу 
радног односа. 

Уставни суд Републике Србије у својој одлуци Уж. Број 10900/2017 
од 28.1.2019. године исказао је став: "Уставни суд полази од тога да је зах-
тев подносиоца уставне жалбе основан у оквиру статусне промене првоту-
женог, којом приликом су основана још два привредна друштва. Реч је 
дакле, о статусној промени издвајање уз оснивање, чија се специфичност 
огледа у томе што привредно друштво које пролази кроз статусну промену 
(друштво преносилац) наставља да постоји, с тим да део своје имовине и 

                                                 
12  Члан 509. Закона о привредним друштвима 
13  Члан 54. Закона о стечају (''Службени гласник РС'' бр. 104/09... 95/18) 
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обавеза преноси на новооснована друштва (друштва стицаоци). Када се, 
као у конкретном случају, ради о статусној промени у којој учествује само 
једно привредно друштво, акт којим се иницира такав поступак јесте план 
поделе друштва, чији нацрт код акционарских друштава попут првотуже-
ног припрема одбор директора, који га потом и усваја. Скупштина дру-
штва, у форми одлуке одобрава усвојени план поделе друштва. Тај доку-
мент, поред осталог садржи означење вредности имовине и висине обаве-
за које се статусном променом преносе на друштво стицаоца, затим њихов 
опис, као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу. Део оба-
везне документације уз план поделе представља и деобни биланс". ... 
"Имајући у виду да долази до промене послодавца, Уставни суд сматра да 
постоји оправдана потреба послодавца следбеника да са запосленима 
закључи анексе уговора о раду, којим ће себе номинално означити као 
(новог) послодавца, не дирајући тиме у већ утврђена права, обавезе и 
одговорности из уговора о раду које је преузео од послодавца претходни-
ка. Из напред изнетог следи да је уставноправно неприхватљиво станови-
ште да је закључењем анекса уговора о раду подносилац уставне жалбе 
аутоматски према тужиоцу преузео и све обавезе првотуженог по основу 
радног односа које су настале пре извршене статусне промене, укључују-
ћи и неисплаћену увећану зараду по основу сменског рада, с обзиром на 
то да закључење анекса представља реализацију законске обавезе подно-
сиоца уставне жалбе да тужиоца задржи у радном односу, без промене 
његовог радноправног статуса". ... "Уставни суд даље констатује да поме-
нуте одредбе Закона о раду јесу релевантне код промене послодавца која 
је резултат неке статусне промене. Међутим, статусне промене, као инсти-
тут компанијског права, регулисане су одговарајућим одредбама Закона о 
привредним друштвима, док се одредбама Закона о раду она помиње као 
генерички појам. Уставни суд сматра да се у вези са тим , нужно мора 
начинити разлика између статусних промена које за последицу имају пре-
станак (гашење) привредног друштва над којим се статусна промена спро-
води и оних у којима то друштво наставља да егзистира". ... "Уставни суд 
налази да када је реч о одговорности за обавезе имовинске целине правног 
лица (или једног њеног дела), која се преноси у оквиру неке статусне про-
мене Закон о привредним друштвима је lex specialis у односу на Закон о 
облигационим односима"14. 

                                                 
14  Одлука уставног суда Републике Србије Уж. Бр. 10900/2017 од 28.01.2019. године; 
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Треба споменути и јавна предузећа. Јавно предузеће је предузеће 
које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Срби-
ја, аутномна покрајина или јединица локалне самоуправе15. Одредбом чла-
на 69. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима прописано је да ради 
обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу Влада, одно-
сно надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоупра-
ве, даје сагласност на статусне промене. Према одредби члана 76. став 1. 
наведеног закона на сва питања која нису посебно уређена овим законом, 
односно законом којим су одређене делатности од општег интереса, а 
односе се на јавна предузећа, сходно се примењују одредбе закона којим 
се уређује правни положај привредних друштава које се односе на дру-
штво са ограниченом одговорношћу. 

 

Пракса Европског суда 

На почетку овог реферата било је речи о Директиви 2001/23. 
"Поменута Директива Европске уније примењује се и на пренос дела 
делатности привредног друштва,, што је утврђено од стране Европског 
суда правде у случају Шмит (случај број с-392). Христел Шмит је била 
задужена за чишћење једног одсека банке. Међутим, банка је пренела ту 
делатност предузећу Špigelbank, које је до тада било задужено за чишћење 
већине других зграда банке. Христел је понуђен посао у оквиру Špigel-
bank, али да уз већу плату буде задужена за чишћење веће површине про-
сторија. У таквој понуди она је пронашла да би јој плата реално била 
мања, те је поднела тужбу суду са захтевом да се Špigelbank обавеже на 
поштовање ранијих услова рада. Суд је заузео став да Директива треба да 
покрива ситуацију у којој једно предузеће поверава уговором другом 
предузећу делатност чишћења која је претходно обављана од њега самог. 
Чињеница даје пренесена активност од секундарног значаја за претходног 
послодавца и да није у непосредној вези са циљем предузећа не може 
искључити примену Директиве16". 

"У случају Комисија против Енглеске (Commision v England c-
382/92) према схватању суда термин предузеће мора обухватати сва пред-

                                                 
15  Члан 3 став 1 Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016); 
16  Право европске уније и неке недоумице у пракси, доступно на:  
 https://www.sindikat.rs/pravo/.../vazenjeKU-promena.pd... 
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узећа која обављају економску активност у смислу уговора о оснивању и 
не само предузећа која остварују профит17". 

"Одлукама суда утврђено је да за примену Директиве није неоп-
ходна непосредна правна веза између послодавца претходника и посло-
давца следбеника (тзв. двоетапни трансфер). Тако се у случају Merks 
(Mercks) (спојени случајеви број с-171/94 и с-172/94) суд изјаснио да има 
места примени Директиве у ситуацији када предузеће које се бави дистри-
буцијом моторних возила на одређеној територији прекида са дистрибуци-
јом, да би након тога, лиценца за продају возила била пренета на друго 
предузеће које предузима део запослених и које се од стране фабрике 
возила препоручује купцима, и то без директне уговорне везе међу преду-
зећима. Директива се не примењује на административну реорганизацију 
државне управе или пренос административних функција између органа 
државне управе18". 

"Током 1970-тих , усвојена су три упутства која су имала за циљ 
заштиту радника од функционисања заједничког тржишта, односно да би 
се спречило да радници плате цену установљавања заједничког, већег 
тржишта. Другим речима радници морају бити заштићени од социјалних 
последица таквог реструктурирања. Та упутства тичу се колективног 
отпуштања, преношења предузећа или његовог дела и несолвентности 
послодавца, односно, њима су обухваћени начини реорганизације посло-
давца19" ... "Други вид реорганизације послодавца јесте путем преноса 
предузећа (или његовог дела). Још 1977. Донето је Упутство број 77/187 о 
заштити права запослених у случају трансфера предузећа, посла и дела 
посла, које је 1988. Измењено Упутством број 98/50 у светлу утицаја уну-
трашњег тржишта као и законодавних тенденција држава чланица у 
погледу спашавања предузећа у случају економских тешкоћа. Потребу да 
се донесе ново упутство нарочито је истакла пракса Суда правде, тј. Ства-
ралачко тумачење Упутства 77/187. Ово упутство је међутим, из интереса 
јасноће и рационалности кодификовано Упутством Савета 2001/23/ЕЦ од 
12.3.2001. године, које је такође засновано на члану 94. Уговора о оснива-

                                                 
17  Право европске уније и неке недоумице у пракси, доступно на: 
  https://www.sindikat.rs/pravo/.../vazenjeKU-promena.pd... 
18   Право европске уније и неке недоумице у пракси, доступно на:  
 https://www.sindikat.rs/pravo/.../vazenjeKU-promena.pd... 
19   Др. Горан Обрадовић и Милан Јевтић  "Значајни аспекти радног права Европске уније" 



Грађанскоправна секција 
 

 163

њу, а који се односи на приближавање права држава чланица20". ... "Упут-
ство се примењује на сваки пренос предузећа, посла или дела предузећа 
или посла на другог послодавца, као резултат законског преноса или спа-
јања. Овде се ради о преносу лица које задржава свој идентитет, независно 
од тога да ли је делатност главна или споредна, да ли су у питању јавна 
или приватна предузећа, профитна или непрофитна21". ... "Запослени у 
предузећу које је пренето на другог послодавца задржава иста права и 
обавезе које има на основу уговора о раду, а нови послодавац мора да 
настави да поштује затечене одредбе до дана истека колективног уговора 
или ступања на снагу другог колективног уговора22". ... "Сам пренос пред-
узећа или његовог дела не сме бити разлог за отпуштање радника, али се 
тиме не спречава отпуштање због економских, техничких или организаци-
оних разлога23". 

 

Закону о раду и обавезе друштва преносиоца  
и друштва стицаоца 

Радни однос заснива се на основу уговора о раду закљученог изме-
ђу послодавца и запосленог, а запослени остварује права, обавезе и одго-
ворности даном ступања на рад. Тиме се заснива облигациони однос изме-
ђу уговорних страна, односно између послодавца и запосленог и за уго-
ворне стране настају права и обавезе из радног односа. 

Како је напред наведено, честе су статусне промене, у ком случају 
се отвара питање поступка остварења права, обавеза и одговорности запо-
слених по основу рада, прописаних Законом о раду, као општем радно-
правном пропису и утврђених општим актом послодавца код кога је запо-
слени већ у радном односу, односно уговором о раду који је запослени 
закључио са тим послодавцем. 

У случају статусне промене, односно промене послодавца у скла-
ду са Законом раду, послодавац следбеник преузима од послодавца прет-
ходника општи акт (колективни уговор код послодавца претходника или 
правилник о раду) и све уговоре о раду, које су запослени закључили са 

                                                 
20  Др. Горан Обрадовић и Милан Јевтић  "Значајни аспекти радног права Европске уније" 
21 Др. Горан Обрадовић и Милан Јевтић  "Значајни аспекти радног права Европске уније"  
22  Др. Горан Обрадовић и Милан Јевтић  "Значајни аспекти радног права Европске уније" 
23  Др. Горан Обрадовић и Милан Јевтић  "Значајни аспекти радног права Европске уније" 
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послодавцем претходником, који важе на дан промене послодавца, одно-
сно на дан регистрације статусне промене. Закон о раду (Службени гла-
сник РС број 24/05...75/14) обавезује послодавца претходника да посло-
давца следбеника потпуно и истинито обавести о правима и обавезама, 
које има из општег акта и закључених, важећих уговора о раду и њихових 
анекса, који се преносе, али и да о преношењу уговора о раду на посло-
давца следбеника писменим путем обавести запослене чији се уговор о 
раду преноси. Послодавац претходник је дужан да писаним путем обаве-
сти послодавца следбеника о правима и обавезама које има на основу 
колективног уговора који је код њега закључен, односно ако је истекло 
време на које је закључен колективни уговор, а нови уговор није закључен 
на основу правилника о раду. Закон не прописује садржину обавештења, 
али се може закључити да оно треба да садржи све оне податке, који су 
потребни за реализацију статусне промене и о којима послодавац следбе-
ник мора имати сазнања и то су: број запослених, обавезе које послодавац 
претходник има према запосленима по основу рада, као што су исплата 
зарада, накнада зарада, накнаде трошкова и других примања, као и подаци 
о пословању. Закон о раду не прописује садржај писаног обавештења 
послодавца претходника запосленом. Међутим, одредбом члана 16. став 1. 
тачка 3. закона прописано је да је послодавац дужан да запосленом пружи 
обавештење о условима рада, организацији рада, правилима из члана 15. 
тачка 2. тог закона и правима и обавезама које произлазе из прописа о 
раду и прописа о безбедности и заштити живота и здравља на раду и 
дужан је да се придржава ове законске обавезе. Стога се може закључити 
да обавештење запослених садржи податке о послодавцу следбенику, као 
што су подаци о називу, седишту, делатности, пословању, организацији и 
др, који су потребни да би се запослени могли изјаснити о преносу угово-
ра о раду. Дакле, Закон о раду прописује обавезе за послодавца претходни-
ка да о одређеним околностима обавести послодавца следбеника и запо-
слене, али не прописује садржину обавештења и правне последице овог 
пропуштања. Једино што обавештење запосленом мора бити писано, мора 
да садржи конкретне чињенице које се тичу послодавца следбеника, како 
би запослени добио истиниту, тачну информацију која се тиче његовог 
будућег радно-правног статуса и како би се могао изјаснити о преносу 
његовог уговора о раду са закљученим анексима. 

Послодавац следбеник преузима важеће уговоре о раду са закљу-
ченим анексима запослених код послодавца претходника, односно ти уго-
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вори се преносе на послодавца следбеника. Запослени је дужан да се о 
преносу уговора о раду изјасни у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења. Закон о раду не говори о форми овог изјашњења запосленог, 
али како је за обавештење запосленом прописана писана форма, то и изја-
шњење запосленог треба да буде у истој, писаној форми. У случају да 
запослени одбије пренос уговора о раду, или се не изјасни у року од пет 
радних дана од дана достављања овог обавештења послодавац претходник 
има могућност да запосленом откаже уговор о раду, чиме је могло би се 
рећи прописан још један разлог за отказ уговора о раду од стране посло-
давца. Стога се на послодавца следбеника преносе уговори о раду са 
закљученим анексима оних запослених код послодавца претходника који 
су се писаним путем изјаснили да се не противе овом преносу, односно, 
који нису одбили пренос уговора. Наведена норма закона је диспозитив-
ног карактера, јер оставља могућност послодавцу да у наведеном случају 
запосленом откаже уговор о раду. Међутим, остаје питање престанка рад-
ног односа запосленом у овом случају, на које закон не даје одговор. Пре-
ма формулацији наведене одредбе закона, послодавац претходник отказује 
уговор о раду запосленом, што би био један закључак, али је споран 
поступак отказа уговора о раду. Може се закључити и да је запослени 
отказао уговор о раду тиме што се није сагласио са преносом уговора, тако 
да се његов уговор о раду не преноси на послодавца следбеника и он не 
прелази код њега да ради. Наведено у случају да је услед статусне проме-
не послодавац претходник престао да постоји, а запослени одбије пренос 
уговора о раду на послодавца следбеника. У том случају статусне промене 
нема континуитета у раду тог запосленог. То би значило да радни однос 
престаје отказом од стране запосленог, у ком случају послодавац претход-
ник доноси решење о престанку радног односа отказом од стране запосле-
ног. Треба имати у виду да закон говори о могућности отказа уговора о 
раду од стране послодавца, што ствара недоумице, како је напред наведе-
но. Поставља се и питање статуса запослених код послодавца претходни-
ка који није престао да постоји, јер је на послодавца следбеника пренео 
део имовине и обавеза. Такав случај је статусна промена издвајање код 
које послодавац претходник преноси на послодавца следбеника део имо-
вине и обавеза. Који уговори о раду са анексима се преносе на послодавца 
следбеника, да ли само оних запослених који су се сагласили са преносом 
и по ком критеријуму, је дилема. Међутим, то може бити начин решавања 
вишка запослених. 
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Треба имати у виду да одредбе Закона о раду које прописују права 
запослених у случају промене послодавца обезбеђују континуитет у рад-
ном односу запосленог који услед статусних и других промена послодавца 
прелази да ради код послодавца слeдбеника. Запослени настављају да раде 
код послодавца следбеника под истим условима рада, јер су наведеним 
одредбама прописане обавезе послодавца претходника и послодавца след-
беника које имају за циљ управо заштиту права запослених. Одредбама 
члана 150. Закона о раду прописано је да је послодавац следбеник дужан 
да примењује општи акт послодавца претходника најмање годину дана од 
дана промене послодавца, осим ако пре истека тог рока: истекне време на 
које је закључен колективни уговор код послодавца претходника или код 
послодавца следбеника буде закључен нов колективни уговор. Закон у ста-
ву првом овог члана говори о општем акту послодавца претходника, а 
општи акти су колективни уговор код послодавца претходника или пра-
вилник. Правилником о раду, у складу са законом уређују се права, обаве-
зе и одговорности из радног односа: ако код послодавца није основан син-
дикат или ни један синдикат не испуњава услове репрезентативности или 
није закључен споразум о удруживању у складу са Законом о раду; ако ни 
један учесник колективног уговора не покрене иницијативу за почетак 
преговора ради закључивања колективног уговора; ако учесници колек-
тивног уговора не постигну сагласност за закључивање колективног уго-
вора у року од 60 дана од дана започињања преговора; ако синдикат, у 
року од 15 дана од дана достављања позива за почетак преговора за 
закључивање колективног уговора, не прихвати иницијативу послодавца. 
Правилник о раду доноси надлежни орган код послодавца, утврђен зако-
ном, односно оснивачким или другим општим актом послодавца24. Према 
изложеном, у случају промене послодавца, послодавац следбеник дужан 
је да примењује правилник о раду послодавца претходника најмање годи-
ну дана од дана промене послодавца, у складу са чланом 150. Закона о 
раду. Основ примене општег акта послодавца претходника код послодавца 
следбеника је Закон о раду, који га на то обавезује. Како је законом пропи-
сано да се општи акт послодавца претходника примењује најмање годину 
дана код послодавца следбеника, то значи да се може примењивати и дуже 
од тог периода. Када се говори о његовом престанку, треба имати у виду 
одредбе чл. 263. и 264. Закона о раду. Наиме, колективни уговор се закљу-

                                                 
24 Члан 6. став 3. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05... 75/15) 
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чује на период до три године и по истеку тог рока колективни уговор пре-
стаје да важи, ако се учесници колективног уговора друкчије не споразу-
меју најкасније 30 дана пре истека важења колективног уговора. Важење 
колективног уговора пре истека рока од три године може да престане спо-
разумом свих учесника или отказом, на начин предвиђен тим уговором. 
Уколико дође до отказа, колективни уговор се примењује најдуже шест 
месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници дужни да 
поступак преговора започну најмање у року од 15 дана од дана подноше-
ња отказа. Наведено је битно јер колективни уговор код послодавца прет-
ходника може да се примењује код послодавца следбеника и дуже од годи-
ну дана. Ово је од значаја за остваривање права запослених, у складу са 
општим актом - колективним уговором код послодавца или правилником о 
раду послодавца претходника и са уговором о раду, који је запослени 
закључио са послодавцем претходником. 

Међутим, приликом примене општег акта послодавца претходника 
код послодавца следбеника у периоду од годину дана може се догодити да 
запослени чији су уговори о раду пренети буду доведени у неравноправан 
положај у односу на друге запослене код послодавца следбеника и тиме 
изложени неједнаком поступању, односно дискриминацији. Може доћи до 
нарушавања начела да за једнак рад запосленима припада једнака зарада. 

Закон о раду забрањује непосредну и посредну дискриминацију 
запослених, с обзиром на њихова лична својства25. Забрањена је дискри-
минација у односу на услове рада и сва права из радног односа. 

Запосленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте 
вредности који остварују код послодавца. Под радом једнаке вредности 
подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне спреме, односно 
образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни допри-
нос уз једнаку одговорност. Одлука послодавца или споразум са запосле-
ним, који нису у складу са ставом два овог члана ништави су.26 Проблем 
настаје када послодавац претходник непосредно пре спровођења статусне 
промене смањи цену рада по радном часу, тако да запослени који пређу на 
рад код послодавца следбеника имају нижу зараду од зараде других запо-
слених на истим пословима. У том случају имају право на накнаду штете 

                                                 
25  Члан 18. Закона о раду 
26  Члан 104. ст. 2, 3. и 4. Закона о раду 
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у висини мање исплаћене зараде од послодавца претходника и послодавца 
следбеника, односно од послодавца следбеника у зависности од врсте ста-
тусне промене која је спроведена и од чињенице да ли је послодавац прет-
ходник након регистрације статусне промене престао да постоји без спро-
вођења поступка ликвидације. Послодавац следбеник има могућност да 
закључењем анекса уговора о раду са овом категоријом запослених, изјед-
начи цену рада свих запослених на истим пословима, како би били једнако 
плаћени за исти рад. Послодавац претходник и послодавац следбеник 
дужни су да најмање 15 дана пре промене послодавца обавесте репрезен-
тативни синдикат код послодавца (нејасно код ког послодавца и које су 
последице необавештавања) о датуму или предложеном датуму промене 
послодавца, разлозима за промену послодавца, правним, економским и 
социјалним последицама промене послодавца на положај запослених и 
мерама за њихово ублажавање. Послодавац претходник и послодавац 
следбеник дужни су да, најмање 15 дана пре промене послодавца, у сарад-
њи са репрезентативним синдикатом предузму мере у циљу ублажавања 
социјално-економских последица на положај запослених. Ако код посло-
давца не постоји репрезентативни синдикат, запослени имају право да 
буду непосредно обавештени о околностима из става 1. овог члана, како је 
прописано одредбама члана 151. Закона о раду. 

Како је напред наведено брисана је одредба члана 152. Закона о 
раду. "Члан 152. брисан је јер промена власништва над капиталом, купови-
на и продаја акција немају за последицу промену послодавца у смислу чл. 
147-151. Закона о раду, а истовремено је у члану 158. закона прописано да 
се промене власништва над капиталом не сматрају променом послодавца у 
смислу остваривања права на отпремнину у складу са овим законом"27. 

 

Остваривање права запослених 

Према аутентичном тумачењу одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. 
тачка 4. и члана 147. Закона о раду, на основу одредби члана 37. ст. 1. и 2, 
став 4. и члана 147. Закона о раду изузеци од трајања радног односа на 
одређено време прописаног чланом 37. став 2. Закона о раду (највише 24 
месеца по запосленом) прописани су чланом 37. став 4. овог закона. 

                                                 
27   Мр Жељко Албанезе, саветник за економска питања- LegeArtis инг-про, прописи у пракси, специ-

јално издање, септембар 2014. стр. 79 и 80; 
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Одредбу члана 37. ст. 1. и 2. Закона о раду у случају статусне и друге про-
мене послодавца у складу са чланом 147. овог закона, треба разумети тако 
да се период трајања радног односа на одређено време по основу члана 37. 
став 1. овог закона рачуна код послодавца претходника и код послодавца 
следбеника, тако да укупно трајање радног односа на одређено време 
одређеног запосленог по том основу код оба послодавца не може бити 
дуже од 24 месеца, у складу са чланом 37. став 2. Закона о раду. Одредбу 
члана 37. став 4. тачка 4. Закона о раду у случају статусне и друге промене 
послодавца у складу са чланом 147. овог закона, када као последица ових 
промена дође до уписа у регистар послодавца следбеника као новооснова-
ног правног лица у складу са законом, треба разумети тако да послодавац 
следбеник може са новим запосленим, као и са запосленима који су преу-
зети од послодавца претходника, да закључи нови уговор о раду на одре-
ђено време најдуже до 36 месеци, у периоду од годину дана од дана уписа 
у регистар код надлежног органа. У овом случају, период трајања радног 
односа на одређено време заснованог код новооснованог послодавца у 
складу са чланом 37. став 4. тачка 4. Закона о раду, не урачунава се нити 
сабира са претходним периодима радног односа на одређено време код 
послодавца претходника, односно послодавца следбеника заснованих по 
члану 37. ст. 1. и 2. Закона о раду28. 

Запослени, који је прихватио пренос уговора о раду и преузет од 
стране послодавца следбеника, код њега остварује права из радног односа. 
То значи да запослени права из радног односа остварује у складу са 
општим актом послодавца претходника и уговором о раду са анексима, 
закљученим са послодавцем претходником који је пренет на послодавца 
следбеника, под условом да је његова зарада за обављени рад једнака зара-
ди запослених код послодавца следбеника, који обављају исте послове и 
да има иста права и могућности као и остали запослени, односно да није 
дискриминисан, у временском периоду прописаном законом. Закон о раду 
као општи радно-правни пропис не прописује промену послодавца као 
случај измене уговорених услова рада и закључења анекса уговора о раду, 
што значи да услови рада остају неизмењени и да запослени настављају 
да обављају исте послове. Послодавац следбеник може изменити уговоре-

                                                 
28  Аутентично тумачење одредаба члана 37 ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду (''Слу-

жбени гласник РС'' број 95/18, стр. 441 од 8.12.2018. године 
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не услове рада и са запосленима закључити анексе уговора о раду у случа-
јевима утврђеним Законом о раду и по поступку прописаном тим законом. 

Једно од основних права запослених је право на одговарајућу зара-
ду у складу са законом, општим актом послодавца и уговором о раду. У 
случају статусне промене уговор о раду преноси се на послодавца следбе-
ника код кога запослени остварује право на одговарајућу зараду, као и дру-
га права из радног односа. 

Међутим, у пракси запослени имају неизмирена потраживања по 
основу рада у односу на послодавца претходника, за период пре него што 
је регистрована статусна промена. Испуњење тих потраживања зависи од 
врсте статусне промене. Код статусних промена припајање, спајање и 
подела, друштво које се припаја, спаја или дели (друштво преносилац) по 
спроведеној статусној промени престаје да постоји, без спровођења 
поступка ликвидације. У том случају обавезе друштва преносиоца прелазе 
на друштво стицаоца у складу са уговором о статусној промени, односно 
планом поделе и друштво стицалац постаје нови дужник у погледу тих 
обавеза, а ако постоји више друштава стицалаца свако од њих супсидијар-
но одговара за обавезе које су у складу са уговором о статусној промени, 
односно планом поделе прешле на остала друштва стицаоце до износа 
разлике вредности имовине друштва преносиоца која му је пренета и оба-
веза друштва преносиоца које је преузео. Код статусне промене издвајање 
друштво које се дели наставља да постоји. У том случају друштво стица-
лац је солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за његове обавезе 
које нису пренете на друштво стицаоца до износа разлике вредности имо-
вине друштва преносиоца која му је пренета и обавеза друштва преносио-
ца које је преузело. 

 

Упућивање на рад код другог послодавца 

До промене послодавца долази и у случају упућивања запосленог 
на рад код другог послодавца, како је прописано одредбама члана 174. 
Закона о раду. Запослени може бити привремено упућен на рад код другог 
послодавца на одговарајући посао ако је привремено престала потреба за 
његовим радом, ако је дат у закуп пословни простор или ако је закључен 
уговор о пословној сарадњи док трају разлози за његово упућивање, а нај-
дуже годину дана. Послови на које се запослени упућује морају одговара-
ти врсти и степену стручне спреме утврђене уговором о раду. Запослени 
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се привремено упућује на рад код другог послодавца у случају да је при-
времено престала потреба за његовим радом, јер је трајни престанак 
потребе за његовим радом разлог за отказ уговора о раду од стране посло-
давца. Други случај је да је дат у закуп пословни простор или закључен 
уговор о пословној сарадњи. Дакле, долази до промене послодавца али не 
и до статусне промене. То упућивање запосленог је временски ограничено 
и траје док трају разлози за упућивање, с тим што закон прописује да 
може трајати најдуже годину дана. 

Међутим, закон оставља могућност да запослени уз своју сагла-
сност, у наведеним случајевима и у другим случајевима утврђеним 
општим актом и уговором о раду буде привремено упућен на рад код дру-
гог послодавца и дуже од годину дана, док трају разлози за његово упући-
вање, као и да у наведеним случајевима буде привремено упућен у друго 
место рада ако су испуњени услови из члана 173. став 1. тачка 2. Закона о 
раду. У наведеним случајевима запослени са послодавцем код кога је упу-
ћен на рад закључује уговор о раду на одређено време, код тог послодавца 
остварује права, обавезе и одговорности из радног односа у складу са 
општим актом тог послодавца и по истеку рока на који је упућен на рад 
код другог послодавца има право да се врати на рад код послодавца који 
га је упутио. 

Запосленом у периоду у којем је упућен на рад код другог посло-
давца мирују права и обавезе из радног односа код послодавца који га је 
упутио. Дакле, у овом случају долази до промене послодавца, а да није 
дошло до статусне промене, с тим што је трајање радног односа код дру-
гог послодавца временски ограничено. Стога је претходни послодавац 
дужан да запосленом исплати зараде, накнаде и друга примања, остварена 
до дана закључења уговора о раду између запосленог и другог послодавца 
и његовог ступања на рад код другог послодавца. Након тога, други 
послодавац је дужан да запосленом исплати његова потраживања по осно-
ву рада (по основу рада код другог послодавца). 

 

Закључак 

Савремени развој друштва, посебно интензивирање привредних 
активности доводи до честе појаве статусних промена код привредних 
друштава, као послодаваца. У том случају потребно је обезбедити конти-
нуитет у раду запослених, остварење њихових права, обавеза и одговорно-
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сти по основу рада, јер од тога зависи њихова егзистенција. У случају ста-
тусне промене привредног друштва, запосленом који је пристао да се 
његов уговор о раду пренесе на другог послодавца, послодавца следбени-
ка не може само због тога престати радни однос, односно статусна проме-
на није разлог за престанак радног односа. Он наставља да ради код дру-
гог послодавца од дана регистрације статусне промене извршене у складу 
са Законом о регистрацији. Нема прекида у његовом раду, што је од знача-
ја за његов минули рад и увећање зараде по том основу. Одредбама члана 
108. став 1. тачка 4. и став 2. прописано је да запослени има право на уве-
ћану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду по осно-
ву времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у рад-
ном односу код послодавца (минули рад)-најмање 0,4% од основице. При 
обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено у радном односу код 
послодавца претходника из члана 147. овог закона, као и код повезаних 
лица са послодавцем у складу са законом. Има право на једнаку зараду 
као и други запослени који код послодавца следбеника раде на истим 
пословима и има једнаке могућности као и други запослени у погледу 
услова рада. У случају статусне промене на послодавца следбеника прено-
се се уговори о раду запослених код послодавца претходника и то: угово-
ри о раду на неодређено и на одређено време, без обзира да ли је уговоре-
но: пробни рад, обављање послова са повећаним ризиком, заснивање рад-
ног односа са непуним радним временом, обављање послова ван просто-
рија послодавца (рад на даљину) или је у питању уговор о раду приправ-
ника. Преносе се и анекси уговора о раду. Запослени који је наставио рад 
код послодавца следбеника има исти обим права, обавеза и одговорности 
као и пре регистрације статусне промене код послодавца претходника, те 
је обезбеђен континуитет у његовом раду. 

Што се тиче упућивања на рад код другог послодавца, када се 
мења послодавац али не долази до статусне промене, запослени остварује 
права, обавезе и одговорности у складу са уговором о раду закљученим са 
другим послодавцем, док његова права и обавезе мирују код претходног 
послодавца. То је некада и начин да запослени остане у радном односу у 
случају да је код његовог послодавца привремено престала потреба за 
његовим радом. У овом случају се не примењују одредбе чл. 147-151. 
Закона о раду. 
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Међутим, у пракси се догађа да послодавци не поштују обавезе 
које имају према запосленима у складу са законом, општим актом и угово-
ром о раду, односно долази до повреда њихових права. Због тога се запо-
слени обраћају судовима ради заштите и остварења права на зараду и дру-
гих примања, као и других права. Поставља се питање улоге репрезента-
тивних синдиката који учествују у закључењу колективних уговора и оно 
што је битно у овом случају да учествују у предузимању мера ради убла-
жавања социјално економских последица статусне промене на положај 
запослених. 

Битно је да сви запослени код послодавца следбеника остварују 
права, обавезе и одговорности у складу са законом, општим актом и угово-
ром о раду и да им се обезбеди континуитет у раду и социјална сигурност. 
То значи да се запосленима код послодавца претходника након спроведене 
статусне промене не сме погоршати положај који су имали пре тога, одно-
сно да они задржавају права, обавезе и одговорности у истом обиму, код 
послодавца следбеника. Статусна промена није разлог за отказ уговора о 
раду, запосленом који је прихватио да се његов уговор о раду пренесе на 
послодавца следбеника. 
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Боривоје Гајић 
судија Апелационог суда у Новом Саду 

 

 

ОТКАЗ И ПОВРЕДА ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ  
И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ 

 

Увод 

Основно начело уставног поретка Републике Србије је владавина 
права заснована на неотуђивим људским и мањинским правима. Одред-
бом члана 18 Устава РС прописано је да се одредбе којима се штите људ-
ска и мањинска права зајамчена Уставом непосредно примењују и утврђе-
на су општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним 
међународним уговорима и законима. Свако има право на судску заштиту 
ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право 
зајемчено Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом 
настале. Грађани имају право да се обрате међународним институцијама 
ради заштите својих слобода и права зајемчених Уставом. Право на при-
ватан и породични живот је једно од елемената права заштићених чланом 
8. Конвенције и и један од опште важећих принципа бројних међународ-
них докумената. Представљају једно комплексно право које се временом у 
пракси ЕСЉП шири и развија добијајући значење које у великој мери 
зависи од конкретне чињеничне и правне ситуације у сваком конкретном 
предмету који се нађе пред Европским судом за људска права. Иста права 
Европски суд за људска права штити и у односу на заштиту радних и 
социјалних права, која су првенствено заштићена Ревидираном Европ-
ском социјалном повељом која је најважнији, али не и једини механизам 
заштите економских и социјалних права, па је праћење исте праксе од 
одлучног значаја за праксу редовних судова и уставно судску праксу, 
посебно са разлога јер су утврђени стандарди исте праксе у односу на рад-
на и социјална права од утицаја и на реформске процесе којима се у наци-
онално радно и социјално законодавство имплементирају међународни 
стандарди утврђени Ревидираном Европском социјалном повељом. При 
томе треба указати да уставно судска контрола рада редовних судова 
путем уставних жалби несумњиво ствара повољан основ за праћење и 
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права гарантованих Конвенцијом у односу на права запослених у радном 
спору и у односу на право на накнаду материјалне и нематеријалне штете 
као последици незаконитог престанка радног односа. Поред тога само 
познавање и разумевање судске праксе Европског суда је нужан преду-
слов за правилну примену Конвенције и конвенцијских стандарда на 
националном нивоу и тиме један од услова и за смањење броја захтева 
против Републике Србије пред Европским судом за људска права у Стра-
збуру. 
 

Правни оквир 

Нормативни оквир права на породични живот представља члана 8. 
Конвенције о људским правима и основним слободама који гласи: да 
"Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, 
дома и дописивања. Јавна власт се неће мешати у остваривати тог права, 
осим у складу са законом и ако је у демократском друштву нужно ради 
интереса државне сигурности, јавног реда и мира и господарске доброби-
ти земље, те ради спречавања нереда или злочина, ради заштите здравља 
или морала или ради заштите права и слобода других. Наведени члан обу-
хвата четири елемента истог права: приватни живот, породични живот, 
право на дом и преписку који у односу на конкретну чињеничну и правну 
ситуацију могу да се преклапају, допуњују и тумаче спрам конкретне 
чињеничне и правне ситуације у сваком предмету посебно1.  

Однос Конвенције према националном правном систему у РС 
одређен је чланом 18. Устава РС који гласи: "Људска и мањинска права 
зајемчена Уставом непосредно се примењују. Уставом се јемче, и као 
таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена 
општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међуна-
родним уговорима и законима. Законом се може прописати начин оства-
ривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је 
то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при 
чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајeмченог права. 
Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења 
вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним 

                                                 
1  Европска Конвенција о заштити људских права и основних слобода (у тексту ЕСЉП) са припада-

јућим Протоколима усвојен је 4.11.1950. године, а примењује се у РС након ратификације 
3.3.2004. године (''Службени лист СЦГ'' - Међународни уговори бр. 9/2003 и 5/2005) 
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стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних 
институција којe надзиру њихово спровођење". 

Без обзира на монистички или дуалистички приступ проблему 
односа Устава РС према ратификованим конвенцијама јединствен је став 
теоретичара уставног права да је судска пракса ЕСЉП обавезујућа за 
редовне судове због чега је праћење исте праксе уз уставно судску праксу 
од посебног значаја за судску праксу редовних судова. Кршење неког кон-
венцијског права заштићеног ЕКЉП је и кршење уставног права гаранто-
ваног Уставом РС. Конвенција има примат у односу на закон, али не и у 
односу на Устав. Међутим исти однос у однос на тему овог чланка нема 
посебан значај јер су све конвенцијске гаранције у односу на права и оба-
везе запослених садржане и у одредбама Устава РС. Стога познавање и 
правилно тумачење судске праксе ЕСЉП у пракси редовних судова је 
одлучно за правилну примену Конвенције и конвенцијских стандарда на 
националном нивоу. 

Право на рад је загарантовано Уставом у делу одредби који се 
односе на људска права (члан 60. Устава). Исто право остварује се у скла-
ду са законом и обухвата бројна права која су везана за рад, право на сло-
бодан избор рада, доступност свих радних места под једнaким условима, 
поштовање достојанства личности на раду, права на безбедне и здраве 
услове рада, потребну заштиту на раду, ограничењa радног времена, днев-
ног и недељног одмора, плаћеном годишњем одмору, правичној накнади 
за рад и право на заштиту у случају престанка радног односа, уз уживање 
посебне заштите жена, омладине и инвалида на раду и посебне услове 
рада истих у складу са законом. Наведена права заштићена Уставом не 
гарантују сталност на раду и немогућност престанка радног односа запо-
сленог, али условљавају остварење истих одговарајућом заштитом у слу-
чају престанка радног односа кроз сам поступак отказа уговора о раду или 
прописивањем законских услова за сам престанак радног односа и после-
дица истог у случају незаконитог поступања послодавца.  

Европска социјална повеља (ревидирана) у Преамбули I дела, 
поред осталих циљева утврђује и право радника и њихових породица на 
социјалну сигурност и породицу дефинише као основну јединицу дру-
штва која има право на одговарајућу друштвену, правну и економску 
заштиту, а сами радници имају право на заштиту у случају престанка рад-
ног односа и достојанство на раду. Иста права разрађена су у осталим чла-
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новима исте повеље, па је тако у члану 24 прописана обавеза држава да 
признају: а) право свих радника да не дође до престанка радног односа без 
ваљаног разлога који су везани за њихову способност или понашање или 
су засновани на оперативним захтевима предузећа, установа или служби и 
б) право радника чији је радни однос престао без одговарајућег разлога на 
адекватну накнаду или одговарајућу помоћ2.  

Право на рад карактерише више обележја поред осталих и стал-
ност и стабилност запослења. Иста је првенствено одређена односом запо-
сленог и послодавца и чињеницом да је запослени у односу на послодавца 
у подређеном положају јер кроз рад и радно правну везу са послодавцем 
настоји да обезбеди средства за издржавање за себе и своју породицу. 
Однос запосленог и послодавца кроз радно правни однос уређен је првен-
ствено принудним прописима и делом аутономном регулативом и нужно 
намеће обавезу запосленог да се придржава прописаних правила посло-
давца, да савесно и одговорно обавља послове на којима ради, поштујући 
организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила 
послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног 
односа (члан 15. став 1. тач. 1. и 2. Закона о раду). Кршење и непридржа-
вање утврђених правила и неиспуњавање уговорених обавеза ствара 
основ за отказ уговора о раду запосленог и престанак радног односа на 
иницијативу послодавца у општем режиму радних односа са отказних раз-
лога прописаних чланом 179. став 1. тач. 1-8, става 2. тач. 1-5, става 3. тач. 
1-8. Закона о раду или изрицања одговарајућих дисциплинских мера про-
писаних чланом 179а Закона о раду. Сам поступак пре престанка радног 
односа или изрицања других мера прописан је одредбом члана 180. Зако-
на о раду, а правне последице незаконитог престанка радног односа уре-
ђени су чланом 191. Закона о раду. 

Тако је одредбом члана 191. Закона о раду предвиђено да "Ако суд 
у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног 
основа, на захтев запосленог, одлучиће да се запослени врати на рад, да 
му се исплати накнада штете и уплате припадајући доприноси за обавезно 
социјално осигурање за период у коме запослени није радио. Накнада 
штете из става 1. овог члана утврђује се у висини изгубљене зараде која у 
себи садржи припадајући порез и доприносе у складу са законом, у коју 

                                                 
2  Европска социјална повеља (Ревидрана) – ''Службени гласник РС'' - Међународни у говор број 

42/09 од 3.5.1996. године 
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не улази накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег 
одмора, бонуси, награде и друга примања по основу доприноса послов-
ном успеху послодавца. Накнада штете из става 1. овог члана исплаћује се 
запосленом у висини изгубљене зараде, која је умањена за износ пореза и 
доприноса који се обрачунавају по основу зараде у складу са законом. 
Порез и допринос за обавезно социјално осигурање за период у коме запо-
слени није радио обрачунава се и плаћа на утврђени месечни износ изгу-
бљене зараде из става 2. овог члана. Ако суд у току поступка утврди да је 
запосленом престао радни однос без правног основа, а запослени не захте-
ва да се врати на рад, суд ће, на захтев запосленог, обавезати послодавца 
да запосленом исплати накнаду штете у износу од највише 18 зарада запо-
сленог, у зависности од времена проведеног у радном односу код посло-
давца, година живота запосленог и броја издржаваних чланова породице. 
Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без 
правног основа, али у току поступка послодавац докаже да постоје окол-
ности које оправдано указују да наставак радног односа, уз уважавање 
свих околности и интереса обе стране у спору, није могућ, суд ће одбити 
захтев запосленог да се врати на рад и досудиће му накнаду штете у дво-
струком износу од износа утврђеног у складу са ставом 5. овог члана. Ако 
суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног одно-
са, али да је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је 
прописан поступак за престанак радног односа, суд ће одбити захтев запо-
сленог за враћање на рад, а на име накнаде штете досудиће запосленом 
износ до шест зарада запосленог. Под зарадом из ст. 5. и 7. овог члана 
сматра се зарада коју је запослени остварио у месецу који претходи месе-
цу у коме му је престао радни однос. Накнада из ст. 1, 5, 6. и 7. овог члана 
умањује се за износ прихода које је запослени остварио по основу рада, по 
престанку радног односа. 

Без обзира о неким дилемама у примени исте одредбе и различи-
том тумачењу исте у судској пракси редовних судова јединствен је став 
Уставног суда исказан у бројним одлукама да "да приликом одлучивања о 
захтеву запосленог за накнаду штете због незаконитог отказа треба имати 
у виду да је Закон о раду у том погледу "lex specialis" у односу на Закон о 
облигационим односима и у својим одредбама које регулишу права запо-
сленог поводом незаконитог отказа не садржи одредницу, нити пак упућу-
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јућу норму о сходној примени Закона о облигационим односима, односно 
његових правила о деликтној одговорности"3.  

При томе треба указати да је судска пракса редовних судова 
заснована на одредбама Закона о раду до 2001. године основ одговорно-
сти за штету запосленом због повреде његовог права (незаконите одлуке) 
првенствено проналазила у одредби члана 154. Закона о облигационим 
односима. Према правним схватањима израженим у стручним публикаци-
јама и судској пракси заснованој на тада важећој законској регулативи 
запослени као оштећени је због незаконите одлуке послодавца могао 
поред враћања на рад, остварити накнаду материјалне штете у виду изгу-
бљене зараде и других примања за период незаконитог престанка радног 
односа у који нису улазили регрес за коришћење годишњег одмора и 
накнада за исхрану у току рада (топли оброк), јер су исте накнаде биле у 
функцији ефективног рада. Накнада нематеријалне штете у смислу одред-
бе члана 200. Закона о облигационим односима (повреде угледа и части и 
слободе или права личности) била је условљена "озбиљним поремећајима 
психичке и емоционалне равнотеже запосленог као оштећеног и морало 
бити праћено резултатом шикане или злоупотребе послодавца"4. 

Одредбама члана 200. Закона о облигационим односима је пропи-
сано: да ће суд за претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне 
болове због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, 
части, слободе или права личности, смрти блиског лица као и за страх, 
ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихо-
во трајање то оправдава, досудити правичну новчану накнаду, независно 
од накнаде материјалне штете, као и у њеном одсуству (став 1); да ће при-
ликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као и о 
висини њене накнаде, суд водити рачуна о значају повређеног добра и 
циљу коме служи та накнада, али и о томе да се њоме не погодује тежња-
ма које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом (став 2). 

Истом одредбом није прецизирано шта се подразумева под повре-
дама права личности што у даљњем отвара дилему о могућности досуде 
                                                 
3  У истој одлуци Уставни суд указује да је исти став изразио у Одлуци Уж-776/2012 од 11.4.2013. 

године, исти став - Уж-1844/2015 од 9.11.2016. године, Уж-4299/2013 од 26.2.2015. године и Уж-
7075/2015 од 26.2.2015. године 

4  Врховни касациони суд - Рев2 1071/10 од 9.12.2010. године - одлука задржана у судској пракси 
АП Нови Сад - исто Уж-2442/2010 од 16.1.2013. године - сајт Уставни суд 
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накнаде нематеријалне штете због повреде права на породични живот или 
приватни живот у значењу члана 8. Конвенције. Међутим, како одредбе 
Конвенције имају примат у односу на закон, а права личности су заштиће-
на Уставом РС (члан 60) могуће је с позивом на исте одредбе оценити 
основаност захтева за накнадом нематеријалне штете и у случају повреде 
права на приватни и породични живот запосленог коме је незаконито пре-
стао радни однос, а чије последице су имале одлучан утицај на његов 
даљњи професионални живот или живот његове породице.  

При томе треба посебно указати да је у Преднацрту Грађанског 
законика РС од 29.5.2019. године у одредби члана 287. предвиђено да се 
"под штетом подразумева и повреда права личности, као што су право на 
живот, здравље и телесни интегритет, право на људско достојанство, сло-
боду, част, углед, стид и лични и породични мир и друга права предвиђе-
на закоником, као и наношењем другог физичког и душевног бола (неи-
мовинска или морална штета). Дакле по први пут се у једном законском 
тексту, истина у фази доношења покушавају утврдити повреде права лич-
ности, поред осталих и право на "лични и породични мир" и тиме осигу-
рати и заштита предвиђена цитираним чланом 8. Конвенције. 

Са наведеним проблемом дефинисања видова повреде права лично-
сти судска пракса судова се изјашњавала у бројним предметима неизабра-
них судија чији је предмет поред осталих захтева била и повреда права лич-
ности. Тако у пресуди Рев2 279/2015 од 13.7.2016. године Врховни касацио-
ни суд налази да "По оцени Врховног касационог суда, тужиља има право 
на накнаду за повреду овог права, јер част и углед спадају у појам права 
личности, који поред части и угледа као елемената права личности спадају 
и друга права из члана 6. Европске конвенције о људским правима и основ-
ним слободама (право на живот, физички и психички интегритет, здравље, 
пијетет, достојанство, приватни живот, право на изношење мишљења, 
заштиту лика и личности, приватне податке и слично". 

Изјашњавајући се о нематеријалној штети и примени одредбе чла-
на 200 Закона о облигационим односима Уставни суд РС у одлуци Уж-
1030/2013 од 25.2.2016. године наводи да "Када је у питању нематеријална 
штета, правична накнада се, сагласно члану 200. став 1. Закона о облига-
ционим односима, досуђује и за претрпљене душевне болове због повре-
да, угледа, части слободе или права личности на начин и под условима 
прописаним овом законском одредбом. При томе нематеријална штета се 
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манифестује у душевним боловима које оштећени трпи, што значи да је 
постојање душевног бола претпоставка за остваривање овог права. У вези 
са изнетим, Уставни суд подсећа на закључак са заједничке седнице Саве-
зног суда, врховних судова република и аутономних покрајина и Врхов-
ног војног суда од 15. и 16.10.1986. године, према којем се под нематери-
јалном штетом у смислу Закона о облигационим односима подразумевају 
физички бол, психички бол и страх, па се стога оштећеном новчана накна-
да може досудити само када се повреда манифестовала у једном од наве-
дених видова те штете и под условом да је јачина и трајање болова и стра-
ха и друге околности то оправдавају, да би се код оштећеног успоставила 
нарушена психичка равнотежа"5. Наведени став који у бројним одлукама 
прати и судска пракса редовних судова у РС отвара даљњу дилему о 
могућности досуде новчане накнаде у виду нематеријалне штете због 
повреде конвенцијског права на приватни и породични живот, јер иста 
повреда према важећој судској пракси ЕСЉП није условљена постојањем 
душевних болова оштећеног због повреда угледа, части или права лично-
сти на начин и под условима прописаних чланом 200. Закона о облигацио-
ним односима.  
 

Приватни и породични живот 

Приватни и породични живот у судској пракси ЕСЉП није дефи-
нисан, нити се из исте праксе може извући јединствен закључак о свим 
карактеристикама ових појмова. Породични живот се првенствено односи 
на породичну сферу и заштиту породице, јер исто право подразумева пра-
во појединца, не само да заснује породицу у најширем смислу, него да у 
истој живи и развија међусобне односе са члановима своје породице. На 
овакав закључак упућује став ЕСЉП у предмету В.А.М. против Србије у 
коме Суд "примећује да узајамно уживање родитеља и детета у међусоб-
ном контакту представља "суштински елеменат "породичног живота" у 
смислу члана 8. Конвенције, упућујући између осталих и на предмет 
Монори против Румуније и Мађарске (став 70) у представци од 5.4.2005. 
године. Приватни живот у значењу члана 8 Конвенције може имати и 
шири значај од породичног живота и исти првенствено подразумева 
интеракцију појединца у односу на друге особе и развој личности у дру-
штвеној заједници. Стога се у односу на отпуштање запослених у судској 

                                                 
5  Одлука Уж-1030/2013 од 25.2.2016. године - (''Службени гласник РС'' број 33/2016) 
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пракси ЕСЉП најчешће и утврђује повреда права на приватни живот. Без 
обзира што је исте појмове немогуће одредити, дати јасну и прецизну 
дефиницију истих, јер се у судској пракси исти појмови шире и добијају 
ново значење и што је немогуће идентификовати све односе који улазе у 
појам породичног и приватног живота исти појмови имају значаја и за 
радне спорове6. 

Спорови везани за радни однос сами по себи нису искључени из 
подручја примене заштићеног права на "приватни живот" из члана 8. Кон-
венције. Постоје различити аспекти приватног живота који би могли бити 
погођени таквим споровима, при чему суд примењује два приступа у оце-
ни примењивости: приступ утемељен на разлогу и приступ утемељен на 
последици. Наведени приступ често доводи да се појмови приватног и 
породичног живота у конкретним случајевима мешају, па Европски суд у 
сваком конкретном случају испитује чији елементи истих појмова превла-
давају, опредељујући се или за повреду права на приватни живот, или за 
повреду породичног живота. Стога се отказ уговора о раду и правне 
последице незаконитог престанка радног односа могу проматрати и у 
односу на приватан живот оштећеног запосленог и у односу на његов 
породични живот. 

Циљ заштите права на приватни живот, породични живот, права на 
дом и препису је "заштита појединца од произвољног поступка јавне вла-
сти". Неспорна је легитимност мешања државе одговарајућим правним 
средствима у уживању права појединца, поред осталих и на породични 
живот, али држава мора да докаже да је одговарајућа мера државе неопход-
на у демократском друштву, одговара друштвеним потребама и заједнич-
ким вредностима у друштву. Одговор да ли незаконит престанак радног 
односа потпада под примену члана 8. Конвенције (права на приватни и 
породични живот) у зависности је од околности конкретног случаја и прва 
је фаза оцене ЕСЉП, па стога и услов за даљње разматрање истог суда. 

Нема јасне и потпуне дефиниције појма приватног живота и поро-
дичног живота и нема могућности да се једном дефиницијом обухвате сви 
елементи ова два појма. Међутим из судске праксе Европског суда и ана-
лиза бројних одлука може се пронаћи заједничка карактеристика истих 
појмова, а то је да обухватају област "слободног развоја личности, како у 

                                                 
6  Став 130 у предмету В.А.М против Србије - представка бр. 31977/05 од 13.3.2007. године - сајт ВКС 
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односу на појединца тако и у односу на друга лица". Ова заједничка 
карактеристика оба појма посебно је изражена у одлукама који се тичу 
отпуштања са посла и случајева запошљавања и приватном и јавном сек-
тору и повреде тиме права личности. На овакав закључак упућује и одлу-
ка Дома лордова УК од 12.6.1997. године кроз исказ да "Када послодавац 
поступи противно одредбама уговора о раду који се тичу односа поверења 
између запослених радника и послодавца, и када као послодавца тога 
могућност будућег запослења радника буде озбиљно угрожена, радници 
могу да захтевају накнаду штете"7. 

Право на породични живот је првенствено повезан са правом на 
ступање у брак и оснивање породице. Рад је неопходан услов за нормално 
функционисање породичног живота и интеграциони фактор породице, па 
проблем међусобне неусклађености између ангажовања и породичних 
односа посебно добија на значају у савременим породицама у којима су 
оба супружника радно ангажована, што онемогућава извршење породич-
них обавеза и утиче на њихове међусобна права и обавезе и предмет је 
бројних расправа и чланака који се баве односом породице и рада. Стога 
не треба чудити став Европског суда за људска права изнет у бројним 
одлукама да одговарајући видови професионалног живота повезани са 
отказом уговора о раду и престанком радног односа могу утицати на при-
ватни и породични живот запосленог На овакав закључак упућује став 
ЕСЉП садржан у предмету Траваш против Хрватске у коме су отказ дале 
школске власти подносиоцу као наставнику верске наставе у две средње 
школе у коме Суд понавља свој став да је "приватни живот" широк појам 
који не подлеже потпуној дефиницији (упућујући на став у предмету 
Schüth против Немачке, бр. 1620/03, став 53, ECHR 2010). Надаље суд 
закључује да би "Било превише рестриктивно ограничити појам "приват-
ног живота" на "најужи круг" у којем појединац може живети свој живот 
како жели, те из њега искључити спољни свет који се не налази у том кру-
гу (упучујући на предмет Fernández Martínez, против Шпаније-став 109; и 
Niemietz против Немачке од 16.12.1992. године). Без обзира што се у 
истом предмету суд првенствено бавио питањем односа Републике Хрват-

                                                 
7  Пресуда Malik and Another v. Bank of Credit and Comerrerce International SA-Dom lordova УК-

12.6.1997. године - Избор судске праксе бр. 7-8 /1998. страна 58 
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ске и Свете столице и односом државе према верској настави јасно је 
исказао став да је члан 8 Конвенције примењив и на сферу запослења8. 

 

Европски суд 

Бројне су одлуке Европског суда за људска права у којима се исти 
суд бавио питањем повреде члана 8. Конвенције и свих области које 
покрива исти члан (приватним животом, породичним животом, домом 
или правом на преписку), првенствено породичним животом у односу на 
чланове породице у најширем смислу, правом на дом и повезаност једног 
лица са истим, те правом на преписку и несметану и нецензурисану кому-
никацију. Малобројне су одлуке истог суда које су се у односу на исту 
повреду бавиле отпуштањем са посла у приватном сектору, законских 
ограничења запошљавања након отказа и значаја истог за приватан и 
породични живот запосленог (радника) коме је незаконито престао радни 
однос9. 

Општи је став судске праксе судова у РС да је поништајем незако-
ните одлуке и враћањем запосленог на рад оштећени добио сатисфакцију 
за душевне болове које тврди због повреде овог права. Међутим, незако-
нита одлука послодавца може да доведе до повреде моралног и психичког 
интегритета, угледа запосленог и имати последицу за његово материјално 
стање и стање његове породице. Мешање у њихово право на поштовање 
приватног живота у оквиру значења члана 8. Конвенције првенствено има 
значење свих ограничења професионалног живота и могућности даљњег 
радног или професионалног ангажовања. Због ограниченог простора и 
природе овог чланка немогуће је направити потпуну анализу истих одлу-
ка због чега се у даљњем указује само на неке опште ставове Европског 
суда у карактеристичним предметима. 

Европски суд за људска права у бројним одлукама налази да 
"ограничења професионалног живота појединца могу бити обухваћена 
чланом 8. Конвенције у случају када имају последице на начин да особа 
                                                 
8  Предмет Траваш против Хрватске представка 75581/13 од 4.10.2016. године - сајт Уреда заступ-

ника Републике Хрватске у Стразбуру 
9  Неке карактеристичне одлуке које су се бавиле отказом уговора о раду су: Траваш против Хрват-

ске, представка 75581/13 од 4.10.2016. године, Fernnadez Martinez против Шпаније, представка 
56030/07 од 12.7.2004. године, Денисов против Украјине, представка 76639/11 од 25.9.2018. годи-
не, Милојевић и др. против Србије, представка 45519/07 и др. од 12.1.2016. године, Поповски про-
тив Македоније, од 31.10.2013. године, Ивановски против Македоније, представка 29908/14 од 
21.1.2016. године 



Грађанскоправна секција 
 

 185

гради свој друштвени идентитет развојем односа са другим" - (Траваш 
против Хрватске, став 53). Несумњиво да престанак радног односа запо-
сленог (радника) не само да има егзистенцијални значај за истог и његову 
породицу, већ спрам природе искоришћеног отказног разлога може да 
ограничи даљњи професионални развој запосленог коме је незаконито 
отказан уговор о раду и престао радни однос. Без обзира на различито 
значење "незаконитог отказа" као отказа датог противно изричитим 
законским одредбама у односу на "отказ без ваљаног разлога-неоправда-
ног отказа" последица према отпуштеном раднику су исте, јер запослени 
и у случају незаконитог или неоправданог отказа остаје без посла, што у 
дањем битно угрожава његову и егзистенцију његове породице и тиме и 
доводи до могуће повреде и његовог права на приватни и породични 
живот. 

Наведени став ЕСЉП понавља и у предмету Fernnadez Martinez 
против Шпаније од 12.7.2004. године у коме суд закључује "да се у истом 
предмету може применити члан 8. Конвенције, јер су догађаји из приват-
ног живота подносиоца утицали на одлуку о непродуживању његовог уго-
вора о раду, што је озбиљно утицало на могућност вршења његове профе-
сионалне дужности". 

Оцењујући поступак смењивања судије Уставног суда Македоније 
у предмету Ивановски против Македоније од 12.1.2016. године ЕСЉП 
налази да "мешање у подносиочево право на приватан живот није било 
пропорционално легитимном циљу који се желео постићи. Услед одлуке 
комисије подносилац је смењен са места судије Уставног суда и забрање-
но му је свако запошљавање у државној служби или универзитетима на 
период од пет година". 

У предмету Денизов против Украјине од 25.9.2018. године полазе-
ћи од чињенице да је подносилац разрешен функције председника суда 
због неуредног обављања административних дужности ЕСЉП налази да 
је: "приватан живот" гарантован чланом 8. Конвенције и представља 
широк појам који укључује право на "унутарњи круг", право на успоста-
вљање и одржавање односа с другим људима и спољним светом, те право 
на друштвени и професионални углед". Надаље суд полазећи од оцене 
примењивости закључује да у ситуацији када спорна мера може имати 
озбиљне негативне последице на приватан живот подносиоца исти мора 
доказати да је пређен "праг озбиљности" и да су оспорене мере у предме-
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тима везаним за радни однос озбиљно утицале на приватни живот подно-
сиоца у ком случају ЕСЉП упоређује подносиочев живот пре и након 
оспорене мере, оцењујући субјективно опажање подносиоца у односу на 
објективне околности конкретног случаја, те амнализира материјалне и 
нематеријалне последице оспорене мере. Применом истих критеријума 
ЕСЉП у истом предмету закључује да су разлози за разрешење подносио-
ца били строго ограничени на наводне пропусте у раду подносиоца, да 
разлози за разрешење нису имали никакве везе са његовим приватним 
животом, те да подносилац није доставио никакве доказе који би упућива-
ли да је смањење његове месечне накнаде за рад озбиљно утицало на 
"унутарњи круг" његовог приватног живота, а његово разрешење са функ-
ције председника суда није резултирало престанком његове судачке функ-
ције, довело до губитка поштовања међу колегама, нарушило његов дру-
штвени углед, закључујући у даљњем да је само разрешење подносиоца са 
функције председника суда имало ограничен негативан учинак на подно-
сиочев приватан живот који није прешао прах озбиљности у смислу члана 
8 конвенције, те да следом наведеног исти члан у конкретном случају није 
примењив одбацујући захтев као неспојив у том делу. 

Наведена одлука ЕСЉП је посебно интересантна јер је у истој суд 
утврдио основне принципе примењивости члана 8. Конвенције са разлога 
оспорене мере послодавца (државе) и последица исте за приватни и поро-
дични живот подносиоца са правилима о терету доказивања у овој врсти 
спора, бавећи се поред осталог и питањем значења "уобичајеног радног 
спора." Поред тога у истој одлуци у односу на терет доказивања Суд наво-
ди да подносилац мора да докаже и "природу и обим својих патњи које 
морају имати узрочну везу са оспореном мером". Наведени исказ може 
навести на закључак да ЕСЉП води рачуна и о "душевним боловима" под-
носиоца у значењу већ цитираног члана 200. Закона о облигационим одно-
сима и заузетог става судске праксе код накнаде нематеријалне штете.  

За судску праксу редовних судова у републици Србији су од 
посебног значаја ставови Европског суда за људска права исказани у 
предмету Милојевић и др. против Србије у коме исти суд наводи да иако 
се из члана 8. Конвенције не може извести право на рад "Суд је доследно 
утврђивао да појам "приватног живота" обухвата професионалне активно-
сти (упућујући између осталог на предмете, Fernández Martínez против 
Шпаније [ВВ], број 56030/07, ст. 109-110, ЕЦХР 2014, Bigaeva против 
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Грчке, број 26713/05, став 23, 28. мај 2009. године, и Oleksandr Volkov 
против Украјине, број 21722/11, ст. 165-67, ЕЦХР 2013). У истој пресуди 
ЕСЉП "понавља своју утврђену судску праксу која прописује да отказ са 
посла може представљати мешање у право на поштовање приватног 
живота (упућујући на ставове у предмету Oleksandr Volkov против Укра-
јине, став 165. и Kyriakides против Кипра, број 39058/05, од 16.10.2008. 
године, став 50). Суд надаље закључује да "Разлози за отказ могу такође 
штетити угледу подносиоца представке (предмет Kyriakides против 
Кипра, став 52). Он такође може имати утицај на њихов "унутрашњи 
круг", пошто губитак посла мора имати осетљиве последице за материјал-
но стање подносилаца представки и њихових породица (предмет Oleksan-
dr Volkov против Украјине, став 166). Без обзира што се у истом предмету 
ЕСЉП првенствено бавио питањем квалитете Закона о унутрашњим 
пословима и формулацијом члана 45, истог, закључује "да у предметном 
случај је отпуштање подносилаца представки из полиције штетило широ-
ком опсегу њихових односа са другим лицима, укључујући и односе про-
фесионалне природе", да је оно имало утицаја на њихов "унутрашњи 
круг" јер губитак посла има осетљиве последице за материјално стање 
подносилаца представки и њихових породица" и "да је разлог за отпушта-
ње подносилаца представки, покретање кривичног поступка против њих, 
морао штетити њиховом угледу". На даље Суд закључује "да је отпушта-
ње подносилаца представки представљало мешање у њихово право на 
поштовање приватног живота у оквиру значења члана 8. Конвенције и да 
отказ подносилаца представки није био "у складу са законом", како се зах-
тева чланом 8. став 2. Конвенције. 

Наведени ставови и судска пракса ЕСЉП без обзира што не дају 
одговор на сва питања односа приватног и породичног живота према 
последицама отпуштања са рада и случајевима незаконитог престанка 
радног односа утврђују неке основне принципе за примену члана 8. Кон-
венције са правилима поступања код оцене постојања повреде права на 
приватни и породични живот о којима судска пракса редовних судова у 
даљњем мора повести рачуна10. 

 

                                                 
10  Види више "Заштита права на поштовање приватног и породичног живота према Европској кон-

венцији о људским правима - Савет Европе - Приручници о људским правима - 2012. године 
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Закључак 

Владавина права, чији је саставни део и право на приватни и поро-
дични живот због значаја радног односа, за запосленог (радника) у случа-
ју отказа уговора о раду (незаконитог престанка радног односа), као њего-
вог егзистенцијалног питања за живот њега и његове породице, уз уважа-
вање специфичности појединих делатности или положаја послодаваца 
(државе) у односу на запослене, ценећи међународне обавезе које нацио-
налном законодавству намећу међународни уговори, у процесу усаглаша-
вања радног права у односу на право ЕУ намећу обавезу редовних судова 
да са пажњом испитају могућност примене стандарда који судска пракса 
ЕСЉП ствара у односу на последице незаконитог престанка радног одно-
са на приватан и породични живот запосленог коме је незаконито престао 
радни однос. Ово посебно јер је право на приватни и породични живот 
основно људско право и један од опште важећих принципа бројних међу-
народних докумената, а уставна обавеза свих државних органа је да 
одредбе о људским и мањинским правима тумаче у складу са праксом 
Европског суда. Несумњиво је да без обзира на аспект у односу на који се 
проматра приватни и породични живот у значењу одредбе члана 8. Кон-
венције према правним последицама незаконитог престанка радног одно-
са пажљивија анализа како значења и садржаја истих права 
недвосмислено упућује на потребу хармонизације законодавства РС, 
утврђења минималних права запослених у складу са утврђеним стандар-
дима Европског суда и права на накнаду нематеријалне штете због повре-
де права на приватни и породични живот. 

При томе правилно тумачење судске праксе Европског суда (чла-
на 8. Конвенције) у пракси редовних судова је одлучно не само на правил-
ну примену Конвенције на националном нивоу већ и брана за повећан 
број захтева против Републике Србије пред ЕСЉП због повреде права на 
приватан и породични живот. 
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Јасминка Вукановић 
судија Апелационог суда у Крагујевцу 

 

 

ПРОБЛЕМИ  
У ПРИМЕНИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 11. ЗАКОНА О РАДУ 

 

I 
Тужба са тужбеним захтевом за утврђивање ништавости појединих 

одредби Уговора о раду у општем режиму радних односа  

Ништавост одредаба Уговора о раду прописана је одредбом члана 
9. став 2. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), којом је регулисано да су ништаве поједине одредбе Уговора о 
раду којима су утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених 
Законом и општим актом, односно које се заснивају на нетачном обаве-
штењу од стране послодавца о појединим правима, обавезама и одговор-
ностима запосленог. Применом језичког тумачења ове законске норме 
могло би се рећи да је њоме ништавост појединих одредаба уговора о 
раду регулисана у два случаја: ако су уговорном одредбом прописани 
услови рада неповољнији од услова рада утврђених Законом (значи 
супротно Закону) или општим актом (колективним уговором и правилни-
ком о раду) и ако се уговорна одредба заснива на нетачном обавештењу 
од стране послодавца што би упућивало на закључак да је самом закон-
ском нормом одређен и оквир ништавости (уже него у општем режиму 
уговорног права сходно члану 103. Закона о облигационим односима). 
Сходно одредби члана 11. истог закона о раду ништавост одредаба Угово-
ра о раду утврђује се пред надлежним судом (став 1), а право да се захтева 
утврђивање ништавости не застарева (став 2). Истоветно, односно неизме-
њено законско решење садржи и новелирани Закон о раду ("Службени 
гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), у тексту одредби члана 
9. став 2. и члана 11.  

Имајући у виду цитиране законске норме, тужилац тужбом може 
тражити утврђивање ништавости појединих одредаба Уговора о раду 
којима су утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених зако-
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ном и општим актом или које се заснивају на нетачном обавештењу од 
стране послодавца о појединим правима, обавезама и одговорностима 
запосленог и то би био тужбени захтев адекватан тексту цитираних норми 
Закона о раду. Таква тужба је увек благовремена, јер рок за подношење 
тужбе за утврђивање ништавости појединих одредаба уговора о раду не 
износи 90, односно 60 дана од дана закључења уговора о раду, односно од 
дана сазнања за повреду права који рок је прописан одредбом члана 195. 
став 1. Закона о раду, већ се примењује члан 11. став 2. Закона о раду, 
којим је изричито и императивно прописано да право да се захтева утвр-
ђење ништавости одредби уговора о раду не застарева, чиме у суштини 
нема преклузије за подношење тужбе са таквим тужбеним захтевом, одно-
сно странка може увек тражити заштиту свог права пред судом и у том 
поступку доказивати да су поједине одредбе уговора о раду ништаве, јер 
су супротне Закону или општем акту односно неповољније од регулативе 
у тим општим актима. У прилог оваквом закључку говори сам текст 
законских норми члана 9. став 2. и члана 11. Закона о раду. О томе се изја-
снио у својој пракси Привредни апелациони суд у Београду (пресуда При-
вредног апелационог суда Пж 3280/2015 (1) од 26.11.2015. године). Да 
право на подношење тужбе ради утврђења ништавости одредаба Уговора 
о раду не застарева изјаснио се и Апелациони суд у Београду (пресуда 
Апелационог суда у Београду Гж1 94/2015 од 29.1.2015. године).  

Супротно закључивање је изнето у пресуди Врховног касационог 
суда Рев2 2157/2015 од 28.9.2016. године. Из образложења цит.: "Како 
Закон о раду (за разлику од ранијих закона о радним односима) рок за 
подношење тужбе везује не само за случајеве достављања одлуке, већ и 
од момента сазнања за повреду права (повреда извршена фактичком рад-
њом), то су неосновани ревизијски наводи у којима се истиче да се оваква 
врста тужбе (ради се о радном спору по тужби за утврђивање постојања 
радног односа) могла поднети без временског ограничења. Тачно је да по 
општим правилима грађанског права (члан 109. ЗОО) суд по службеној 
дужности пази на апсолутну ништавост уговора и да се право на истица-
ње ништавости не гаси (због мана воље тужба се може поднети у законом 
одређеним роковима једна и три године – члан 117. ЗОО). Међутим, Закон 
о раду је специјални закон у односу на Закон о облигационим односима, 
па правило о преклузији (90 дана) важи и за случај утврђења ништавости 
одредаба уговора о раду зато што су неповољније од Закона или општег 
акта или се заснивају на нетачном обавештењу од стране послодавца 



Грађанскоправна секција 
 

 191

(члан 11. у вези члана 9. став 2. Закона о раду), утврђења ништавости 
одредаба уговора о раду зато што се њиме врши дискриминација (члан 20. 
став 2. Закона о раду) и утврђења права на заштиту живота, здравља и без-
бедности на раду (члан 80. став 1. Закона о раду)".  

Исти правни став изражен је и у пресуди Врховног касационог 
суда Рев2 1395/2017 од 12.4.2018. године у којој се наводи да је: "Тачно да 
је по општим правилима грађанског права (члан 109. ЗОО) суд по службе-
ној дужности пази на апсолутну ништавост уговора и да се право на исти-
цање ништавости не гаси (због мана воље тужба се може поднети у зако-
ном одређеним роковима једне и три године - члан 117. ЗОО). Међутим, 
Закон о раду је специјални закон у односу на Закон о облигационим одно-
сима, па правило о преклузији (60 дана) важи и за случај утврђења ништа-
вости уговора о раду и утврђења ништавости решења о отказу уговора о 
раду". 

Супротан став Врховни касациони суд заузима у одлуци Рев2 
1018/2018 од 9.5.2018. године налазећи да "тужба ради утврђења ништа-
вости уговора не застарева (члан 109. ЗОО), па се у конкретном случају не 
примењује правило из члана 195. Закона о раду".  

Из изложеног се види да у судској пракси постоји различит при-
ступ у примени одредбе члана 11. Закона о раду, због чега евентуално 
постоји потреба да се примена те законске одредбе јасно дефинише.  

 

II 

Тужба са тужбеним захтевом за утврђивање ништавости  
Анекса уговора о раду 

У судској пракси Апелационог суда у Крагујевцу појављују се 
предмети са тужбеним захтевима запослених као тужилаца, којима се тра-
жи утврђивање ништавости Анекса уговора о раду, што је произвело 
дилему да ли ће се у таквим парницама поступати применом одредбе чла-
на 11. Закона о раду, по којој се ништавост одредаба уговора о раду, па и 
Анекса уговора о раду, који је по својој правној природи такође уговор, 
утврђује пред надлежним судом, које право не застарева или ће се у пар-
ницама са таквим тужбеним захтевом применити одредба члана 195. став 
2. Закона о раду, којом је прописан материјално правни – преклузивни рок 
за подношење тужбе, тако што је рок за покретање спора 90, односно 
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након измена Закона о раду 60 дана од дана достављања решења, односно 
закључивања Анекса уговора о раду, односно сазнања за повреду права, 
чијим протеком се губи право на судску заштиту. При томе треба имати у 
виду и да тренутак сазнања за повреду права настаје и реализује се несум-
њивим сазнањем запосленог о свом радном статусу, што је чињенично 
питање у свакој парници, уколико се прихвати став да је и подношење 
тужбе за утврђење ништавости везано за преклузивни рок.  

Судска пракса и по овом питању региструје различите одлуке. По 
једнима, тужилац није преклудиран у праву да захтева утврђивање ништа-
вости Анекса уговора о раду, будући да право на утврђивање ништавости 
не застарева. Тако је пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж1 
1415/2012 од 15.8.2012. године одбијен као неоснован жалбени навод да је 
тужилац преклудиран у праву да захтева утврђење ништавости Анекса 
уговора о раду из разлога што је протекао рок од 90 дана од дана доста-
вљања решења, односно сазнања за повреду права који је прописан одред-
бом члана 195. Закона о раду. Исти правни став изражен је и у одлуци 
Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-805/13 од 4.3.2014. године. Према 
разлозима из ове другостепене одлуке Анекс уговора, а тиме и предметни 
Анекс уговора о раду закључен између парничних странака чија се 
законитост у парници оспорава, представља средство којим се мењају 
одредбе основног уговора о раду, па и уговора о раду, а самим тим, након 
закључења, и сам по својој правној природи уговор, закључени Анекс 
представља и саставни део основног уговора о раду. У конкретној правној 
ствари Анексом уговора о раду измењена је само једна одредба Уговора о 
раду закљученог између парничних странака, а то је одредба о висини 
зараде тужиоца и начину њеног утврђивања, која одредба Уговора о раду 
представља елементарну, битну одредбу уговора о раду у складу са одред-
бом члана 33. став 1. тачка 10. Закона о раду. Стога је према разлозима 
ове одлуке тужбени захтев тужиоца усмерен на утврђивање ништавости 
предметног Анекса уговора о раду (у целини), који је након закључења 
постао саставни део уговора о раду, суштински усмерен на утврђивање 
ништавости само једне одредбе уговора о раду, а то је њиме измењена 
одредба о заради запосленог, због чега се у конкретној правној ствари има 
применити одредба члана 11. Закона о раду, у вези одредбе члана 9. став 
2. Закона о раду, а не одредба члана 195. Закона о раду. 



Грађанскоправна секција 
 

 193

Према систематици Закона о раду, члан 11. је смештен у оквиру 
дела закона под називом "Међусобни односи закона, колективног угово-
ра, правилника о раду и уговора о раду" и везан је за одредбу члана 9. став 
2. Закона којом је прописано да су ништаве поједине одредбе Уговора о 
раду којима су утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених 
Законом и општим актом, односно које се заснивају на нетачном обаве-
штењу од стране послодавца о појединим правима, обавезама и одговор-
ностима запосленог. Утврђивање неповољнијих услова рада оцењује се у 
зависности од законских одредби и одредби општег акта (Колективног 
уговора или Правилника о раду) с обзиром на позицију, односно интерес 
запосленог. Разлог ништавости поједине одредбе Уговора о раду образује 
се утврђивањем неповољнијих услова рада, али и утврђивањем мањих 
права, јер се и признањем мањих права, редуцирањем постојећих уговоре-
них права (закључивањем анекса уговора о раду у поступку измене угово-
рених услова рада) запосленом утврђују неповољнији услови рада. Тако 
поједине одредбе Уговора о раду којима су утврђени неповољнији услови 
рада од услова утврђених законом и општим актом сматрају се ништавим 
и уместо тих одредаба примениће се закон или општи акт. Императивност 
норме члана 11. Закона о раду о ништавости појединих одредаба уговора 
о раду одговара општем режиму неважности уговора у складу са одред-
бом чл. 103. и 110. ЗОО, јер је и уговор о раду (као уговор са двојном 
правном природом) уговор облигационог права, иако је у основи статусни 
уговор. Ништавост уговорне одредбе значи да она не производи правно 
дејство од самог настанка (од када је закљученим Анексом уговора о раду 
унета у уговор о раду чиме је уговор о раду измењен) а захтев за утврђи-
вање ништавости не застарева, због чега се тужба за утврђивање ништаво-
сти анекса уговора о раду суштински своди на утврђивање ништавости 
одредбе или одредби уговора о раду (које су измењене спорним Анексом) 
и може се поднети независно од рока за подношење тужбе у радном спору 
прописаног одредбом члана 195. став 2. Закона о раду. Ово из разлога што 
оспорени Анекс уговора о раду (иако се тужбом тражи утврђивање 
ништавости целог анекса) садржи у суштини само одредбу о измени зара-
де запосленог и начину утврђивања зараде, која је тако уговорена супрот-
но општем акту туженог.  

У другој одлуци Апелационог суда у Крагујевцу прави се разлика 
између тужби којима је тражено утврђивање ништавости уговора о раду 



Билтен Врховног касационог суда 

 194

сходно одредби члана 11. Закона о раду и тужби којима се тражи поништај 
Анекса уговора о раду сходно одредби чл. 172. став 4. и 195. став 2. Закона 
о раду (пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-2180/2010 од 3.2.2011. 
године). Из образложења: "…Чињеница да у уговору о раду не стоји правна 
поука, сама за себе не значи да тужилац није могао да тражи поништај тог 
уговора о раду, а сходно напред наведеним одредбама чл. 11. став 1, 172. 
став 4. и 195. Закона о раду, тим пре што није прописано да уговор о раду 
садржи поуку о правном леку, већ је право на судску заштиту утврђено 
наведеним одредбама Закона о раду. Наиме, према члану 33. став 1. Закона 
о раду уговор о раду не садржи поуку о правном леку, а према ставу 3. овог 
члана на права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се 
одговарајуће одредбе закона и општег акта, што указује да је тужилац 
могао да тражи поништај тог уговора о раду у колико је сматрао да је исти 
ништав, а сходно члану 11. став 1. Закона о раду или уколико је сматрао да 
се ради о Анексу уговора о раду да тражи поништај тог уговора сходно 
одредби чл. 172. став 4. и 195. Закона о раду".  

О питању разликовања утврђивања ништавости Анекса уговора о 
раду и поништаја Анекса уговора о раду у доступној судској пракси 
постоји и пресуда Врховног касационог суда Рев2 2024/2016 од 
12.10.2017. године, у којој је, у делу образложења, садржано следеће: 
"Правилан је закључак нижестепених судова да је тужба за поништај 
Анекса уговора о раду неблаговремена, јер је тужиља за повреду права 
сазнала 16.9.2009. године када је закључила оспорени Анекс, а тужба је 
поднета 28.3.2011. године протеком рока од 90 дана од достављања реше-
ња, односно сазнања за повреду права који је прописан чланом 195. Зако-
на о раду и у ком року запослени може да тражи судску заштиту права по 
основу рада. Такође су неосновани ревизијски наводи којима се истиче да 
је тужиља тужбом тражила утврђивање ништавости Анекса уговора о 
раду, те да ово право не застарева у смислу члана 11. Закона о раду. 
Током поступка тужиља није указала на постојање разлога за ништавост 
који су прописани чланом 103. ЗОО, тако да није од значаја што је тражи-
ла утврђење ништавости као правну последицу и зато су нижестепени 
судови правилно ценили да је тужба у том делу захтева неблаговремена, 
имајући у виду да су разлози на које се тужбом указује разлози за пони-
штај Анекса уговора о раду, а не за утврђење ништавости". 
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Рок за подношење тужбе за утврђење у радном спору 

Према до сада постојећој судској пракси, иако за подношење 
тужбе за утврђење Закон о парничном поступку у одредби члана 194. не 
утврђује рок, у радном спору (по тужби за утврђивање постојања радног 
односа, за утврђење да је радни однос заснован на одређено време прера-
стао у радни однос на неодређено време) има се применити у погледу 
рока за подношење тужбе одредба члана 195. став 2. Закона о раду, као 
специјалног прописа из области рада, односно таква тужба, иако је по сво-
јој природи тужба за утврђење, мора бити поднета у року прописаном том 
нормом, јер ће у противном наступити преклузија права на судску зашти-
ту повређеног права. Супротан став исказан је у одлуци Врховног касаци-
оног суда Рев2 1702/2015 од 1.7.2016. године: "Врховни касациони суд не 
прихвата правно становиште Апелационог суда о неблаговремено подне-
тој тужби. Када је предмет тужбеног захтева утврђење постојања радног 
односа тужба не подлеже року прописаном за судску заштиту. Тужилац 
тужбом не напада никакав правни акт нити тражи поништај било каквог 
решења (које и не постоји) већ тражи да се утврди да је био у радном 
односу на одређено време". 

Исто је поступање по тужбама за поништај донетих аката, одно-
сно решења, одлука послодаваца о правима, обавезама и одговорностима 
запосленог по основу рада, с тим што није од значаја да ли се тужбом тра-
жи поништај решења или друге одлуке послодавца о престанку радног 
односа или утврђивање апсолутне ништавости решења о престанку рад-
ног односа (или друге одлуке послодавца, којом запослени сматра да му је 
повређено неко право из радног односа), или утврђивање да је радни 
однос запосленом престао незаконито, а ово из разлога што су у овим слу-
чајевима исте правне последице правноснажне судске одлуке, односно у 
оба случаја запослени има право на реституцију, односно реинтеграцију 
(враћање на рад) и право на накнаду штете у виду изгубљене зараде и дру-
гих примања по основу рада и то од момента незаконитог престанка рад-
ног односа до дана враћања на рад (пресуда Врховног касационог суда 
Рев2 1958/2015 од 18.11.2015. године).  

 

Предлог за разматрање 

За разматрање је међутим, поступање по тужби за утврђење 
ништавости појединих одредби уговора о раду и Анекса уговора о раду, 



Билтен Врховног касационог суда 

 196

која по схватању писца овог реферата, има посебан статус управо јер се 
везује за институт ништавости правног посла, за који се тужбом истиче да 
је супротан императивним нормама закона или општег акта у оквиру чла-
на 9. став 2. Закона о раду и за последице ништавости, због чега је не само 
одредбом члана 110. Закона о облигационим односима, већ и одредбом 
члана 11. став 2. Закона о раду као специјалног прописа из области рада 
императивно прописано да право да се захтева утврђивање ништавости не 
застарева, што се, по мишљењу писца овог реферата, мора имати у виду 
приликом примене ове одредбе. 

Ово и из разлога што је (у погледу тужби са тужбеним захтевом за 
утврђивање ништавости Анекса уговора о раду) одредбом члана 172. став 
4. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13), 
односно измењеном одредбом члана 172. став 2. новелираног Закона о 
раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) про-
писано да ако запослени прихвати понуду за закључивање Анекса уговора 
о раду (члан 172. став 4), односно потпише Анекс уговора у остављеном 
року (члан 172. став 2), задржава право да пред надлежним судом оспора-
ва законитост тог уговора, односно Анекса. Ова законска норма ни након 
измене не упућује директно на нужну примену одредбе члана 195. став 2. 
Закона о раду, нити у погледу рока за подношење такве тужбе отклања 
примену и дејство одредбе члана 11. Закона о раду, а ради се о две импе-
ративне одредбе специјалног закона из области рада, које су прописане 
ради заштите слабије уговорне стране у радно-правном односу – запосле-
ног и подразумевају могућност и право запосленог да у свако доба, без 
орочења, може остварити право на приступ суду гарантовано одредбом 
члана 22. Устава РС, поднети тужбу за утврђење ништавости одредаба 
уговора о раду или анекса уговора о раду и у поступку пред судом докази-
вати да су поједине одредбе уговора о раду, па и анекса уговора о раду, 
супротне Закону о раду или општем акту (колективном уговору или пра-
вилнику о раду), а тиме и ништаве, са свим правним последицама ништа-
вости.  
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Слађана Стојановић 
судија Апелационог суда у Нишу 
 
 

ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА  
У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
"Уклоните само ранг и олабавите 
Ту страну, па ћете чути какав несклад 
Настаје, све би било у сукобу 
Сила би постала право или, боље 
Право и неправо, над чијим вечитим 
Сукобом правда председава, тад би 
Изгубили име, па и правда своје, 
Све би се претворило у силу, а сила 
У самовољу, а све у грабеж, 
И грабеж би постао општи вук 
Што би, двоструко потпомогнут самовољом 
И силом, цео прогутао свет 
Као плен, па најзад и самог себе. 

 

Шекспир, Триол и Кресида, I чин, сцена III"1  
 
У нашем друштву, па и у оквиру самог правосуђа, врло често се на 

радне спорове гледа са потцењивањем, као на спорове који нису од значаја 
за појединца, државу и друштво. Искрено, и ја сам некада имала сличан 
однос према овим споровима, па и након што су ми исти додељени у рад, 
све док једна странка, у жалби против првостепене пресуде којом је одби-
јен захтев за поништај решења о престанку радног односа није написала 
да јој је суд изрекао "радно-смртну" пресуду, и то ме је навело да схватим 
да радни спорови могу да имају огроман значај за појединца, јер њихов 
исход може да представља велику прекретницу у њиховом животу. Међу-
тим, све чешћом појавом тзв."масовних" и "мизерних" спорова у овој 
области, у којима се као тужени јавља држава, или неко коме је основни 

                                                 
1  Ризница правних изрека и речи, Библиотека Правни ИНФОРМАТОР - треће издање, страна 136. 
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извор или један од основних извора финансирања буџет, схватила сам да 
наведени спорови имају огроман значај и за државу и друштво и да инди-
ректно, на један неприметан начин, у значајној мери могу да утичу на 
финансијску стабилност и прилике у једном друштву. Да бисмо схватили 
какав је значај оних радних спорова у којима се као тужени јављају јавна 
предузећа, или они којима је у складу са законом, поверено обављање 
делатности од општег интереса и који имају исти положај као и јавна 
предузећа, обзиром на основни извор њиховог финансирања морамо поћи 
од броја тих спорова. Из изнетих разлога обратила сам се апелационим 
судовима за доставу података у вези с тим. 

Према достављеном извештају Апелационог суда у Београду, у 
овом суду: у 2016. години примљено је укупно 4360 предмета у грађан-
ском одељењу за радне спорове, а од тога укупно 153 предмета у којима се 
као тужени јављају јавна предузећа у којима је предмет спора исплата, а 
од тога у 43 предмета као тужена се јавља Железница Србије; у 2017. 
години примљено је укупно 4870 предмета у грађанском одељењу за рад-
не спорове, а од тога 213 (вероватно да је дошло до грешке у куцању), 
предмета у којима је основ спора исплата, а у оквиру тог броја је 248 у 
коме је тужена ''Железнице Србије'', 4 предмета у коме је тужена ''Инфра-
структура железнице Србије'', 2 предмета у коме је тужен ''Србија Карго'' и 
2 предмета у коме је тужен ''Србија воз''; у 2018. години примљено је укуп-
но 4473 предмета у грађанском одељењу за радне спорове а од тога 373 
предмета, којима је основ спора исплата, и у оквиру тог броја 311 предме-
та у којима је тужена ''Железнице Србије'', 6 предмета у коме је тужена 
''Инфраструктура железнице Србије'', 8 предмета у коме је тужена ''Србија 
Карго'' и 15 предмета у коме је тужен ''Србија воз''. 

Према извештају Апелационом суду у Новом Саду у 2016. години 
примљено је укупно 3929 предмета у грађанском одељењу за радне спорове, 
а од тога 465 предмета у којима су тужени ''Железнице Србије''; ''Инфраструк-
тура железнице Србије''; ''Србија Карго'' и ''Србија Воз''; у 2017. години у овој 
материји примљено је укупно 3052 предмета у грађанском одељењу за радне 
спорове, а од тога 371 предмет који се односи на наведене тужене; у 2018. 
години примљено је укупно 3502 предмета у грађанском одељењу за радне 
спорове а од тога 1248 предмета, који се односе на наведене тужене. 

У Апелационом суду у Нишу, у 2016. години примљено је укупно 
3847 предмета у грађанском одељењу за радне спорове, а од тога 2188 
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предмета у којима је основ спора исплата, и у оквиру тог броја у 853 пред-
мета у којима се као тужени јављају јавна предузећа у којима је предмет 
спора исплата, а од тога у 770 предмета по основу спора исплата у коме су 
тужени ''Железнице Србије''; ''Инфраструктура железнице Србије''; ''Срби-
ја Карго'' и ''Србија воз''; у 2017. години примљено је укупно 4530 предме-
та у грађанском одељењу за радне спорове, а од тога 2214 предмета у који-
ма је основ спора исплата, а у оквиру тог броја у 1031 у коме су тужена 
јавна предузећа, у оквиру ког броја у 942 предмета се као тужени јављају 
''Железнице Србије'', ''Инфраструктура железнице Србије''; ''Србија Карго'' 
и ''Србија воз''; у 2018. години примљено је укупно 3242 предмета у гра-
ђанском одељењу за радне спорове а од тога 1579 предмета, којима је 
основ спора исплата, и у оквиру тог броја у 528 предмета се као тужени 
јављају јавна предузећа, а у оквиру тог броја 321 предмета у којима је 
тужена ''Железнице Србије'', 6 предмета у коме је тужена ''Инфраструктура 
железнице Србије'', 8 предмета у коме је тужена ''Србија Карго'' и 15 пред-
мета у коме је тужен ''Србија воз''. 

Апелациони суд у Крагујевцу није удовољио мом захтеву и није 
ми доставио тражене податке. 

Из изложеног произилази да у структури предмета у радним спо-
ровима, постоји значајан број предмета у којима се као тужени јављају 
јавна предузећа, или они којима је у складу са законом, поверено обавља-
ње делатности од општег интереса и који имају исти положај као и јавна 
предузећа. Да видимо шта је предмет спора у овим предметима, који су 
законски прописи који се примењују у овим областима, уз осврт како 
судови поступају у тим споровима и изражена мишљења и правна схвата-
ња у тој области. 

Правни положај јавних предузећа и других облика организовања 
који обављају делатност од општег интереса, а нарочито оснивање, посло-
вање, управљање, имовина и друга питања од значаја за њихов положај, 
до 4.3.2016. године је био уређен Законом о јавним предузећима ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 119/12... 44/14), од када је у примени Законом о јав-
ним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/16). 

 

Која су то предузећа јавна предузећа? 
Полазећи од одредаба наведених Закона о јавним предузећима 

може се рећи да су "јавна предузећа" , предузећа која обављају делатност 
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од општег интереса основана од стране Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе. 

 

Које су то делатности од општег интереса? 
Одговор на наведено питање садржан је у одредби члана 2. сада 

важећег закона о јавним предузећима, који ставу 1. прописује да су делат-
ности од општег интереса, у смислу овог закона, делатности које су као 
такве одређене законом у области: рударства и енергетике, (које пружају 
се услуге од општег економског интереса, како је то прописано ставом 3. 
истог члана), саобраћаја, електронских комуникација, издавања службеног 
гласила Републике Србије и издавања уџбеника, нуклеарних објеката, нао-
ружања и војне опреме, коришћења, управљања, заштите, уређивања и 
унапређивања добара од општег интереса и добара у општој употреби 
(воде, путеви, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена 
подручја и др.), управљања отпадом и другим областима. Ставом 2. истог 
члана прописано је да су и комуналне делатности, делатности у смислу 
става 1. овог члана , као и друге делатности одређене законом као делатно-
сти од општег интереса. Сличну одредбу у члану 2. садржао је и претход-
но важећи Закон о јавним предузећима. 

 

Ко све може да обавља делатности од општег интереса? 
Поред јавног предузећа, делатност од општег интереса према сада 

важећем закону може да обавља: 1) друштво с ограниченом одговорношћу 
и акционарско друштво чији је једини власник јавно предузеће; 2) дру-
штво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покра-
јина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини 
власник то друштво капитала; 3) друго друштво капитала и предузетник, 
коме је надлежни орган поверио обављање те делатности. Поједине одред-
бе Закона о јавним предузећима односе се и на привредна друштва која су 
од стратешког значаја за Републику Србију, у којима је она директно или 
индиректно власник најмање 25% основног капитала, која су као таква 
утврђена актом Владе. 

Одредбом члана 4. сада важећег Закона о јавним предузећима, 
прописано је да се јавно предузеће и друштво капитала из члана 3. став 2. 
тач. 1) и 2) овог закона оснива и послује ради: 1) обезбеђивања трајног 
обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања 
потреба корисника производа и услуга; 2) развоја и унапређивања обавља-
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ња делатности од општег интереса; 3) обезбеђивања техничко-техноло-
шког и економског јединства система и усклађености његовог развоја; 4) 
стицања добити; 5) остваривања другог законом утврђеног интереса. 
Истоврсна законска одредба прописана је и чланом 6. став 1. раније важе-
ћег Закона о јавним предузећима. 

 

Да ли је и којим прописима регулисано питање  
зараде запослених у јавним предузећима? 

Члан 21. став 1. Устава РС ("Службени гласник РС" број 98/06) 
прописано је да су пред уставом и законом сви једнаки док је члан 60. став 
4. прописано је између осталог да свако има право на правичну накнаду за 
рад и да се нико тог права не може одрећи. 

Члан 104. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05... 13/17), 
у ставу 1. прописује право запосленог на одговарајућу зараду, која се утвр-
ђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Одредбом члана 
105. Закона о раду, ("Службени гласник РС" бр. 24/05... 32/13), одређен је 
појам зараде јер исти прописује да се зарада запосленог састоји од зараде за 
обављен рад и времена проведеног на раду, зараде по основу доприноса 
запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и слично), и 
других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уго-
вором о раду. Наведеним чланом тачно су дефинисана примања која се не 
сматрају зарадом. Дакле, под појмом зараде подразумевају сва примања из 
радног односа , осим накнаде трошкова запосленог у вези са радом из члана 
118. тач. 1-4. и других примања из чл. 119. и 120. тачка 1. тог закона. Након 
измена и допуна наведеног закона ("Службени гласник РС" број 75/14), које 
се примењују од 29.7.2014. године, осим напред наведених примања, под 
појмом зараде не сматрају се ни примања из чл. 14, 42. став 3. тач. 4. и 5. и 
158. овог закона. Одредбама чл. 111-113. прописано је право запосленог на 
минималну зараду, и начин како се иста утврђује. 

Одредбама чл. 59-66. Закона о јавним предузећима ("Службени гла-
сник РС" број 15/16) прописана је дужност јавног предузећа да донесе про-
грам пословања-годишњи односно трогодишњи, коме се исти доставља на 
сагласност, његов садржај, ко и на који начин прати реализација истог. Пре-
ма одредби члана 60. став 1. тачка 6. годишњи, односно трогодишњи про-
грам пословања мора да садржи и план зарада и запошљавања, док члан 62. 
прописује да уколико у јавном предузећу није донет годишњи, односно тро-
годишњи програм пословања до почетка календарске године, до доношења 
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тог програма зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима 
утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за 
претходну годину, као и да се до усвајања ревидираног трогодишњег про-
грама пословања примењује усвојен програм пословања, у делу који није 
предмет ревидирања. Одредбом члана 66. прописана је дужност јавног 
предузећа да пре исплате зарада овери образац за контролу обрачуна и 
исплате зарада, који прописује Влада, на предлог министра надлежног за 
послове финансија. Истим чланом прописано је да надлежни орган (у зави-
сности ко је оснивач тог јавног предузећа), неће извршити оверу обрасца за 
контролу обрачуна и исплате зарада уколико јавно предузеће не спроводи 
усвојен годишњи односно трогодишњи програм пословања у делу који се 
односи на зараде или запошљавање. На основу члана 74. наведене одредбе 
примењују се и на друштва капитала из члана 3. став 2. тач. 1. и 2. овог 
закона, односно на друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско 
друштво (друштво капитала) чији је једини власник јавно предузеће, и дру-
тво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покраји-
на, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини вла-
сник то друштво капитала. Наведене законске одредбе, осим члана 66, при-
мењују се и на привредна друштва од стратешког значаја за Републику 
Србију у којима је Република Србија директно или индиректно контролни 
члан друштва и власник најмање 25% основног капитала.  

Општи акти јавног предузећа су: оснивачки акт, статут, и други 
општи акти утврђени законом и као такви не смеју бити у супротности са 
одредбама овог закона како је то прописано одредбом члана 57. истог закона. 
На сва питања која нису посебно уређена овим законом, односно законом 
којим су одређене делатности од општег интереса, а односе се на јавна преду-
зећа, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује правни положај 
привредних друштва које се односе на друштво с ограниченом одговорно-
шћу. Уколико је посебним законом или потврђеним међународним споразу-
мом уређен правни положај јавних предузећа и других облика организовања 
који обављају делатност од општег интереса, примењују се одредбе тог зако-
на односно споразума, како је то прописано чланом 76. овог закона. 

Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" број 27/2014), чланом 1. прописано 
је да се зараде у јавним предузећима и друштвима капитала чији је осни-
вач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоу-
праве и њиховим зависним друштвима капитала, која обављају делатност 
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од општег интереса обрачунавају и исплаћују у складу са Законом о јав-
ним предузећима и овом уредбом. Наведеном уредбом, у члану 2. пропи-
сано је да уколико годишњи програм пословања није усвојен до почетка 
календарске године за коју се доноси, обрачун и исплата зарада врши се 
на начин и под условима утврђеним програмом за претходну годину, у 
складу са законом. По усвајању програма, предузеће може укупан износ 
средстава за зараде да обрачунава и исплаћује у складу са тим програмом. 
Ова уредба ступила је на снагу даном објављивања у "Службеном гласни-
ку Републике Србије", и даном ступања на снагу ове уредбе престала је да 
важи Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 5/06). 

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Службени 
гласник РС" број 108/2013), који је био у примени у периоду од 7.12.2013. 
до 1.11.2014. године, прописује умањење нето зараде и нето других при-
мања запослених, односно ангажованих лица у јавном сектору Републике 
Србије. Након тога донет је Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника 
јавних средстава ("Службени гласник РС" број 116/2014) који се примењу-
је од 28.10.2014. године (почев од примања за новембар 2014. године). 
Овај закон у члану 4. прописује да су ништаве одредбе општег или поједи-
начног акта (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу 
напредовања) који је донет за време примене овог закона, и којим се пове-
ћавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови еле-
менти, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања 
код субјеката из члана 2. овог закона, међу којима су и јавна предузећа. 

Дакле, питање зараде у јавним предузећима регулисано је одред-
бама Закона о јавним предузећима и Уредбама о начину и контроли обра-
чуна и исплате зараде у јавним предузећима, донетим у извршавању наве-
деног закона, и послодавац који има својство јавног предузећа обрачун и 
исплату зараде дужан је да врши у оквирима тих прописа. Такође, у пери-
оду од 7.12.2013. до 1.11.2014. године, примењивао се и Закон о умањењу 
нето прихода лица у јавном сектору, а након тога, од 28.10.2014. године 
(почев од примања за новембар 2014. године), примењује се Закон о при-
временом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зара-
да и других примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник 
РС" број 116/2014). 
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Као што сам већ указала, када се у улози туженог јави јавно преду-
зеће, све чешћа је појава тзв. "масовних" и "мизерних" спорова. Један спор 
може бити у исто време једно и друго. Да објасним, под појмом "масовни" 
спорови, подразумевам велики број спорова у којима се на страни тужиоца 
јављају поједини запослени док се на страни туженог увек јавља једно те 
исто јавно предузеће, или други облик организовања који обавља делатност 
од општег интереса. "Мизерни" спорови су они спорови када је предмет 
спора безначајан, нпр. тражи се исплата законске затезне камате због доцње 
у исплати зараде, па се неретко дешава да је износ који се тужбом тражи 
мањи и од 100,00 динара. Просто је невероватно да се овакви спорови 
јављају и када је у питању доцња у исплати зараде за један месец за период 
мањи од месец дана. Појављују се и спорови у којима једно те исто лице 
тужи исто јавно предузеће за исплату камате због доцње у исплати за сваки 
месец посебно, и у тим споровима по неписаном правилу не долази до спа-
јања поступка применом одредбе члана 328. ЗПП иако би се очигледно сма-
њили трошкови поступка. Да ли су "мизерни" спорови вредни утрошеног 
времена и труда за решење истог процените сами, али су трошкови поступ-
ка огромни у односу на вредност предмета спора, јер ови спорови по прави-
лу захтевају ангажовање вештака економско-финансијске струке, а тужиоце 
по неком неписаном правилу заступа адвокат. Осим тога, имајући у виду 
вредност тих спорова, не видим разлога да наведени спорови додатно опте-
рећују правосуђе, које ионако има огроман број предмета у раду у односу на 
број судија који поступају у овој материји. Сматрам да у погледу појаве тих 
тзв."мизерних спорова" треба изнаћи неко додатно законско решење. Ако је 
одредбом члана 121. став 6. сада важећег Закона о раду прописано да обра-
чун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати послодавац у складу 
са законом представља извршну исправу, не видим разлога да се запослени 
одмах тужбом обраћа суду са захтевом за исплату камате у случајевима када 
се зарада исплати са закашњењем, поготову ако се ради о закашњењу 
мањем од месец дана, нити видим разлога да у тим таквим споровима по 
жалби одлучују апелациони судови. Можда је једно од могућих решења да 
у случајевима када се зарада исплати са закашњењем, треба установити 
један претходни поступак и обавезу запосленог да се са захтевом за исплату 
камате обрати свом послодавцу у одређеном року, и обавезу послодавца да 
у одређеном року одлучи о томе, па тек уколико послодавац у том року не 
одлучи о захтеву запосленог, или донесе одлуку која није по вољи запосле-
ног, да се запослени може да обрати суду. У тим случајевима, уколико се 
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ради о послодавцу који има својство јавног предузећа, за одговорне пропи-
сати санкције у виду накнаде штете проузроковане вођењем поступка пред 
судом, уколико јавно предузеће изгуби спор и буде обавезано на накнаду 
трошкова поступка, до износа тих трошкова. Такође, имајући у виду значај 
и вредност ових спорова, не видим разлога да у тим споровима у жалбеном 
поступку одлучује и веће од троје судија првостепеног суда, јер је одредбом 
члана 437. ЗПП прописано да у парницама из радних односа у првом степе-
ну суди судија појединац, (што на жалост поједини судови немају у виду па 
и у тим споровима ангажују судије поротнике што доводи до беспотребног 
одливања средстава из буџета судова). Друго је питање да ли је у ери врхун-
ске технологије у овим споровима, у којима тужиоце по неписаном правилу 
заступа у највећем броју случајева један те исти адвокат, или група адвока-
та, када се тужбе, поднесци и жалбе пишу на један те исти начин, важећа 
АТ, прилагођена економским приликама у земљи? 

Конвенцијом Међународне организације рада бр. 131 о утврђивању 
минималних плата, с посебним освртом на земље у развоју, коју је усвојила 
Скупштина СФРЈ на седници већа република и покрајина од 15. децембра 
1982. године и на седници Савезног већа од 30. децембра 1982. године, и 
ратификована Законом о ратификацији ("Службени лист СФРЈ-Међународ-
ни уговори", број 14/82), у одредби члана 1. став 1. прописује да се свака 
чланица Међународне организације рада, која ратификује ову конвенцију, 
обавезује да ће установити систем минималних надница који обухвата све 
групе радника чији услови запослења захтевају њихову заштиту. Ставом 2. 
истог члана прописано је да у свакој земљи надлежни орган, уз сагласност и 
после исцрпних консултација са заинтересованим организацијама послода-
ваца и радника, ако оне постоје, одређује групе радника које треба да буду 
обухваћене заштитом. Ставом 3. тог члана прописана је обавеза земље чла-
нице, која ратификује наведену конвенцију, да у свом извештају који се под-
носи сходно члану 22. Устава МОР-а, наведе групе радника које можда нису 
заштићене сходно овом члану, са образложењем зашто, и да у својим касни-
јим извештајима образлаже законску примену и праксу у односу на групе 
које нису обухваћене, као и то у којој мери се спроводи или се предлаже да 
се спроведе ова конвенција у односу на те групе. 

Да ли су Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контро-
ли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима, lex specialis, у односу 
на Закон о раду као општи пропис, као и у односу на уговор о раду, колек-
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тивни уговор, односно и у односу на остале прописе из аутономне регула-
тиве послодавца, те да ли они као такви, искључују примену Закона о 
раду и осталих прописа из аутономне регулативе послодавца у делу који 
се односи на обрачун и исплату зарада? Да ли се на запослене у јавним 
предузећима примењује Конвенција Међународне организације рада број 
131 о утврђивању минималних плата? Да ли је на неко од наведених пита-
ња дала одговор судска пракса? 

Када се у својству туженог јавља јавно предузеће и други облици 
организовања који обављају делатност од општег интереса, као предмет 
спора најчешће се јавља исплата разлике у заради од исплаћеног износа до 
износа минималне зараде, или исплата разлике од исплаћеног износа до 
износа припадајуће зараде прописане одредбама ПКУ из области тог јавног 
предузећа, као и исплата топлог оброка и регреса, исплата јубиларне награ-
де, захтев за исплату камате на исплаћене зараде због доцње у исплати, 
уплата доприноса за социјално осигурање надлежним фондовима. 

Да ли запослени у јавним предузећима имају право на исплату 
минималне зараде? По овом питању постоје два потпуно различита 
правна схватања. 

Према првом мишљењу, које преовладава и изражено је у много-
бројним судским одлукама, зарада запослених у јавним предузећима не 
може бити мања од вредности минималне зараде у смислу одредбе чл. 
111-113. Закона о раду2 Наведено правно схватање позива се и на Конвен-
цију Међународне организације рада бр. 131 о утврђивању минималних 
плата? 

Према другом мишљењу, питање зараде у јавним предузећима 
регулисано је одредбама Закона о јавним предузећима и Уредбама о начи-
ну и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима, донетим 
у извршавању наведеног закона, који не познају категорију минималне 
зараде, а послодавац који има својство јавног предузећа обрачун и испла-
ту зараде дужан је да врши у оквирима тих прописа, па и у случају када је 
исплаћена зарада мања од минималне зараде али је програмом пословања 
предвиђена као таква. Они који заступају ово мишљење сматрају да се и 
сама Конвенција Међународне организације рада бр. 131 о утврђивању 
минималних плата, не односи на све запослене, већ на одређене групе рад-
ника, које одређује надлежни орган у свакој земљи, уз сагласност и после 
                                                 
2  Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1. 2593/18 
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исцрпних консултација са заинтересованим организацијама послодаваца и 
радника, а нема ни једног доказа који указује да су овом заштитом обухва-
ћени запослени у јавним предузећима. 
 

Да ли запослени у јавним предузећима имају право на исплату  
разлике у заради између исплаћене и зараде по ПКУ? 

И на ово питање не постоји јединствен одговор. 
Према првом мишљењу, одредбе Закона о јавним предузећима и 

Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним преду-
зећима, донетим у извршавању наведеног закона, ограничавају јавно преу-
зеће да самостално, без сагласности оснивача, доноси опште акте којима 
се уређује питање зарада и врши обрачун и исплату зарада, без претходно 
добијене сагласности, под претњом санкција. Однос послодавца и запо-
сленог је уговорни однос, али када су у питању зараде у јавним предузе-
ћима тај уговорни однос је ограничен прописаним правилима и ограниче-
њима и може се кретати само у оквиру тих прописаних правила и ограни-
чења. Мора се имати у виду да јавно предузеће послује на основу претход-
но донетог Програма пословања од стране послодавца, на који даје сагла-
сност Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине или јединице 
локалне (у зависности ко је оснивач), и да исти обавезно мора да садржи 
позиције расхода и то по наменама, па и позицију за зараде, за читаву 
календарску годину. Запослени и послодавац, односно јавно предузеће, 
општим актом или уговором о раду, могу утврђивати елементе за одређи-
вање појединачних зарада и других примања, али укупан збир појединач-
них примања свих запослених мора бити у оквиру укупне масе предвиђе-
не за те намене. За свако евентуално увећање појединачних зарада или 
других примања, које превазилази планиран и предвиђен укупан износ за 
те намене Програмом пословања, потребна је сагласност надлежног орга-
на3. Овера обрасца за контролу обрачуна и исплате зарада, који прописује 
Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, је зако-
ном прописан услов који мора да се испуни да би се извршила исплата 
зарада запосленима у јавним предузећима. Оверу прописаног обрасца 
врши се од стране надлежног министарства, односно од стране надлежног 
органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у зависно-

                                                 
3  Пресуда Уставног суда Уж-2883/2011 од 21.3.2013. године 
 Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2246/16  од 25.1.2017. године 
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сти ко је оснивач тог јавног предузећа. Законом су прописане и санкције 
уколико јавно предузеће поступа супротно напред наведеном и не спрово-
ди усвојен годишњи односно трогодишњи програм пословања у делу који 
се односи на зараде и запошљавање, и у том случају надлежни орган неће 
извршити оверу обрасца за контролу обрачуна и исплате зарада. У случају 
да јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца, или не спро-
води усвојен годишњи односно трогодишњи програм пословања у делу 
који се односи на зараде и запошљавање то представља разлог за разреше-
ње директора предузећа пре истека мандата. Сама чињеница да јавно 
предузеће не исплаћује зараде запосленима или не спроводи усвојен годи-
шњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на 
зараде и запошљавање указује да је у том јавном предузећу дошло до 
поремећаја у пословању, и у том случају се од стране Владе, односно над-
лежног органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 
предузимају законом прописане мере којима се обезбеђују услови за 
несметано обављање делатности од општег интереса, осим ако законом 
којим се одређује делатност од општег интереса, или оснивачким актом 
није нешто друго прописано.  

По другом схватању, чињеница да јавно предузеће или други 
облик организовања, који обавља делатност од општег интереса, није про-
грамом пословања предвидело новчана средства не ослобађа јавно преду-
зеће обавезе из уговора о раду, јер план и програм пословања не може 
дерогирати одредбе општих и аутономних прописа, па је без значаја чиње-
ница да ли је потраживање запосленог у оквирима усвојеног програма 
пословања4. 

Напред наведено односи се и на право на исплату топлог обро-
ка и регреса, уколико није предвиђено Програмом пословања а про-
писано је општим или појединачним актом. 

Законом о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05... 32/13), одред-
бом члана 118. прописано је између осталог право запосленог на накнаду 
трошкова за исхрану у току рада и за регрес за годишњи одмор, у складу 
са општим актом и уговором о раду. Изменама и допунама тог закона 
("Службени гласник РС" број 75/14), право на накнаду трошкова за исхра-
ну у току рада прописано је у само случају ако послодавац ово право није 
обезбедио на други начин. Дакле, одредбама овог закона није предвиђена 

                                                 
4  Пресуда Врховног касационог суда Рев2 1306/2017 од 7.2.2018. године 
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висина ове накнаде већ је законодавац оставио да се о томе одлучи 
општим актом или уговором о раду. 

Шта уколико послодавац, уопште није својим актом или уго-
вором о раду прописао износ наведеног потраживања?, или је пропи-
сао да је исплата тих потраживања извршена самом исплатом зараде 
обрачунате на основу утврђене вредности радног сата и да износ ових 
потраживања улази у вредност радног сата, без утврђивања износа 
тих потраживања?   

Према дугогодишњем ставу судске праксе , уколико послодавац 
својим актима и уговором о раду није предвидео накнаду по овом основу, 
или је предвидео исплату исте али није прописао висину, ради се о непот-
пуној правној норми, која се као таква не може применити у пракси, и у 
том случају нема основа за обавезивање туженог на исплату ове накнаде. 

Међутим, имајући у виду судску праксу и поједине одлуке судова , 
чини ми се да се постепено напред наведена судска пракса мења бар када 
је у питању послодавац, који има својство јавног предузећа, или други 
облик организовања који обавља делатност од општег интереса.  

И по овом питању судска пракса није дала јединствен одговор. 
По првом схватању, околност да у вредност радног часа, односно 

коефицијента, није издвојена вредност која се односи на накнаду за исхрану 
у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора , сама по себи није 
довољна за закључак да ове накнаде нису исплаћене и не може представља-
ти основ за исплату тих потраживања. Позивајући се на садржину одредаба 
КУ5, којима је утврђена вредност једног радног часа за спорни период и 
прописано да је у ту вредност укључена и месечна вредност за исхрану у 
току рада и вредност 1/12 регреса за коришћење годишњег одмора, закљу-
чује да је применом тако прописане вредности радног сата приликом обра-
чуна и исплате зараде извршена исплата и топлог оброка и регреса. 

Друго схватање, које преовладава, полази од тога да у обрачунским 
листама зарада за запослене нису исказани трошкови за исхрану у току рада 
нити регрес за коришћење годишњег одмора, и да у КУ, односно његовом 
Анексу, није наведена вредност накнаде за исхрану у току рада, као ни вред-
ност 1/12 регреса сведена на 1 радни час, да ти износи нису исказани ни у 
проценту, да у обрасцима за обрачун зараде износ накнаде за исхрану и 

                                                 
5  Члан 57. ст. 1. и 2. КУ за ''Железнице Србије'' АД 
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регрес није уписиван у номиналним износима, и да запосленима није увећана 
зарада након прописивања наведеног права, и закључује да конкретизација 
овог права, садржана у одредбама КУ, није извршена, јер уколико би се при-
хватило становиште да је у вредност радног часа садржана и вредност ових 
трошкова, без одређивања висине накнаде у номиналном износу, висина 
накнаде не би била иста за све запослене, већ би била у директној сразмери 
са коефицијентом радног места, што не би било праведно, па из изнетих раз-
лога запосленима у том случају припада право на наведену накнаду6. У прак-
си се наведена накнада утврђује вештачењем од стране вештака економско-
финансијске струке, али не постоји јединствено поступање, како и на који 
начин у овим случајевима утврдити припадајући износ ТО и регреса. По 
овом питању у пракси су се појавиле две варијанте. По првој варијанти изно-
се наведених потраживања треба утврђивати на основу параметара садржа-
них у одредби члана 32. Општег КУ из 2008. године (чија примена је одложе-
на и који никада није био у примени). По другој варијанти износ наведених 
потраживања треба утврђивати на основу параметара садржаних у послед-
њем важећем КУ туженог, који је давно престао да постоји, али је садржао 
наведене параметре. 

Судови се у својим одлукама не осврћу да ли је наведено право, на 
напред наведени начин, прописано искључиво актом који доноси сам 
послодавац или КУ, што по мени није без значаја. Наиме, у случајевима 
када ово право прописано појединачним актом послодавца, у том случају 
би сходном применом одредбе члана 13. ЗОО можда могло размишљати о 
томе да ли је таквим прописивањем дошло до злоупотребе права од стране 
послодавца. Међутим када је када ово право прописано КУ, не сме се зане-
марити да је исти донет уз присуство и сагласност овлашћених представни-
ка запослених, у поступку колективног преговарања, на начин прописан 
одредбама чл. 240-267. Закона о раду. Према одредби члана 262. Закона о 
раду колективни уговор код послодавца обавезује и запослене код посло-
давца који нису чланови синдиката-потписника колективног уговора. По 
мени, није без значаја ни чињеница ако сви учесници у закључењу КУ, с 
позивом на одредбе из тог КУ, издају аутентично тумачење тих одредаба у 
коме између осталог стоји да се "обрачуном, односно исплатом основне 
зараде, у складу са овим колективним уговором, сматра да је послодавац 

                                                 
6  Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1. 3218/2016 
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испунио обавезу према запосленом, односно обрачунао и исплатио накнаду 
трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора". 

Указујем и да Закон о платама у државним органима и јавним слу-
жбама ("Службени гласник РС" бр. 34/01... 21/16), у одредби члана 4. став 
2. прописује између осталог да коефицијент за обрачун и исплату плата 
запослених на које се примењује овај закон, у себи садржи и додатак на 
име накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег 
одмора, и захтеви тих запослених за исплату топлог оброка и регреса 
одбијају се као неосновани уз образложење да су ова потраживања садр-
жана у коефицијенту за обрачун и исплату плата, иако ова потраживања 
нису изражена у новчаним износима ни у закону нити у неком другом 
акту, као ни у обрачунским листама7. 

Пред Уставним судом вођен је поступак за оцену уставности и зако-
нитости наведене законске одредбе и у вези с тим Уставни суд је донео одлу-
ку I Уз-227/2009 од 19.11.2009. године ("Службени гласник РС" број 36/2010), 
којом је одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 4. став 2. 
Закон о платама у државним органима и јавним службама. У образложењу 
наведене одлуке између осталог стоји: "тумачењем одредбе члана 4. Закона у 
целини, Уставни суд је утврдио да нису прихватљиви наводи предлагача да 
коефицијент на основу кога се утврђује плата запосленог не може садржати 
додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годи-
шњег одмора, како је то предвиђено оспореном одредбом",...."Са друге стра-
не, суд оцењује да је ствар опредељења законодавца да ли ће прописати да се 
право на накнаду за исхрану у току дана и регрес за коришћење годишњег 
одмора обрачунава и исплаћује и исплаћује као посебна накнада, или ће пра-
во на ове накнаде , а које по основу рада припадају сваком запосленом, бити 
исказано као саставни део коефицијента сваког запосленог"8.  

Да ли судови у сваком случају треба да разјасне и цене да ли је 
послодавац планом и програмом пословања предвидео новчана средства 
за исплату потраживања (зараде – основне и увећане, топлог оброка, 
регреса...) у обиму утврђеном аутономним прописима, под претпоставком 
да су исти закључени, и да ли је исплату вршио у оквиру тог програма, па 
уколико није, да тек онда, применом једног од напред наведених правних 
схватања одлучи о основаности тужбеног захтева. 

                                                 
7  Гж1. 1286/19 Апелациони суд у Нишу 
8  Пресуда Уставног суда Уж-227/2009 од 19.11.2009. године (''Службени гласник РС'' број 36/10) 
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У погледу права на исплату трошкова превоза и јубиларне 
награде, за сада нисам уочила спорна питања. Једно време се водила 
расправа о томе од када тече камата на износ јубиларне награде. Судска 
пракса је чини ми се дала јединствен одговор на ово питање да уколико 
актом послодавца није прописано до када је послодавац дужан да исплати 
наведено потраживање камата на то потраживање тече истеком последњег 
дана у години у којој је запослени стекао право на исплату, и да послода-
вац са исплатом пада у доцњу 1.1. наредне године у односу на годину у 
којој је стекао право на исплату. од када и тече право на исплату камате. 

Судове оптерећују и бројни предмети у случајевима када је прав-
носнажном судском пресудом послодавац, који има својство јавног преду-
зећа или се бави делатношћу од општег интереса, обавезан на исплату 
зараде или других примања која се у смислу члана 105. став 3. Закона о 
раду сматрају зарадом, а послодавац иако је у многим случајевима извр-
шио исплату на основу напред наведених пресуда, није извршио уплату 
припадајућих доприноса за социјално осигурање надлежним фондо-
вима и институцијама. У тим случајевима можда би требало тражити 
неко друго решење које би смањило трошкове поступка и растеретило 
судове тих предмета, који нису без значаја за појединца, али се поступци-
ма пред судом у овим случајевима по мени стварају додатни и значајни 
трошкови за послодавца имајући у виду број тих предмета. 

И да завршим, основна намера ми је била да кроз овај реферат скре-
нем пажњу на значајан број радних спорова у којима се као тужени јављају 
јавна предузећа и други облици организовања који обављају делатност од 
општег интереса, а самим тим и на њихов значај и улогу у нашем друштву и 
правосуђу, како судови поступају у тим споровима, и да ли се и која питања 
у овој области јављају као спорна, како бисмо заједничким снагама, за 
добробит не само правосуђа већ и државе и друштва у целини, пронашли 
најбоље могуће решење. Да ли сам у томе успела, на вама је да цените. 

"Constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit 
quotidie in melius produci. (Pomponius-D,1,2,2,13). Право не може опстати 
ако нема правника који ће га из дана у дан усавршавати9.  

                                                 
9  Ризница правних изрека и речи, Библиотека Правни ИНФОРМАТОР- треће издање, страна 118.  
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Увод 

Привредни апелациони суд, настављајући праксу успостављену од 
2016. године, и ове године представља своје правне ставове и правна 
схватања на Годишњем саветовању судија у организацији Врховног каса-
ционог суда. 

У првом делу, представљена су правна схватања усвојена на сед-
ници Одељења за привредне спорове одржаној 8.7.2019. године. Прво се 
односи на поступак извршења и обезбеђења. Друго је из материје парнич-
ног поступка, у вези са надлежношћу парничног суда за одлучивање о 
тужбеном захтеву за утврђење (не)постојања права предузетника да оба-
вља одређену делатност.  

У преосталом делу, издвојена су питања и одговори из области 
парничног поступка, материјалног права, извршења и обезбеђења, стечај-
ног права и привредних преступа. Одговори су усвојени на седницама 
одељења Привредног апелационог суда одржаним 8.11.2018. године, 
9.11.2018. године и 5.12.2018. године. Поједина питања су карактеристич-
на за поступке пред привредним судовима, а поједина су актуелна и за 
друге судове. 

Остали одговори на питања привредних судова, усвојени на истим 
седницама, објављени су у Билтену судске праксе привредних судова бр. 
4/2018. 
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ПРАВНА СХВАТАЊА УСВОЈЕНА НА СЕДНИЦИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 8.7.2019. ГОДИНЕ 

I 

ПРЕДЛОГ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СТИЦАЊЕМ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА 
НА НЕПОКРЕТНОСТИМА И ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА НА 

ОСНОВУ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ 

(чл. 431-437. Закона о извршењу и обезбеђењу) 
 

Решење о извршењу на основу извршне исправе нема својство 
извршне исправе из члана 41. Закона о извршењу и обезбеђењу. Стога 
се не може усвојити предлог за обезбеђење новчаног потраживања 
стицањем заложног права извршног повериоца на непокретности 
извршног дужника у смислу члана 432 Закона о извршењу и обезбеђе-
њу, ако је извршни поверилац исти засновао на решењу о извршењу 
на основу извршне исправе као извршној исправи.  

Пред Привредним апелационим судом одлучивано је о жалбама 
против одлука донетих у поступцима покренутим по захтевима за упис 
заложног права извршних поверилаца (физичких лица) против извршног 
дужника "ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ".  

Донете су следеће одлуке: решење Иж 1529/18 од 5.12.2018. годи-
не и Иж 1473/18 од 6.12.2018. године. 

Два означена извршна повериоца су пред Привредним судом у 
Новом Саду у предмету И 81/18, поднели предлог за обезбеђење новчаног 
потраживања стицањем заложног права на броду против извршног 
дужника "ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ", који се заснива на правносна-
жном решењу о извршењу на основу извршне исправе. Уз предлог су 
доставили извод из улошка бр. 9, са стране 65. Главне књиге уписника 
бродова-свеске бр. III Лучке капетаније Нови Сад о стању уписа брода 
"Прима" и решење о извршењу Основног суда у Новом Саду И 4782/15 од 
28.12.2015. године.  

Првостепени суд је одлучујући о предлогу извршних поверилаца 
нашао да је исти основан и решењем И 83/18 од 31.10.2018. године је 
дозволио упис заложног права у корист заложних поверилаца позивајући 
се на Закон о трговачком бродарству, без навођења његових релевантних 
одредби и чл. 431-437. Закона о извршењу и обезбеђењу. 
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Решењем овог суда Иж. 1529/18 од 5.12.2018. године укинуто је 
решење Привредног суду у Новом Саду И. 83/18 од 31.10.2018. године. 

У образложењу је наведено: 

"По оцени другостепеног суда, побијана одлука је захваћена апсо-
лутно битном повредом одредаба парничног поступка, јер не садржи јасне 
разлоге о томе да су у конкретном случају испуњени законски услови да 
би се предложено обезбеђење одредило. 

Одредбом члана 432. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу про-
писано је да на предлог извршног повериоца заснованог на извршној 
исправи која гласи на новчано потраживање, суд налаже да се у катастар 
непокретности упише заложно право извршног повериоца на непокретно-
сти извршног дужника. Према ставу 2. истог члана закона, предлог за 
обезбеђење има садржину као предлог за извршење. 

Према одредби члана 40. Закона о извршењу и обезбеђењу, реше-
ње о извршењу доноси се на основу извршне и веродостојне исправе. На 
врсте извршних исправа односи се одредба члана 41. истог закона. Извр-
шне исправе јесу: 

1. извршна судска одлука и судско поравнање које гласи на дава-
ње, чињење, нечињење или трпљење; 

2. извршна одлука донета у прекршајном или управном поступку 
и управно поравнање који гласе на новчану обавезу ако посебним законом 
није друкчије одређено; 

3. извод из Регистра залоге и извод из Регистра финансијског 
лизинга; 

4. уговор о хипотеци и заложна изјава; 

5. план реорганизације у стечајном поступку чије је усвајање 
решењем потврдио суд; 

6. јавнобележничке исправе које имају снагу извршне исправе; 

7. споразум о решавању спора путем посредовања, који испуњава 
услове одређене законом којим се уређује посредовање у решавању спо-
рова; 

8. исправа која је другим законом одређена као извршна исправа. 

У погледу врста извршних исправа важи принцип формалног лега-
литета. Извршне исправе су само оне исправе које су предвиђене законом. 
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Решење о извршењу на основу извршне исправе је мериторна 
одлука извршног суда којом се усваја захтев за извршење истакнут у 
предлогу за извршење и одређује извршење. 

Решење о извршењу на основу извршне исправе није извршна 
исправа у смислу члана 41. Закона о извршењу и обезбеђењу, као ни у 
смислу одредбе члана 432. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу, која 
се односи на решење о предлогу за обезбеђење". 

Такође у решењу овог суда Иж.1473/18 од 6.12.2018. године којим 
је усвојена жалба извршног дужника, преиначено решење Привредног 
суда у Новом Саду И. 73/18 од 23.10.2018. године и одбијен предлог извр-
шног повериоца којим је тражио да се дозволи упис заложног права на 
броду, изнето је становиште да побија одлука није правилна. 

Из образложења решења овог суда Иж.1473/18 од 6.12.2018. године: 

"У конкретном случају извршни поверилац је уз предлог за засни-
вање заложног права доставио решење о извршењу на основу извршне 
исправе Основног суда у Новом Саду, које имајући у виду члан 41. Закона 
о извршењу и обезбеђењу, није законом прописано као извршна исправа". 

З а к љ у ч а к 

Предлог за обезбеђење има садржину као предлог за извршење 
(члан 432. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу). 

Предлог за извршење на основу извршне исправе, између осталог, 
садржи податке о извршној исправи (члан 59. став 1. истог закона), а уз 
предлог за извршење се прилаже извршна исправа у оригиналу, овереној 
копији или препису, снабдевена потврдом о извршности (члан 59. став 2. 
истог закона) осим ако се предлог подноси суду који је у првом степену 
одлучивао о потраживању извршног повериоца. 

Према члану 41. истог закона, извршна исправа је и извршна суд-
ска одлука, а сагласно члану 43. истог закона услови извршности судске 
одлуке која гласи на давање или чињење су правноснажност и протек 
рока за добровољно испуњење. Ако гласи на нечињење или трпљење, 
извршност наступа правноснажношћу. 

Решење о извршењу јесте судска одлука, али не гласи на давање, 
чињење, нечињење или трпљење и не може стећи извршност у смислу 
члана 43. Закона о извршењу и обезбеђењу, нити је подобно за извршење 
у смислу члана 47. истог закона.  
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Предлог за обезбеђење стицањем заложног права на непокретно-
сти или покретним стварима на основу новчаног потраживања из извршне 
исправе, уз који је приложено решење о извршењу другог суда, али не и 
извршна исправа (која гласи на новчану обавезу) је непотпун предлог што 
представља разлог за одбачај. 

 

II 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА 

Парнични суд није надлежан за утврђење постојања права 
предузетника да обавља одређену делатност. 

О б р а з л о ж е њ е 

Према члану 1. Закона о уређењу судова судови су самостални и 
независни државни органи који штите слободе и права грађана, законом 
утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и 
законитост.  

Према члану 4. Закона о уређењу судова судска надлежност се 
одређује Уставом и законом.  

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима привредни 
субјект не може обављати привредну делатност уколико иста није реги-
стрована на законом прописан начин. Законом о класификацији делатно-
сти и Уредбом о класификацији делатности прописане су делатности које 
се могу регистровати, а тиме и обављати. На овај начин држава као зако-
нодавац штити општи интерес уређујући област привредног пословања.  

С друге стране, читав низ прописа санкционише радње којима 
привредни субјект одступа од правила којима се врши обављање реги-
строване делатности или обавља нерегистровану делатност али то чини 
кроз одредбе које предвиђају инспекцијски надзор, кривичну, привредно 
казнену или прекршајну одговорност што за крајњу консеквенцу може 
имати као санкцију и забрану обављања регистроване делатности (нпр. 
члан 91. Закона о привредним друштвима). Овим одредбама се прописује 
поступак за заштиту општих интереса. 

Према члану 1. Закона о парничном поступку прописано је да се 
тим законом уређују правила поступка за пружање правне заштите по 
којима се поступа и одлучује у парницама за решавање спорова насталих 
поводом повреде права личности и спорова из породичних, радних, при-
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вредних, имовинскоправних и других грађанскоправних односа, осим 
спорова за које је посебним законом прописана друга врста поступка.  

Дакле, у парничном поступку пружа се судска правна заштита 
правном субјекту чије је субјективно право повређено одређеном радњом 
привредног субјекта предузетом у оквиру вршења регистроване делатно-
сти. Дакле, у парничном поступку врши се заштита појединачних субјек-
тивних права у оквирима грађанскоправних односа. О грађанскоправном 
односу можемо говорити када неком овлашћењу као елементу субјектив-
ног права одговара одређена обавеза.  

Позитивним законодавством није предвиђена могућност да се у 
парничном поступку врши заштита општих интереса тако што ће се утвр-
ђивати дозвољеност генерално опредељених појединачних активности 
које привредни субјект предузима у оквиру регистроване делатности.  

Тужбом којом се тражи да се утврди постојање или непостојање 
права на предузимање генерално опредељених одређених активности у 
вршењу делатности не ставља се захтев за заштиту појединачног субјек-
тивног права већ се тражи заштита општих интереса.  

Заштита општих интереса може се пружити у судском поступку 
али се ова заштита може пружити само по спроведеном поступку пред 
другим надлежним државним органима (инспекцијама, тужилаштвом) и 
такође је условљена предузимањем конкретних радњи којима се тај инте-
рес повређује.  

Дакле, суд у грађанском поступку није надлежан да поступа по 
тужби којом се тражи заштита општих интереса тако што ће се ценити да 
ли одређене уопштено опредељене активности које тужени предузима 
представљају активности у оквиру обављања регистроване делатности 
које су у складу са регистрованом делатношћу, односно да ли привредни 
субјект има ( или нема) право да ове активности предузима. Суд може 
бити надлежан за такав захтев, али тек када је он резултат процедуре пред 
другим надлежном државним органима, а у којим поступцима се штити 
општи интерес.  

Стога нема судске надлежности за поступање по парничној тужби 
којом се тражи да суд утврди да одређени привредни субјект нема право 
да предузима одређене активности у вршењу своје делатности и такву 
тужбу ваља одбацити.  
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ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ КРОЗ ОДГОВОРЕ  
НА ПИТАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ СУДОВА НА СЕДНИЦАМА  

ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНИМ 8.11.2018, 
9.11.2018. И 5.12.2018. ГОДИНЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА 
 

Да ли у спору мале вредности суд може донети решење да се 
тужба сматра повученом у смислу члана 475. став 1. Закона о парнич-
ном поступку, уколико уредно позвани тужилац не дође на прво рочи-
ште за главну расправу, а тужени није уредно позван? 

Решење да се тужба сматра повученом се доноси на основу посеб-
не одредбе у посебном поступку мале вредности и представља санкцију за 
непоступање тужиоца, односно за његов недолазак на рочиште (члан 475. 
став 1. Закона о парничном поступку). Стога није од значаја да ли је туже-
ни позван, да ли нема или има доказа да је позван, да ли је дошао на рочи-
ште или није. На том рочишту не расправља, већ се само констатује да се 
тужба сматра повученом. 

 

Да ли је дозвољено подношење тужбе као иницијалног акта 
ради наплате износа од 20.000,00 динара на име накнаде за кашњење 
у испуњавању новчане обавезе, имајући у виду да Закон о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама предви-
ђа извршни поступак за наплату овог потраживања? Треба ли такву 
тужбу одбацити? 

Чланом 10. став 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама је предвиђено да извршни поверилац у 
предлогу за извршење има право да захтева накнаду за кашњење у испу-
њењу новчане обавезе у износу прописаном чланом 5. поменутог закона.  

Накнада за кашњење је законска, споредна и несамостална обаве-
за, па се њена исплата може захтевати само заједно са главном обавезом. 
Уколико тужилац поднесе тужбу ради наплате износа од 20.000,00 дина-
ра, на име накнаде за кашњење у испуњењу новчане обавезе по Закону о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, 
такву тужбу треба одбацити, као недозвољену. 
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Тужилац је против туженог поднео тужбу са захтевом да се 
утврди да је тужени извршио сметање поседа тужиоца на одређени 
начин и одређеног датума (акценат је на датуму). 

 

Да ли се у конкретном случају ради о утврђивању чињеница, у 
којем случају би тужба била одбачена, или има места мериторном 
одлучивању? 

Према одредби члана 79. Закона о основама својинскоправних 
односа, одлуком о захтеву за заштиту од сметања државине одређује се 
забрана даљег узнемиравања државине под претњом новчане казне, одно-
сно враћања одузете државине, као и друге мере потребне за заштиту од 
даљег сметања. 

Тужбени захтев се мора односити на забрану даљег узнемиравања 
или на враћање одузете државине. У пракси, овим захтевима у истој 
тужби претходи захтев за утврђење сметања. Судови га прихватају и утвр-
ђују сметање државине уколико је тужбени захтев основан, иако то закон 
не предвиђа.  

Самостални тужбени захтев да се утврди да је тужени извршио 
сметање државине није дозвољен, јер се ради тужби за утврђење чињени-
це које није предвиђена законом (члан 194. став 3. Закона о парничном 
поступку) и такву тужбу треба одбацити. 

 

Поступак извршења се спроводи по новом Закону о извршењу 
и обезбеђењу. У току спровођења извршења пред јавним извршите-
љем треће лице поднесе тужбу за проглашење да је недопуштено 
извршење на стварима које су предмет извршења. Треће лице није 
поднело приговор јавном извршитељу. 

 

Да ли је подношење приговора процесна претпоставка за 
дозвољеност тужбе? 

Чланом 108. Закона о извршењу и обезбеђењу је прописано да тре-
ће лице које тврди да на предмету извршења има неко право које спречава 
извршење може јавном извршитељу поднети приговор којим захтева да се 
извршење утврди недозвољеним на том предмету, те да овај приговор, 
треће лице може да поднесе до окончања извршног поступка. 
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Чланом 110. Закона о извршењу и обезбеђењу је прописано да је 
против решења о одбацивању или усвајању приговора (трећег лица) 
дозвољен приговор, да против решења о одбијању приговора није дозво-
љена жалба, као и да ако усвоји приговор против решења о одбацивању 
приговора, веће одмах одлучује о основаности приговора. 

Чланом 111. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу је прописано 
да треће лице, у року од 30 дана од дана пријема правноснажног решења о 
одбијању приговора може да покрене парнични поступак против извр-
шног повериоца ради утврђења да је извршење на предмету недозвољено. 

Из тога следи да постоје два услова која морају бити испуњена 
како би парнични суд одлучивао о тужби трећег лица ради утврђења да је 
извршење на предмету недозвољено, и то: 1) да постоји правноснажно 
решење о одбијању приговора трећег лица и 2) да је тужба поднета у року 
од 30 дана од дана пријема правноснажног решења о одбијању приговора 
трећег лица. 

Зато је изјављивање приговора трећег лица извршитељу са захте-
вом да се извршење на предмету утврди недозвољеним (члан 108. Закона 
о извршењу и обезбеђењу), односно правноснажна одлука о приговору 
трећег лица, процесна претпоставка за покретање парничног поступка. 
Одсуство истог чини тужбу недозвољеном. 

 

Ко је овлашћен да заступа странку у парничном поступку, уколико постоји 
исти законски заступник и на страни тужиоца и на страни тужених?  

Чланом 77. Закона о парничном поступку предвиђено је да је 
заступник правног лица у поступку лице које је уписано у одговарајући 
регистар и одређено је посебним прописом, општим појединачним актом 
правног лица или одлуком суда. Чланом 31. Закона о привредним дру-
штвима прописано је да је законски (статутарни) заступници друштва у 
смислу тог закона јесу лица која су тим законом као таква одређена за 
сваки појединачни облик друштва и као таква регистрована у складу са 
Законом о регистрацији.  

Чланом 81. Закона о парничном поступку прописано је да ако се у 
току поступка пред првостепеним судом покаже да би редовни поступак 
око постављања привременог заступника туженом трајао дуго, па би због 
тога могле да настану штетне последице за једну или обе странке, суд ће 
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туженом да постави привременог заступника по редоследу са списка 
адвоката који суду доставља надлежна адвокатска комора. Ставом 2. тач-
ка 3. прописано је да ће под условом из става 1. овог члана суд да постави 
туженом привременог заступника, а нарочито ако обе странке имају истог 
законског заступника. 

Сходно наведеним законским одредбама уколико постоји исти 
законски заступник на страни тужиоца и на страни тужених, суд ће да 
постави туженом привременог заступника. 

Једна од последица отварања стечајног поступка по стечајног 
дужника је прелазак права и обавеза на стечајног управника, тако да 
даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка 
права директора, заступника и пуномоћника као органа управљања и над-
зорних органа стечајног дужника и та права прелазе на стечајног управни-
ка. Чланом 20. Закона о стечају је предвиђено да стечајног управника име-
нује стечајни судија решењем о отварању стечајног поступка, а чији је 
делокруг послова одређен чланом 27. истог закона. 

 

Како се ради о процесној ситуацији из члана 81. Закона о парнич-
ном поступку, парнични суд ће применом истог поставити привременог 
заступника стечајним дужницима – туженима. 

 

ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ КРОЗ ОДГОВОРЕ  
НА ПИТАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ СУДОВА НА СЕДНИЦАМА  

ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНИМ 8.11.2018, 
9.11.2018. И 5.12.2018. ГОДИНЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛНОГ ПРАВА 
 

Да ли предузетник уписан у Регистар привредних субјекта 
АПР може у складу са одредбом члана 92. Закона о привредним дру-
штвима да донесе одлуку о наставку обављања делатности у форми 
установе и да на основу те одлуке, пријавом за упис у судски реги-
стар, тражи упис промене правне форме из својства предузетника у 
установу и да ли на основу извршеног уписа постоји правно следбени-
штво између предузетника и установе? 
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Појам предузетника је уређен чланом 83. став 1. Закона о привред-
ним друштвима. Предузетник је пословно способно физичко лице које 
обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је такво регистрова-
но у складу са законом о регистрацији. Положај предузетника као при-
вредног субјекта регулисан је чланом од 83-92. Закона о привредним дру-
штвима. Наведеним члановима закона уређена су основна питања у вези 
предузетника, као што су: дефинисање појма, времена на који се реги-
струје, имовине, одговорности за обавезе, пословног имена делатности, 
пословођење, лица ангажованих на раду код предузетника, прекида оба-
вљања делатности, губитка својства предузетника, континуитета обавља-
ња делатности од стране наследника, као и наставка обављања делатности 
у форми привредног друштва. Регистар предузетника води се у Агенцији 
за привредне регистре. 

С друге стране, Закон о јавним службама уређује оснивање, оба-
вљање делатности и друга питања од значаја за организацију и рад јавних 
служби. Законом о јавним службама је предвиђено да се јавним службама 
у смислу тог закона сматрају установе, предузећа и други облици органи-
зовања утврђени законом, које обављају делатности (од ширег интереса), 
односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, одно-
сно задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање 
другог законом утврђеног интереса у одређеним областима.  

Установа је правно лице које се уписује у судски регистар. Услов 
за упис, односно регистрацију установе је да се уз пријаву поднесе и 
доказ од надлежног органа управе којим је утврђено да су испуњени усло-
ви за почетак рада и обављање делатности. Ради регистрације установе 
потребно је приложити оснивачки акт и статут, са обавезним елементима 
утврђеним законом.  

Из законских прописа произлази да није могуће да се само на 
основу одлуке о наставку обављања делатности предузетника у форми 
установе, изврши упис установе у судски регистар. Регистар предузетника 
се води у Агенцији за привредне регистре, а регистар установа у судском 
регистру. Затим, нису прописани исти услови за оснивање установе и за 
регистрацију предузетника: за упис установе је потребан доказ о испуње-
ности услова за обављање рада установе издат од надлежног министар-
ства.  
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Да ли је дозвољена тужба са захтевом да се утврди да је тужи-
лац произвођач фонограма и да ли у случају допуштености такве 
тужбе тужилац треба да доказује правни интерес? 

Произвођач фонограма је физичко или правно лице у чијој је орга-
низацији и чијим средствима је фонограм начињен и који сноси одговор-
ност за први снимак звука, односно звукова. За разлику од ауторског пра-
ва и права интерпретатора, произвођач фонограма као носилац овог 
посебног сродног права има само имовинска права, а не и морална.  

Имовинска права произвођача фонограма могу бити искључива и 
неискључива. Искључива права су уређена чланом 126. Закона о аутор-
ском и сродним правима, а неискључива, права на накнаду, су уређена 
чланом 127. истог закона.  

Повреду ауторског, односно сродног права представља неовла-
шћено вршење било које радње која је обухваћена искључивим правима 
носилаца ауторског или сродног права, неплаћање накнаде прописане 
законом или уговором, или неизвршавање других обавеза према носиоцу 
ауторског или сродног права, прописаних законом.  

Закон у члану 205. прописује лица која због повреде права могу 
поднети тужбу и садржину тужбених захтева и то: 1) утврђење повреде 
права, 2) престанак повреде права, 3) уништење или преиначење предмета 
којима је извршена повреда права, укључујући и примерке предмета 
заштите, њихове амбалаже, матрице, негативе и сл., 4) уништење или пре-
иначење алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима 
је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права, 5) 
накнаду имовинске штете и 6) објављивање пресуде о трошку туженог. 

Закон о парничном поступку дозвољава подношење тужбе ради 
утврђивања постојања, односно непостојања чињенице, ако је то предви-
ђено законом или другим прописом (члан 194. став 3). Тако су на пример 
дозвољене тужбе за утврђење радње непоштене тржишне утакмице (члан 
50. а Закона о трговини) или за утврђење да је дуг исплаћен (члан 49. 
Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар). 

Закон о ауторском и сродним правима, као и други закони из 
области интелектуалне својине предвиђају могућност подношења тужбе 
са захтевом за утврђење чињенице, чињенице да је дошло до повреде пра-
ва. Имајући у виду да је тужба за утврђење чињеница могућа само ако је 
законом прописана, а посебним законом, Законом о ауторском и сродним 
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правима, није предвиђена могућност подношења тужбе са захтевом да се 
утврди да је тужилац произвођач фонограма, следи да тужба са таквим 
захтевом није дозвољена. Уколико је спорна чињеница које је лице произ-
вођач фонограма, иста ће се у парници због повреде права расправити као 
претходно питање. 

 

Од када тече камата на потраживање стечајног дужника у 
ситуацији када је дошло до успешног побијања правног посла – ком-
пензације тог потраживања са потраживањем повериоца? 

Према члану 336. Закона о облигационим односима, дужник може пребити 
потраживање које има према повериоцу са оним што овај потражује од њега, 
ако оба потраживања гласе на новац или друге заменљиве ствари истог рода 
и исте каквоће и ако су оба доспела. Према члану 337. истог закона, пребија-
ње не настаје чим се стекну услови за то, него је потребно да једна страна 
изјави другој да врши пребијање. После изјаве о пребијању се сматра да је 
пребијање настало оног часа кад су се стекли услови за то. 

Из наведених одредби произлази да је пребијање (компензација) начин пре-
станка међусобних, једнородних и доспелих потраживања два учесника у 
пребијању, до кога је дошло у ситуацији када је једна страна изјавила другој 
да врши пребијање. 

Пребијање је правни посао на основу кога је дошло до престанка међусобних 
потраживања странака. Као правни посао пребијање подлеже могућности 
побијања, у смислу одредби Главе VIII Закона о стечају. 

 

Према члану 130. став 1. Закона о стечају, ако захтев за побијање 
правног посла или друге правне радње буде правноснажно усвојен, поби-
јени правни посао, односно правна радња немају дејства према стечајној 
маси, а противник побијања је дужан да у стечајну масу врати сву имо-
винску корист стечену на основу побијеног посла или друге радње. 

Према ставу 2. истог члана противник побијања, након што врати имовинску 
корист из става 1. овог члана, има право да остварује своје противпотражива-
ње као стечајни поверилац, подношењем накнадне пријаве потраживања. 

Пребијањем потраживања не долази до уплате било каквог новчаног износа 
учесницима пребијања, па ни противнику пребијања, али имовинска корист 
која се враћа у стечајну масу у случају успешног побијања, не подразумева 
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само повраћај ствари или новца, већ и права (потраживања) која су била 
предмет побијаног правног посла.  

Стога се у стечајну масу враћа потраживање стечајног дужника које је поби-
јаном компензацијом било угашено. Потраживање се враћа у стечајну масу 
са свим споредним правима, укључујући и право на затезну камату. Стечајни 
дужник има право на затезну камату од доспелости потраживања до исплате, 
у смислу члана 277. Закона о облигационим односима.  

Противник побијања је титулар свог потраживања које, у складу са чланом 
130. став 2. Закона о стечају, као стечајни поверилац може пријавити подно-
шењем накнадне пријаве потраживања и у случају да је протекао рок за при-
јаву потраживања прописан Законом о стечају.  

 

Да ли стечајни поверилац као тужилац има право на законску 
затезну камату за период доцње у измирењу његовог потраживања 
одређеног Планом реорганизације? 

Према члану 167. став 1. Закона о стечају по доношењу решења о 
потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права 
поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом 
реорганизације уређују се искључиво према условима из плана реоргани-
зације, те је усвојени план реорганизације извршна исправа и сматра се 
новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена. 

Усвојеним планом реорганизације се врши редефинисање обавеза 
стечајног дужника према повериоцима, уз споразум о начину и динамици 
испуњења тих обавеза. 

 

У пракси се дешава да стечајни дужник задоцни са исплатама у 
роковима предвиђеним планом, те долази у доцњу са измирењем новча-
них потраживања обухваћених планом. 

Повериоци стечајног дужника за период доцње имају право на 
законску затезну камату. Ради о споредном праву (потраживању) које није 
обухваћено планом реорганизације и за које немају извршну исправу на 
основу које би могли водити поступак принудног извршења.  

Потраживање затезне камате за време дољње је споредно потра-
живање које је настало у току спровођења плана, непоштовањем одредби 
о динамици измирења потраживања обухваћених планом. У моменту гла-
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сања о плану, оно није ни могло бити обухваћено планом, јер се о плану 
гласа у уверењу да ће стечајни дужник поштовати договор са повериоци-
ма о измирењу обавеза. У време гласања ово потраживање није ни посто-
јало.  

Правни пут остварења права повериоца је подношење редовне 
тужбе којом ће тражити наплату затезне камате од доспелости свог потра-
живања из извршне исправе (усвојеног плана) до исплате. На тај начин 
поверилац може стећи извршну исправу подобну за реализацију његовог 
потраживања. С обзиром на то да се ради о потраживању које је настало 
после правноснажности решења о усвајању плана реорганизације, овај 
захтев не подлеже условима из плана и тужба треба да има кондемнатор-
ни карактер. 

У ситуацији када је дуг из плана реорганизације плаћен у доцњи, 
поверилац ће обрачунати затезну камату од падања у доцњу стечајног 
дужника у односу на рок плаћања из плана реорганизације до исплате 
потраживања, те ће исту камату утужити уз право на процесну камату од 
утужења до исплате тако обрачунате затезне камате, која је плаћањем 
главног дуга и обрачуном стекла статус самосталног потраживања.  

 

Да ли се може тражити накнада штете - стварне штете и изгу-
бљене добити у случају незаконите блокаде пословног рачуна пар-
ничне странке (блокада меницом) и којим доказним средствима пот-
крепити такав тужбени захтев?  

(Конкретно, тужилац је био у блокади две године због пушта-
ња менице од стране његовог пословног партнера, као средства обез-
беђења из уговорног односа, али је у ранијем парничном поступку 
који је вођен против њега одбијен тужбени захтев против истог, одно-
сно исти је у парници успео и испоставило се на крају да не дугује 
износ по коме је био блокиран меницом, па је због незаконите блокаде 
поднео нову тужбу за накнаду штете, јер није могао да обавља делат-
ност, да стиче приходе, плаћа трошкове и остварује добит). 

Према члану 155. Закона о облигационим односима, штета је ума-
њење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања 
(измакла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола 
или страха (нематеријална штета). Штета у смислу члана 1. истог закона 
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представља један од основа успостављања облигационог односа између 
страна у облигационом односу. 

Тужба ради накнаде штете у смислу члана 192. став 1. Закона о 
парничном поступку, мора да садржи захтев за накнаду штете – обичне 
штете и измакле користи, чињеницу да је пословни рачун тужиоца био у 
блокади, основ и време блокаде пословног рачуна и доказе којима се 
утврђују ове чињенице, као и доказе о противправном понашању туженог. 

Принудна наплата са рачуна клијента се врши са свих рачуна кли-
јената код банака на којима клијент има средства. Принудна наплата (бло-
када – блокирање рачуна) се може се вршити и на основу менице по нало-
гу повериоца, ако су и менице и овлашћења која је дужник дао својој бан-
ци и свом повериоцу евидентирани у регистру меница и овлашћења који 
води Народна банка Србије, у свему према одредбама Закона о платном 
промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и "Службени гласник РС", 
бр. 43/04… 139/14 – др. закон) и одредбама чл. 231. и 232. Закона о плат-
ним услугама ("Службени гласник РС", број 139/14). 

У поступку принудне наплате, применом Закона о извршењу и 
обезбеђењу, на основу менице као веродостојне исправе се може донети 
решење о извршењу и спровести извршни или касније парнични посту-
пак. Да ли је блокада пословног рачуна (блокада меницом) била законита 
или незаконита, односно основана или неоснована, зависи од исхода извр-
шног, односно парничног поступка у сваком конкретном случају. Да ли ће 
овај извршни, односно парнични поступак имати значаја у парници за 
накнаду штете – стварне штете и изгубљене добити утврдиће се у спрове-
деном доказном поступку уз оцену свих изведених доказа. 

Ако је по мишљењу тужиоца дошло до штете – стварне штете и 
изгубљене добити због незаконите блокаде пословног рачуна у поступку 
принудне наплате, тада тужени одговара за штету коју је проузроковао 
тужиоцу, а предмет доказивања је постојање штете, лица која су штету 
проузроковала, скривљеног понашања за проузроковану штету (кривица – 
намера или крајња непажња) и узрочне везе између штете и противправ-
ног понашања, у свему применом правила о терету доказивања и уз при-
мену одредаба Закона о облигационим односима о проузроковању штете 
и накнади штете. 

Све наведено под условом да је тужени у тој парници лице које је 
меницу дало на наплату, а не орган Народне банке Србије. 
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ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ КРОЗ ОДГОВОРЕ  
НА ПИТАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ СУДОВА НА СЕДНИЦАМА  

ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНИМ 8.11.2018, 
9.11.2018. И 5.12.2018. ГОДИНЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Да ли се поступак противизвршења покренут предлогом под-
нетим после 1.7.2016. године води по правилима новог Закона о извр-
шењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15, 106/16 – 
аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење), ако је извр-
шни поступак у вези са којим је противизвршење вођен и извршење 
спроведено по одредбама закона из 2011. године? 

За давање одговора на питање по одредбама код процесног закона 
се има водити одређени извршни поступак, па и поступак противизврше-
ња, релевантне су прелазне и завршне одредбе новог закона. Чланом 550. 
закона прописано је да закон из 2011. године, са изменама, престаје да 
важи 1.7.2016. године. Чланом 545. закона је прописано да се извршни 
поступци и поступци обезбеђења који су почели пре ступања на снагу 
овог закона настављају према Закону о извршењу и обезбеђењу ("Службе-
ни гласник РС", бр. 31/11, 99/11-др. закон, 109/13-одлука УС, 55/14 и 
139/14). Подразумева се да се поступци покренути у време ступања на 
снагу новог закона и воде по одредбама тог закона.  

Да ли се поступак противизвршења води по одредбама старог или 
новог закона зависи од становишта да ли је противизвршење само једна 
фаза већ вођеног извршног поступка или представља самостални посту-
пак. Примена једног или другог закона важна је због разлика ових закона 
у односу на врсту правног лека, а тиме и надлежности првостепеног или 
другостепеног суда да о њему одлучује; због разлика у погледу разлога за 
противизвршење; рокова за подношење предлога; месне надлежности 
суда за одлучивање о предлогу; садржине предлога; сходне примене на 
трећа лица. 

У досадашњој пракси, јавило се спорно питање примене закона 
који је уређивао извршни поступак из 2000. године и закона из 2004. годи-
не. Уставни суд је у одлуци Уж 5247/11 изразио правно становиште по 
коме: поступак одлучивања о предлогу за противизвршење се сматра 
саставним делом извршног поступка поводом кога је поднет, због чега се 
примењују одредбе закона по којима је вођен извршни поступак, а посту-
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пак спровођења, на основу донетог решења о усвајању предлога за проти-
визвршење се води, према општим правилима поступка извршења на 
основу извршне исправе, што значи по закону који је на снази у време 
његовог подношења. 

Ово становиште се тешко може применити у контексту новог 
закона које не познаје две фазе противизвршења: фазу одлучивања и фазу 
спровођења противизвршења као самосталног поступка. 

По новом закону, поступак противизвршења је реформисан и 
скраћен, а фаза одлучивања о предлогу за противизвршење и фаза одређи-
вања и спровођења принудног извршења обавезе враћања изречене извр-
шном повериоцу су сједињене, па предлог за противизвршење мора да 
садржи захтев да се извршни поверилац обавеже да врати оно што је при-
мио и средства и предмет извршења, ако извршни поверилац не изврши 
враћање у року који је одређен. У противном, предлог је непотпун и то је 
разлог његовог одбачаја. 

На основу потпуног предлога за противизвршење, суд истим 
решењем обавезује повериоца на враћање и одређује средство и предмет 
извршења ако поверилац не поступи по обавези у року. То решење нема 
природу извршне исправе у смислу члана 41. закона, већ има природу 
решења са дејством решења о извршењу у смислу члана 72. закона. Зато 
је одредбом о надлежности за спровођење и наглашено да јавни изврши-
тељи, осим извршења на основу извршне исправе, спроводе и извршење 
на основу решења о усвајању предлога за противизвршење. Оно што ово 
решење разликује од осталих решења са дејством решења о извршењу 
јесте правни лек. По општем правилу је правни лек приговор, а у овом 
случају је жалба. С обзиром на то да нови закон не предвиђа ове две фазе, 
следио би одговор би да се сви поступци противизвршења покренути 
предлозима поднетим после 01.07.2016. године воде по одредбама новог 
закона. 

 

Када општина преузме обавезе дужника (конкретно телевизи-
је), да ли је она постала нови извршни дужник и да ли извршење 
може да се спроведе против општине? 

Одговор на ово питање садржан је у одредби члана 48. Закона о 
извршењу и обезбеђењу. 
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Према овој одредби, извршни поступак води се према лицу које у 
извршној или веродостојној исправи није означено као дужник, као и када 
после доношења решења о извршењу на основу извршне или веродостој-
не исправе обавеза извршног дужника пређе на друго лице, као стицаоца 
обавезе, ако се јавном или по закону овереном исправом докаже да је оба-
веза прешла на друго лице. Ако такав доказ није могућ, тада се прелаз 
обавезе доказује правноснажном или коначном одлуком донетом у пар-
ничном, прекршајном или управном поступку. Стицалац обавезе ступа у 
извршни поступак у стању у коме се налази у часу ступања. 

Из наведеног произлази да у конкретној ситуацији општина може 
постати нови извршни дужник под условом да се јавном или по закону ове-
реном исправом, односно правноснажном или коначном одлуком донетом 
у парничном, прекршајном или управном поступку докаже да је обавеза из 
извршне или веродостојне исправе прешла на општину, као стицаоца оба-
везе. У том случају нема сметњи да се извршење спроведе према општини 
као новом извршном дужнику, с тим што се у погледу предмета извршења 
мора водити рачуна о ограничењима која су прописана чланом 55. Закона о 
извршењу и обезбеђењу, Законом о јавној својини и др. 

 

Да ли је предлог за извршење уредан ако су уз предлог као 
веродостојне исправе приложени рачуни који не садрже потпис и 
печат извршног повериоца? 

Одредбом члана 52. став 1. тачка 3. Закона о извршењу и обезбе-
ђењу је као веродостојна исправа одређен рачун домаћег или страног 
лица, са отпремницом или другим писменим доказом о томе да је извр-
шни дужник обавештен о његовој обавези. 

Према одредби члана 53. став 1. истог закона, веродостојна испра-
ва је подобна да се на основу ње донесе решење о извршењу на основу 
веродостојне исправе ако садржи податке о извршном повериоцу и извр-
шном дужнику, као и податке о предмету, врсти, обиму и доспелости оба-
везе извршног дужника.  

Из цитираних законских одредаба произлази да рачун извршног 
повериоца не мора да садржи потпис и печат извршног повериоца уколи-
ко су испуњени услови из члана 52. став 1. тачка 3. и члана 53. став 1. 
Закона о извршењу и обезбеђењу за одређивање извршења на основу 
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рачуна као веродостојне исправе извршног повериоца и да је предлог за 
извршење потпун. 

 

Ко спроводи привремену меру донету у парничном поступку, 
да ли суд или јавни извршитељ, с обзиром да је у члану 416. став 4. 
Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено да је извршни повери-
лац дужан да у предлогу назначи конкретно одређеног и месно надле-
жног јавног извршитеља који спроводи извршење. Како поступити у 
ситуацијама када у предлогу за одређивање привремене мере није 
назначен јавни извршитељ, а предлог је у погледу осталих елемента 
потпун и уредан? 

Уколико је суд одредио привремену меру чињења, нечињења 
или трпљења, да ли без обзира на члан 4. став 1. Закона о извршењу и 
обезбеђењу, ту привремену меру увек извршава јавни извршитељ, 
сходно члану 422. Закона о извршењу и обезбеђењу? 

Без обзира да ли је привремена мера одређена пре или у току пар-
ничног поступка, надлежност за њено спровођење зависи од садржине 
привремене мере. Чланом 422. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу је 
прописано да претходну и привремену меру извршава јавни извршитељ, 
али је наведена одредба у колизији са чланом 4. став 1. истог закона. Све 
привремене мере чињења, нечињења или трпљења, односно све привреме-
не мере које се извршавају самим достављањем (забрана отуђења, оптере-
ћења и располагања покретним или непокретним стварима и уделима, 
забрана дужниковом дужнику да исплати потраживање, налог организа-
цији за принудну наплату предузимање одређених радњи, налог Централ-
ном регистру да изврши одређени упис) спроводи суд који је одредио 
меру у поступку обезбеђења. 

Чланом 416. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу је предвиђе-
но да је извршни поверилац дужан да у предлогу назначи конкретно одре-
ђеног и месно надлежног јавног извршитеља који спроводи извршење. 
Наведена одредба може се применити само на предлоге за одређивање 
оних привремених мера за чије извршење је надлежан јавни извршитељ, а 
не и за оне мере које спроводи суд достављањем решења. Уколико пред-
лог за одређивање привремене мере за чије извршење је надлежан јавни 
извршитељ не садржи означење одређеног и месно надлежног јавног 
извршитеља који спроводи извршење, суд ће поступити по одредбама 
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члана 101. Закона о парничном поступку. За недостатак овог елемента, 
Закон о извршењу и обезбеђењу не прописује као последицу одбацивање 
предлога, како је то предвиђено за неке друге недостатке предлога за 
обезбеђење. 

 

Ко спроводи принудно извршење решења у смислу одредбе 
члана 105. став 2. Закона о стечају, суд или јавни извршитељ у складу 
са важећим одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу? 

Према одредби члана 105. став 2. Закона о стечају, ако треће лице 
у било којој фази поступка одбија да изврши предају ствари које држи без 
правног основа или по основу правног посла чија је важност престала, а 
која улази у имовину стечајног дужника, стечајни управник ће од стечај-
ног судије затражити да хитно наложи и спроведе принудно извршење. Уз 
налог за предају ствари стечајни судија може према трећем лицу одредити 
и мере принуде ради спровођења извршења. У том случају лице које је 
одбило да преда ствари које улазе у имовину стечајног дужника и које не 
поступи по налогу суда одговара за штету која је настала услед таквог 
поступања. 

Из цитиране одредбе Закона о стечају произлази да је у питању 
радња коју стечајни судија предузима у стечајном поступку, и за чије је 
предузимање овлашћен одредбом члана 105. став 2. Закона о стечају. 

Иако је одредбом члана 105. став 3. Закона о стечају прописано да 
ову одлуку стечајни судија доноси у форми решења против којег право 
жалбе имају стечајни управник и треће лице из става 2. овог члана, реше-
ње донето на основу члана 105. став 2. Закона о стечају не може се сма-
трати извршном исправом. У питању је решење донето у току спровођења 
стечајног поступка, од стране стечајног судије који истим решењем одре-
ђује и извршење и евентуалне мере принуде према трећем лицу коме се 
налаже да преда ствари које држи без правног основа, а улазе у имовину 
стечајног дужника. 

Следи да стечајни судија након што у смислу члана 105. став 2. 
Закона о стечају донесе решење, исто доставља судском извршитељу ради 
спровођења, а не јавном извршитељу. 
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ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ КРОЗ ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА 
ПРВОСТЕПЕНИХ СУДОВА НА СЕДНИЦАМА ОДЕЉЕЊА  

ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНИМ 8.11.2018,  
9.11.2018. И 5.12.2018. ГОДИНЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ СТЕЧАЈНОГ ПРАВА 

Одлучујући о предлогу за отварање стечајног поступка над при-
вредним субјектом чији је оснивач Република Србија, аутономна покра-
јина или јединица локалне самоуправе (дирекције, ЈП, друштва капита-
ла у смислу ЗПД), а који субјекат је финансиран кроз уступљене јавне 
приходе оснивача, који период треба узети у обзир приликом оцене 
испуњености услова за отварање стечаја (3,5 или више година) у смислу 
члана 14. Закона о стечају и да ли треба ценити начин финансирања у 
периоду када су настале обавезе на страни оваквог субјекта које су дове-
ле до трајније неспособности плаћања као стечајног разлога? 

Приликом оцене да ли се над правним субјектом, привредним 
субјектом чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе и који је финансиран кроз уступљене јавне 
приходе оснивача, може спроводити стечајни поступак, суд је дужан да 
поуздано утврди да ли се он финансира искључиво или претежно кроз 
уступљене јавне приходе. Уколико јесте, поступак спровођења стечаја 
искључен. Поступак стечаја над наведеним лицем би се спроводио само 
ако се у претходном поступку на поуздан начин утврди да се то правно 
лице не финансира кроз уступљене јавне приходе или из прихода једини-
ца локалне самоуправе ни искључиво ни претежно.  

Оцену наведене битне чињенице суд је дужан утврдити поуздано и 
са сигурношћу. Потребно је ценити период финансирања од дана подношења 
предлога за отварање стечаја уназад, а да би се она поуздано утврдила треба 
имати у виду најмање три године. У овлашћењима је првостепеног суда да 
имајући у виду сваку конкретну ситуацију, приликом оцене испуњености 
услова за спровођење стечаја, узме у обзир и дужи временски период. 

 

Да ли повериоци, запослени код стечајног дужника, који су 
учествовали у претходном стечајном поступку чија је жалба против 
решења о отварању стечајног поступка усвојена и предмет враћен на 
поновни поступак у коме је предлог за покретање стечајног поступка 
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одбијен, имају право на накнаду трошкова претходног стечајног 
поступка насталих ангажовањем пуномоћника?  

У описаној ситуацији нема места примени одредбе члана 42 став 3 
Закона о стечају, јер се она примењује само у случају када је поступак 
стечаја отворен. 

Предлагач, као поверилац, није успео са предлогом за отварање 
поступка стечаја, односно његов предлог је правноснажно одбијен. То 
значи да он није успео са својим захтевом. 

Стога је обавезан да у складу са одредбама Закона о парничном 
поступку којима се уређује питање трошкова поступка, а које се у поступ-
ку стечаја сходно примењују на основу члана 7. став 1. Закона о стечају, 
накнади подносиоцима жалбе настале нужне и неопходне трошкове.  

 

Да ли применити општа правила члана 336. Закона о облигацио-
ном односима, у комбинацији са чланом 82. Закона о стечају, у односу на 
потраживања која престају пребојем у стечајном поступку,?  

Одредбом члана 336. Закона о облигационим односима су дефини-
сани општи услови за пребијање, па је прописано да дужник може преби-
ти потраживање које има према повериоцу са оним што овај потражује од 
њега ако оба потраживања гласе на новац или друге заменљиве ствари 
истог рода и исте каквоће и ако су оба доспела.  

Чланом 82. став 1. Закона о стечају је прописано да ако је повери-
лац пре подношења предлога за покретање стечајног поступка стекао 
право на пребијање свог потраживања према стечајном дужнику са потра-
живањем стечајног дужника према њему, отварањем стечајног поступка 
се не губи право на пребијање. Према ставу 2. ове одредбе, поверилац је 
дужан да до истека рока за пријаву потраживања суду достави пријаву на 
целокупан износ потраживања и изјаву о пребијању. У супротном, пове-
рилац губи право на пребијање. 

Дакле, да би се потраживања могла пребити, а под условима из 
одредбе члана 82. Закона о стечају, неопходно је да је поверилац право на 
пребијање стекао пре подношења предлога за покретање стечаја што зна-
чи да су тада морали бити испуњени општи услови из одредбе члана 336. 
Закона о облигационим односима.  
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У стечајном поступку је продата имовина стечајног дужника и 
добијени износ је употребљен за намирење трошкова стечајног поступ-
ка, односно у другом случају, за намирење разлучног повериоца. За 
намирење стечајних поверилаца у оба случаја није преостало средстава.  

 

Да ли је тада суд дужан да донесе решење о главној деоби? 
Шта уколико постоје парнице које су у току? 

Након продаје имовине стечајног дужника, без обзира што нема 
довољно средстава за намирење стечајних поверилаца, стечајни судија је 
формалноправно дужан да донесе решење о главној деоби и да предочи 
заинтересованим лицима податке који чине обавезну садржину решења из 
одредбе члана 139. став 3. Закона о стечају. 

Наведено би потом омогућило истицање примедби на нацрт за 
главну деобу у смислу одредбе члана 140. Закона о стечају, а евентуално 
и закључење поступка стечаја у смислу новелиране одредбе члана 148. 
став 2. Закона о стечају. 

Наиме, одредбом члана 148. став 2. Закона о стечају је прописано 
да ако је уновчена сва имовина стечајног дужника, а постоје парнице које 
су у току, стечајни судија на предлог стечајног управника може донети 
решење о закључењу стечајног поступка, али не пре доношења решења о 
главној деоби. 

Из изнетог се може закључити да управо парнице које су у току, 
захтевају доношење решења о главној деоби у описаној ситуацији, уз 
резервацију средстава за оспорена потраживања, а што би потом суду 
омогућило и доношење решења о закључењу поступка стечаја. 

 

Да ли у решење којим се усваја план реорганизације у поступ-
ку који је уследио након правноснажног решења о усвојеном плану 
реорганизације који није почео да се реализује, треба унети у диспози-
тив решења да је претходни план престао да постоји? 

Чланом 11. став 1. Закона о стечају предвиђено је да се стечајни 
поступак отвара када се утврди постојање најмање једног стечајног разло-
га. Према ставу 2. тачка 4. истог члана, стечајни разлог је непоступање по 
усвојеном плану реорганизације и ако је план реорганизације издејство-
ван на преваран или незаконит начин.  
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Чланом 173. Закона о стечају је предвиђено да повериоци обухва-
ћени усвојеним планом, као и повериоци чија су потраживања настала пре 
усвајања плана, а нису обухваћени планом, могу поднети предлог за 
покретање стечајног поступка и у случају да: 1) је план реорганизације 
издејствован на преваран или незаконит начин; 2) стечајни дужник не 
поступа по плану или поступа супротно плану реорганизације ако се тиме 
битно угрожава спровођење плана реорганизације. 

Из постављеног питања произилази да је стечајни поступак отво-
рен због непоступања по усвојеном плану реорганизације.  

Чланом 167. став 1. Закона о стечају прописано је да се по доношењу 
решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и 
права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене пла-
ном реорганизације уређују искључиво према условима из плана реорганиза-
ције. Усвојени план реорганизације је извршна исправа и сматра се новим 
уговором за измирење потраживања која су у њему наведена. 

У смислу цитираних одредби, у случају када је у поступку који је 
уследио након правноснажности решења о потврђивању претходно усво-
јеног плана реорганизације, донето решење којим се потврђује усвајање 
новог плана реорганизације, у диспозитив тог решења се не може унети 
одлука да је претходни план реорганизације престао да постоји. Без обзи-
ра што неизвршени план реорганизације није у целости спроведен, не 
доноси се ни одлука о обустави неизвршеног плана реорганизације у сте-
чајном поступку покренутом због његовог неизвршења. Претходно усво-
јен план реорганизације је и даље правно ваљан акт и представља извр-
шну исправу на основу које се у новом плану реорганизације утврђују 
потраживања поверилаца. 

 

ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ КРОЗ ОДГОВОРЕ  
НА ПИТАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ СУДОВА НА СЕДНИЦАМА  

ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ ОДРЖАНИМ 8.11.2018, 
9.11.2018. И 5.12.2018. ГОДИНЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА 

Материјално право 

Закон о ракији и другим алкохолним пићима је у делу "Забра-
на - члан 35. прописивао да је забрањено на пијацама и другим мести-
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ма (угоститељским објектима) излагати и продавати ракију и друга 
алкохолна пића у ринфузном стању. Док је чланом 44. прописао да 
ће: новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за при-
вредни преступ правно лице, ако: 19) стави у промет ракију и друга 
алкохолна пића за непосредну људску потрошњу која није оригинал-
но упакована и прописаног квалитета (члан 32). 

 

Закон о јаким алкохолним пићима у делу Забране прописује у 
члану 45. да је: забрањено је излагање и продаја јаког алкохолног 
пића у ринфузном стању на сајму, пијаци, угоститељском и продај-
ном објекту и др. Оригинално паковање јаког алкохолног пића дру-
гог произвођача не може се отварати и пиће пунити у другу амбала-
жу, односно друго оригинално паковање и такво јако алкохолно пиће 
не може се накнадно декларисати, односно не може се користити 
декларација другог произвођача. Док је чланом 51. предвиђено да 
новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за при-
вредни преступ правно лице ако: 20) изложи и продаје јако алкохолно 
пиће у ринфузном стању на сајму, пијаци, угоститељском и продај-
ном објекту и др. (члан 45. став 1). 

Имајући у виду наведено да ли је за постојање привредног 
преступа из члана 51. Закона о јаким алкохолним пићима неопходна 
кумулација односно и излагање и продаја? (Посебно имајући у виду да 
приликом контроле инспектори утврде излагање тако да је у току поступ-
ка тешко утврдити да ли је у том моменту било и продаје као и имајући у 
виду став и привредно апелационог суда у коме је излагање у угоститељ-
ском објекту али по старом закону значило да је исто доступно и продаји). 

Постављено питање правилно интерпретира релевантне законске 
одредбе Закона о јаким алкохолним пићима. Ради прегледности одговора, 
поново ће се навести садржина законских одредби. Дакле, материјална 
одредба закона гласи да је забрањено излагање и продаја јаког алкохолног 
пића у ринфузном стању на сајму, пијаци, угоститељско и продајном 
објекту и др. Оригинално паковање јаког алкохолног пића другог произ-
вођача не може се отварати и пиће пунити у другу амбалажу, односно 
друго оригинално паковање и такво јако алкохолно пиће не може се 
накнадно декларисати, односно не може се користити декларација другог 
произвођача (члан 45). 
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Казнена одредба гласи да ће се новчаном казном од 300.000,00 
динара до 3.000.000,00 динара казнити за привредни преступ правно лице 
ако изложи и продаје јако алкохолно пиће у ринфузном стању на сајму, 
пијаци, угоститељском и продајном објекту и др. (члан 45. став 1), која је 
садржана у члану 51. став 1. тачка 20. За привредни преступ из става 1. 
овог члана казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 200.000,00 динара 
и одговорно лице у правном лицу.  

Према садржини постављеног питања, које се односи на кумула-
цију услова за постојање привредно казнене одговорности, а полазећи од 
садржине материјалне и казнене одредбе, произилази да је реч о две рад-
ње извршења дела: излагању и продаји. Граматички и логички посматра-
но, реч је о две одвојене радње, које се могу извршити на различите начи-
не, на више места и путем различитих медија. Оглашавање може бити и 
усмено, преко интернета, телевизије и тсл., а продаја непосредно или 
посредно, или на други начин који је у Закону наведен примера ради.  

Свака од наведених радњи представља преступ сама за себе. 
Могуће је извршити излагање без успеле продаје, или пак, продају коме 
није претходило излагање. Дакле, да би се испунило биће дела, неопходно 
је да се испуни једна радња, излагање или продаја. Обе радње су, самим 
законом, наведене као облик извршења дела привредног преступа, не тре-
ба их сматрати кумулативним радњама извршења дела, већ алтернатив-
ним. Уколико бисмо анализирали све могуће ситуације које могу да прои-
зађу из примене овог Закона, уколико се у пракси докаже постојање обе 
радње, излагања и продаје, реч би било о једном делу привредног престу-
па, јер би једно дело конзумирало друго.  

 

II 

Процесно право 

Да ли су лабораторије акредитоване од стране Акредитацио-
ног тела Србије, које су акредитоване лабораторије за анализу физич-
ко – хемијских, микробиолошких, органолептичких, биолошких, 
радиолошких и сл. својстава анализираних узорака хране за људску 
исхрану, хране за животиње, воде за пиће, сировина за производњу 
хране и пића итд. и носе ознаку АТС на својим извештајима, дужне да 
приликом основних анализа и суперанализа за потребе инспекциј-
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ских надзора, као и за потребе поступка за привредне преступе, иска-
зују своје резултате са коначним резултатом процене мерне несигур-
ности, односно проширене мерне несигурности (плус – минус). Да ли 
је могуће прихватити резултате анализа лабораторија за испитивање 
које носе акредитацију АТС ако су резултати анализа узорака дати 
без исказане мерне несигурности, односно проширене мерне несигур-
ности (плус – минус). 

Према члану 16. ЗКП судске одлуке се не могу заснивати на дока-
зима који су непосредно или посредно, сами по себи или према начину 
прибављања у супротности са Уставом, овим закоником, другим законом 
или општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним 
међународним уговорима, осим у поступку који се води због прибављања 
таквих доказа. 

Постављено питање у својој суштини, не представља проблематику 
примене Правила у вези процене мерне несигурности, већ проблематику оце-
не доказа. Цитирањем одредаба Правила, првостепени суд закључује да је 
одређени резултати испитивања, не могу се прихватити као валидни. 

Пре свега, одредбе ЗКП упућују на обавезу суда да непристрасно 
оцени изведене доказе и да на основу њих са једнаком пажњом утврди 
чињенице које терете или иду у корист окривљеном. Изведене доказе суд 
оцењује по свом слободном судијском уверењу. Пресуду, или решење 
које одговара пресуди, суд може засновати само на чињеницама у чију је 
извесност уверен. (члан 16. ст. 2, 3. и 4. ЗКП). 

У кривичном поступку судија сам, слободно оцењује доказе и сло-
бодно утврђује која ће доказна средства користити ради утврђења одређе-
них чињеница. Приликом доношења одлуке, образложењем даје разлоге 
за своју одлуку, оцењује све изведене доказе и даје логичне закључке који 
су произашли на крају доказног поступка. Судија у доказивању није спу-
тан законским оквирима и забранама, осим из става 1. члан 16. ЗКП. Пре-
ма томе, не може се унапред закључити, на основу слова неког закона или 
правилника да ли је доказ унапред прихватљив или не. У сваком поједи-
ном случају, суд мора оценити изведене доказе и дати разлоге зашто је 
исте прихватио или не. 

У конкретном случају, полазећи од претпоставке да је задатак 
акредитоване лабораторије утврђивање вредности хемијских, биолошких 
и тсл. показатеља, неопходно је да суд свестрано расправи нејасне доказе, 
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уколико су исти нејасни, на одговарајући начин, како имајући у виду 
резултате анализа, тако и анализом резултата, самостално или на основу 
налаза вештака. У сваком случају, докази морају бити подвргнути логич-
ким правилима закључивања, свестрано, непристрасно, а у образложењу 
пресуде такви закључци презентирани разумљиво и убедљиво. 

Коначно, увидом у текст Правила уочава се да процена мерне 
несигурности није дата у императивном облику, већ као препорука, и то у 
одређеним случајевима. 
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Јасминка Обућина 
председник Привредног апелационог суда 

 

 

ПРАВНО ДЕЈСТВО ПОБИЈЕНОГ УГОВОРА 
О ПРЕНОСУ ПРАВА НА СТВАРИМА УПИСАНИМ 

У ЈАВНИ РЕГИСТАР 
 

Увод 

Побијање је институт облигационог права који се изузетно при-
мењује у дужничко-поверилачким односима, само у ситуацијама када 
дужник не располаже имовином довољном за намирење повериоца. Зако-
нодавац у том случају дозвољава повериоцу, под тачно одређеним услови-
ма, да побија иначе пуноважан правни посао (или правну радњу), а ради 
намирења свог потраживања. Управо због тога што се увек побија пуно-
важан правни посао (или правна радња) услови за побијање су тачно 
предвиђени законом1. С пуним правом се може рећи да је побијање 
дужникових правних радњи изузетак од правила: правило је да пунова-
жни правни посао производи правно дејство како између странака, тако 
и у односу на трећа лица, а изузетак је да се (ради намирења повериоца) 
пуноважном правном послу одузима правно дејство, истина ограничено, 
али се ипак одузима. 

У нашем законодавству побијање се јавља у два вида: ванстечај-
но и стечајно побијање. 

Ванстечајно побијање регулисано је чл. 281-285. Закона о облига-
ционим односима, а стечајно побијање, стечајним законима2.  

 

                                                 
1  Чл. 280, 281. и 282. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 

45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", брoj 31/93 и "Службени лист СЦГ", брoj 1/03 – 
Уставна повеља) 

2  Чл. 119-130. Закона о стечају ("Службени гласник РС", брoj 104 од 16.12.2009. године, 99 од 
27.12.2011. године-др. Закон, 71 од 25.7.2012. године-УС, 83 од 5.8.2014. године, 113 од 
17.12.2017. године, 44 од 8.6.2018. године и 95 од 8.12.2018. године) 

 Чл. 98-108. Закона о стечајном поступку ("Службени гласник РС", брoj 84 од 24.7.2004. године) 
 Чл. 112-116. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ("Службени лист СФРЈ", брoj 

84/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 37/93, 28/96) 
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1. Однос ванстечајног и стечајног побијања 

Побијање правних послова (и правних радњи) ван стечаја и поби-
јање правних послова (и правних радњи) у стечају заснивају се на истим 
основним начелима, али постоје битне разлике које се заснивају на самој 
природи и циљу стечајног поступка. Побијање ван стечаја има за циљ 
намирење једног повериоца, у обиму и границама потребним за његово 
намирење. Побијање у стечају има за циљ намирење свих стечајних пове-
рилаца, па побијена правна радња, односно посао има дејство према свим 
повериоцима стечајног дужника, односно према стечајној маси стечајног 
дужника из које треба да се намире повериоци. Побијање у стечају има за 
последицу да се имовина врати у стечајну масу. Стога је побијена правна 
радња без дејства према свим повериоцима стечајног дужника. Код поби-
јања у стечају инсолвентност стечајног дужника се претпоставља. Ова 
претпоставка наступа самом чињеницом отварања стечајног поступка над 
дужником. Међутим, код ванстечајног побијања поверилац мора да дока-
зује инсолвентност дужника и немогућност намирења свог потраживања 
из имовине дужника. Поверилац у случају ванстечајног побијања дужан је 
да докаже и доспелост свог потраживања за исплату, што није случај код 
побијања у стечају, с обзиром да наступањем правних последица отвара-
ња стечајног поступка над дужником сва потраживања поверилаца према 
стечајном дужнику доспевају. Повериоци у стечају су овлашћени да под-
носе побојне тужбе самом чињеницом да су своја потраживања пријавили 
у стечајну масу, све док се правноснажно не утврди да потраживање није 
основано. 

Одредбе Закона о стечају којима се регулише побијање правних 
радњи стечајног дужника имају ограничено дејство, с обзиром да се стечај 
спроводи над правним лицима, а да је круг правних лица над којима се 
спроводи стечај ограничен чланом 14. Закона о стечају3. То значи да се у 

                                                 
3  Члан 14. Закона о стечају: 
 "Стечајни поступак се не спроводи према: Републици Србији; аутономним покрајинама и једини-

цама локалне самоуправе; фондовима или организацијама обавезног пензијског, инвалидског, 
социјалног и здравственог осигурања; правним лицима чији је оснивач Република Србија, ауто-
номна покрајина или јединица локалне самоуправе, а која се искључиво или претежно финанси-
рају кроз уступљене јавне приходе или из републичког буџета, односно буџета аутономне покра-
јине и јединице локалне самоуправе; Народној банци Србије; Централном регистру, депоу и кли-
рингу хартија од вредности; јавним агенцијама.   

 Одредбе овог закона не примењују се на стечајни поступак банака и осигуравајућих организација, 
осим одредаба којима се уређују питања која нису уређена посебним законом.   
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свим другим случајевима побијања имају применити одредбе Закона о 
облигационим односима којима се регулише побијање ван стечаја. Тако-
ђе, чињенична стања која се утврђују у поступку побијања у стечају у 
односу на чињенична стања која се утврђују у поступку побијања ван сте-
чаја битно се разликују. Ова разлика управо произлази из специфичности 
побијања дужникових правних радњи и послова у стечају. Битна разлика 
побијања у стечају у односу на ванстечајно побијање је и услов који Закон 
о стечају поставља у члану 119. Закона о стечају4, а то је погодовање 
поверилаца. Међутим, без обзира на изнете разлике заједничко за побија-
ње у стечају и ван стечаја је да је правна радња, односно правни посао 
који се побија, пуноважан. Значи, предуслов за приступање побијању и у 
стечају, и ван стечаја, је пуноважан правни посао. Ништави правни посло-
ви не могу бити предмет ни стечајног, ни ванстечајног побијања. Међу-
тим, изузетак су оснажени апсолутно ништави уговори из члана 103. став 
2. Закона о облигационим односима, као и уговори из члана 106. Закона о 
облигационим односима (конвертовани уговори)5. Такође се рушљиви 

                                                                                                                       
 За обавезе правног лица над којим се у складу са ст. 1. овог члана не спроводи стечајни поступак 

солидарно одговарају његови оснивачи, односно власници, као чланови или акционари” 
4  Члан 119. Закона о стечају: 
 "Правне послове и друге правне радње закључене, односно предузете пре отварања стечајног 

поступка, којима се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца или оштећују повери-
оци, као и правне послове и друге правне радње којима се поједини повериоци стављају у погод-
нији положај (у даљем тексту: погодовање поверилаца), могу побијати стечајни управник, у име 
стечајног дужника и повериоци, у складу са одредбама овог закона.  

 Пропуштање закључења правног посла односно пропуштање предузимања радње, у погледу 
побијања, изједначава се са правним послом односно са правном радњом.  

 Побијати се могу и правни послови, правне и процесне радње на основу којих је донета извршна 
исправа или које су предузете по основу извршне исправе или у поступку принудног извршења, 
ако испуњавају услов из ст. 1. овог члана. Ако захтев за побијање буде усвојен, престаје дејство 
извршне исправе према стечајној маси.  

 Побијање се може вршити од дана отварања стечајног поступка до дана одржавања рочишта за 
главну деобу.  

 Не могу се побијати уобичајени пригодни дарови, наградни дарови, као ни дарови учињени из 
захвалности нити издвајања у хуманитарне сврхе, под условом да су у време када су учињени 
били сразмерни финансијским могућностима стечајног дужника и уобичајени за привредну грану 
којој стечајни дужник припада 

5  Члан 103. став 2. Закона о облигационим односима: 
 "Ако је закључење одређеног уговора забрањено само једној страни, уговор ће остати на снази 

ако у закону није што друго предвиђено за одређени случај, а страна која је повредила законску 
забрану сносиће одговарајуће последице" 

 Члан 106. Закона о облигационим односима: 
 "Кад ништав уговор испуњава услове за пуноважност неког другог уговора, онда ће међу уговара-

чима важити тај други уговор, ако би то било у сагласности са циљем који су уговарачи имали у 
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уговори могу побијати све док се не пониште. Није дозвољена тужба сте-
чајног повериоца ради утврђења да су предузете радње и одлуке стечајног 
управника, донете у поступку стечаја, без правног дејства.6 Код ванстечај-
ног побијања побијени правни посао остаје без дејства само у односу на 
тачно одређеног повериоца и у обиму који је потребан за намирење потра-
живања тог повериоца. У случају стечајног побијања правни посао остаје 
без дејства у односу на стечајну масу стечајног дужника. Према свим 
осталим лицима побијени правни послови или правне радње остају пуно-
важни. За ванстечајно побијање је потребно да је потраживање повериоца 
доспело за исплату без обзира када је настало, као и да је радња која се 
побија предузета на штету поверилаца. За успешно побијање у стечају 
морају бити испуњени кумулативни предуслови (да је отворен стечајни 
поступак, да у стечајној маси нема довољно имовине за потпуно намире-
ње поверилаца и да је правни посао пуноважан), један од услова из члана 
119. став 1. Закона о стечају (да се предузетим правним послом, односно 
правном радњом, нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца 
или оштећују повериоци или поједини повериоци стављају у погоднији 
положај), као и један од основа прописаних чланом 120-123. Закона о сте-
чају (уобичајено намирење, неуобичајено намирење, непосредно оштеће-
ње поверилаца или намерно оштећење поверилаца). 
 

2. Дејства ванстечајног побијања 

Ванстечајно побијање се најчешће предузима тужбом, а може и 
приговором7. Пасивно легитимисано је лице са којим је или у чију корист 
је предузета правна радња која се побија, односно његови универзални 
сукцесори. Како је циљ побијања да се правном послу (радњи) одузме 
правно дејство, ради намирења потраживања повериоца (у парничном 

                                                                                                                       
виду кад су уговор закључили и ако се може узети да би они закључили тај уговор да су знали за 
ништавост свог уговора” 

6  Решење Привредног апелационог суда, Пж 3980/13 од 21.8.2013. године. 
7  Члан 283. Закона о облигационим односима: 

(1) Побијање се може вршити тужбом или приговором. 
(2) Тужба за побијање подноси се против трећег лица са којим је, или у чију је корист предузета 

правна радња која се побија, односно против његових универзалних правних следбеника. 
(3) Ако је трећи отуђио неким теретним послом корист прибављену располагањем које се побија, 

тужба се може подићи против прибавиоца само ако је овај знао да се прибављање његових 
претходника могло побијати, а ако је ту корист отуђио послом без накнаде, тужба се може 
подићи против прибавиоца и ако он то није знао. 

(4) Тужени може избећи побијање ако испуни дужникову обавезу 
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поступку – тужиоца), то тужба за ванстечајно побијање мора да садржи 
два тужбеног захтева: 

- први тужбени захтев је да се одређена правна радња или правни 
посао огласе без дејства у односу на повериоца – тужиоца; и 

- други тужбени захтев се односи на начин и обим трпљења туже-
ног или пак (не) чињења, да би тужилац као поверилац намирио своје 
потраживање. Стога овај део тужбеног захтева мора да садржи и обим 
трпљења туженог ради намирења потраживања повериоца - тужиоца8. 
Сврха ванстечајног побијања није да се правни посао или правна радња 
огласе ништавим или пониште, није циљ да им се одузме дејство у цело-
сти и према трећим лицима, већ се правном послу, односно правној рад-
њи, одузима дејство само у оном обиму који је неопходан за намирење 
тужиоца као повериоца. У преосталом делу и у односу на трећа лица 
правни посао и даље има дејство, пуноважан је9. 

Управо из горе наведених разлога пресуда којом је усвојен тужбе-
ни захтев за ванстечајно побијање није исправа на основу које се може 
уписати право својине у корист лица – дужника, који је располагао својом 
имовином, а које располагање је било предмет успешног побијања10. 
Дужник чак и не мора бити увек обухваћен тужбом, пасивно је легитими-
сано лице са којим је дужник предузео побијану правну радњу које имало 
користи од радње самог дужника. 
                                                 
8  Захтев за побијање дужникове правне радње код уговора о поклону, поред захтева за утврђење да 

је у односу на дужника без правног дејства уговор о поклону до висине тужиочевог потраживања 
утврђеног правноснажном и извршном судском одлуком, треба да садржи и захтев да се обавеже 
дужник – тужени да дозволи и трпи да се тужилац намири у свом потраживању према дужнику 
продајом непокретности које су биле предмет уговора о поклону (пресуда Апелационог суда у 
Новом Саду Гж 396/11 од 24.3.2011. године) 

9  Особености овог правног института су да конкретна правна радња према осталим лицима и у 
осталом делу производи правно дејство (односно правни посао опстаје), пасивно је легитимисано 
само треће лице са којим је дужник предузео побијану правну радњу (није нужно тужбом обухва-
тити и дужника) и пуноважно побијање производи дејство од момента побијања, па убудуће (деј-
ство ex nunc). (Одговори на питања трговинских судова који су утврђени на седницама Одељења 
за привредне спорове одржаним дана 5.10, 25.10, 7.11. и 14.11.2006. године и на седници Одеље-
ња за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 20.9.2006. године – Судска 
пракса трговинских судова – Билтен бр. 3/06 – стр. 64) 

10  Побијање правне радње производи дејства између повериоца и поклонопримца. Усвајањем захте-
ва за побијање за поклонопримца настаје обавеза да трпи повериочево намирење из предмета 
поклона, али у односу на поклонодавца не може да произведе никакво дејство. Непокретност је 
пре подношења тужбе за побијање из имовине поклонодавца прешла у имовину другог лица, па 
се поклонодавцу не би могло наложити да трпи намирење из туђе имовине (пресуда Апелационог 
суда у Београду Гж 2388/14 од 8.12.2015. године) 



Привреднопрвна секција 
 

 249

Крајњи циљ успешног побијања постиже се у извршном поступку 
покренутом по предлогу повериоца – тужиоца из побојне парнице: пове-
рилац – тужилац из побојне парнице, сада извршни поверилац, може 
ствар која је била предмет располагања из побијеног правног посла опре-
делити као предмет извршења свог доспелог потраживања због кога је и 
поднео побојну тужбу11. То значи да ће поверилац намирити своје потра-
живање у извршном поступку из вредности ствари чији је власник треће 
лице, а не повериочев дужник, с тим што ће треће лице у извршном 
поступку бити принуђено да трпи намирење потраживања повериоца из 
вредности ствари чији је власник. Вишак вредности који преостане из 
вредности продате ствари предаје се противнику побијања (власнику 
ствари). 

Из свега наведеног следи закључак да се успешним ванстечајним 
побијањем правног посла дужника не враћа у својину ствар која је била 
предмет располагања дужнику, што даље значи да уколико су предмет 
располагања из побијеног правног посла биле непокретности или пак 
покретне ствари о којима се воде јавни регистри, правноснажна и извр-
шна пресуда о успешно побијеном правном послу није и не може бити 
основ за промену носиоца права својине, односно уписа дужника као 
носиоца права својине. 

 

3. Дејство стечајног побијања 

Правни посао или правна радња стечајног дужника побијају се 
углавном тужбом, а могу се побијати противтужбом или приговором у 
парници12. Тужиоци у поступку стечајног побијања могу бити повериоци 
или стечајни управник у име и за рачун стечајног дужника, односно сте-
чајне масе. Тужба се подноси против лица са којим је правни посао 
закључен, односно према коме је правна радња предузета (противник 
побијања) и против стечајног дужника, ако у његово име тужбу није под-
нео стечајни управник. Тужени у стечајном побијању могу бити и наслед-
ници или други универзални правни следбеници противника побијања, 

                                                 
11  Усвајањем тужбе у односу на део захтева да се утврди да је у односу на тужиоца без правног деј-

ства уговор о поклону у делу потребном за намирење његовог доспелог потраживања, постигнут 
је циљ тужбе – да тужилац у извршном поступку може као поверилац непокретност која је пред-
мет тог уговора определити као предмет извршења свог доспелог потраживања … Решење Врхов-
ног суда Србије Рев 1447/08 од 8.4.2009. године 

12  Члан 128. Закона о стечају 
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као и остали правни следбеници противника побијања под условима про-
писаним чланом 129. став 4. Закона о стечају. 

Закон о стечају дејства побијања регулише једном једином одред-
бом, чланом 130. који гласи: "Ако захтев за побијање правног посла или 
друге правне радње буде правноснажно усвојен, побијени правни посао 
односно правна радња немају дејства према стечајној маси, а противник 
побијања је дужан да у стечајну масу врати сву имовинску корист стечену 
на основу побијеног посла или друге радње. Правне последице успешног 
побијања извршене компензације састоје се у обавези враћања по том 
основу остварене користи у стечајну масу, а лице које је вратило примље-
но може поднети накнадну пријаву ради стицања статуса стечајног пове-
риоца и равноправног намирења из стечајне масе13. У случају отуђења 
предмета побијеног правног посла, противник побијања има обавезу да, 
због немогућности натуралне реституције, у стечајну масу врати новчану 
противвредност предмета располагања, као неосновано стечену имовин-
ску корист14. 

Противник побијања, након што врати имовинску корист из става 
1. овог члана, има право да остварује своје противпотраживање као сте-
чајни поверилац, подношењем накнадне пријаве потраживања". 

Из одредбе јасно произлази да успешно стечајно побијање произ-
води правно дејство само према стечајној маси стечајног дужника. То 
даље значи да и стечајно побијање има ограничено дејство, одузима прав-
но дејство пуноважном правном послу само у односу на стечајну масу, 
али не и у односу на трећа лица и не у односу на стечајног дужника.  

Стечајни дужник није исто што и стечајна маса: стечајни дужник 
је правно лице, најчешће привредно друштво (осим лица из члана 14. 
Закона о стечају) над којим је отворен стечајни поступак, а стечајна маса 
је дефинисана чланом 101. Закона о стечају: стечаја маса је целокупна 
имовина дужника у земљи и иностранству на дан отварања стечајног 
поступка, као и имовина коју стечајни дужник стекне током стечајног 
поступка. Од појма стечајне масе треба разликовати појам деобне масе 
који је дат у члану 138. став 1. Закона о стечају15. 

                                                 
13  Пресуда Врховног касационог суда, Прев 85/17 од 30.3.2017. године 
14  Пресуда Врховног касационог суда, Прев 367/17 од 21.12.2017. године 
15  Члан 138. став 1. Закона о стечају: 
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Надаље, ''... побијени правни посао је правно ваљан и производи 
правне последице све док се не изврши његово побијање, али и након тога 
правна радња остаје пуноважна. Правна дејства побијања увек настају ex 
nunc, јер је побијена правна радња и пре и након тога правно ваљана. Зато 
се правна дејства побијања тичу само стечајне масе, односно стечајних 
поверилаца, а не и пуноважности побијене правне радње. То указује да је 
правни домашај побијања мањи од правних последица које настају закљу-
чењем ништавог, односно поништења рушљивог правног посла''16. 

"Побијањем се не дира у правни однос између стечајног дужника 
и трећег лица (противника побијања). Напротив, тај правни однос и даље 
опстаје, али не дејствује према стечајној маси. Примера ради, ако је сте-
чајни дужник закључио уговор о кредиту са банком који је у стечајном 
поступку побијен, то не би утицало на право банке да тражи испуњење 
уговора од евентуалних јемаца"17. 

Уколико се све горе наведено прихвати као тачно, а аутор овог рада 
дели цитирана мишљења, може се основано поставити следеће питање: 

Да ли се у случају успешног стечајног побијања, ствари које су 
биле предмет располагања побијеним правним послом враћају у стечајну 
масу у државину, при чему је противник побијања дужан да трпи да се 
повериоци стечајног дужника намирују продајом ствари у стечају (што би 
била аналогија са ванстечајним побијањем), или се ствар враћа стечајном 
дужнику у својину, што изискује одговарајуће измене у јавним регистри-
ма: када су у питању непокретности у катастру непокретности, а када су у 
питању рецимо, удели у другом друштву, измене у АПР-у? 

Следеће спорно питање које се поставља је: 

Уколико од вредности ствари враћене у стечајну масу побијеним 
правним послом преостане део средстава након намирења поверилаца у 
100% износу пријављених потраживања да ли се исти третира као вишак 

                                                                                                                       
  "Стечајну масу за поделу стечајним повериоцима (деобну масу), чине новчана средства стечајног 

дужника на дан отварања стечајног поступка, новчана средства добијена настављањем започетих 
послова и новчана средства остварена уновчењем ствари и права стечајног дужника, као и потра-
живања стечајног дужника наплаћена у току стечајног поступка." 

16  Драгиша Б. Слијепчевић, Коментар Закона о стечају, Београд 2016. године, издавач Друштво са 
ограниченом одговорношћу "Привредни саветник", Београд, стр. 413. 

17  Вук Радовић, "Стечајно право", књига друга, Универзитет у Београду – Правни факултет, Центар 
за издаваштво и информисање, 2017. године, стр. 169. 
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деобне масе (и враћа оснивачима како то предвиђа Закон о стечају у члану 
147), или се пак враћа противнику побијања? 
 

4. Актуелна судска пракса 

Пресудом првостепеног суда по побојној тужби стечајног дужни-
ка, усвојен је тужбени захтев и утврђено је да је без правног дејства уго-
вор о купопродаји непокретности закључен између стечајног дужника, 
као продавца и туженог, као купца, наложено је РГЗ да брише туженог 
као власника из Регистра непокретности и да изврши упис стечајног 
дужника као власника стана. Привредни апелациони суд је првостепену 
пресуду потврдио,18 налазећи да је правилан закључак првостепеног суда 
да су испуњени општи услови за побијање из члана 119. Закона о стечају 
и основ побијања из члана 122. став 1. Закона о стечају (непосредно оште-
ћење поверилаца). Врховни касациони суд19 одбија као неосновану реви-
зију туженог уз образложење: "Суштина предметног спора је побијање 
правног посла у стечају предузетог у последњих шест месеци пре подно-
шења предлога за покретање стечајног поступка. 

Последице успешног побијања правног посла регулисане су чла-
ном 130. Закона о стечају који прописује да ако је захтев за побијање 
правног посла или друге правне радње правноснажно усвојен, побијени 
правни посао, односно правна радња немају дејство према стечајној маси, 
а противник предлагача је дужан да у стечајну масу врати сву имовинску 
корист стечену на основу побијеног посла или друге радње". 

Врховни касациони суд у истој пресуди даље наводи: "Из наведе-
ног следи да је суштински ефекат успешног побијања правног посла упра-
во враћање у пређашње стање, што је у овом случају успостављање прет-
ходног земљишнокњижног стања, а како су то правилно закључили и 
нижестепени судови". 

Пресудом првостепеног суда утврђено је да је без правног дејства 
према стечајној маси уговор о преносу оснивачког удела закључен између 
стечајног дужника (као тужиоца и продавца) и туженог, као купца, нало-
жено је туженом да врати у стечајну масу пренети удео и утврђено да је 
тужилац власник враћеног удела.  

                                                 
18  Пж 6814/15 од 19.5.2016. године. 
19  Прев 280/16 од 11.5.2017. године.  
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Пресудом Привредног апелационог суда20 потврђена је првостепе-
на одлука уз образложење: "Последица усвајања захтева којим се побија 
уговор о преносу удела, остварује се радњама признања и трпљења радње 
уписа промене оснивача и вредности удела у Регистру привредних субје-
ката, па не стоје жалбени наводи туженог у том смислу"21. 

Пресудом Привредног апелационог суда22 преиначена је првосте-
пена одлука и усвојен тужбени захтев тужиоца - стечајног дужника, тако 
што је стављен ван снаге уговор о преносу удела и утврђено да наведени 
уговор нема дејство према стечајној маси. Такође је наложено Агенцији за 
привредне регистре да изврши брисање уписа основног капитала и уписа 
свих промена извршених на основу уговора о преносу удела. Привредни 
апелациони суд своју одлуку образлаже на следећи начин: "Другостепени 
суд налази да је чињенично стање у првостепеној пресуди правилно утвр-
ђено, али да је првостепени суд погрешно применио материјално право. 
То је био разлог за преиначење првостепене пресуде и усвајање тужбеног 
захтева на основу члана 124. Закона о стечају". 

Врховни касациони суд23 одбија као неосновану ревизију туженог 
изјављену против пресуде Привредног апелационог суда и свој став обра-
злаже на следећи начин: "Тужилац постављеним тужбеним захтевом побија 
своју правну радњу бестеретног располагања, јер је по његовим наводима 
дошло до смањења његове имовине као стечајног дужника чиме су изгледи 
повериоца за намирење погоршани. … Код испуњености предуслова и јед-
ног од општих услова из члана 119. Закона о стечају, као и посебних из чла-
на 124. Закона о стечају за побијање спорног уговора о преносу удела, пра-
вилно је закључио другостепени суд да је основан постављени захтев, те је 
преиначио првостепену пресуду у том смислу …". 

У једном другом поступку који се водио између два стечајна 
дужника, по тужби за утврђење права својине и излучење ствари из сте-
чајне масе туженог и противтужби којом се побија уговор о купопродаји 
закључен између странака, Привредни апелациони суд је првостепену 
одлуку преиначио у целости, тако што је одбио тужбени захтев тужиоца 

                                                 
20  Пж 4438/13 од 16.4.2014. године. 
21  Исто становиште заузето је и у пресудама Привредног апелационог суда Пж 5113/14 од 18.2.2016. 

године и пресуди Врховног касационог суда Прев 298/16 од 9.2.2017. године. 
22  Пж 5113/14 од 18.2.2016. године. 
23  Прев 298/16 од 9.2.2017. године. 



Билтен Врховног касационог суда 

 254

за утврђење права својине и излучење из стечајне масе туженог, а усвојио 
противтужбени захтев и утврдио да је предметни уговор о купопродаји 
без правног дејства24. 

Одлуком Врховног касационог суда25 се одбија као неоснована 
ревизија и потврђује ова пресуда Привредног апелационог суда уз обра-
зложење: " … да су се стекли услови за побијање спорног правног посла 
из одредби чл. 119. и 122. став 1. тачка 2. Закона о стечају, … и да: "тужи-
лац нема право да тражи утврђење права својине и излучење непокретно-
сти која је предмет побијеног уговора. Зато је одбијен тужбени захтев". 

Из изложене судске праксе произлази да су судови у случају успе-
шног стечајног побијања, када је предмет располагања побијеног правног 
посла непокретност или удео, налагали јавним регистрима (непокретно-
сти или удела) брисање уписа извршених на основу побијеног правног 
посла и поновне уписе земљишнокњижног стања пре закључења побије-
ног правног посла. У другим случајевима, када и нису налагали уписе јав-
ним регистрима утврђивали су да је стечајни дужник (који је располагао 
непокретношћу или уделом побијеним правним послом) власник непо-
кретности, односно удела, које пресуде су као извршне исправе подобне 
за упис права својине на непокретностима или уделима у јавним реги-
стрима. Следом реченог, доследно пратећи судску праксу, судови су куп-
цима непокретности (или удела) одбијали да утврде право својине из раз-
лога што је уговор о купопродаји или преносу удела, без дејства према 
стечајној маси из разлога стечајног побијања. На тај начин судови су деј-
ство успешног стечајног побијања изједначили са дејством ништавих уго-
вора. То за последицу има да је противник побијања изгубио својину на 
ствари, ствар је након успешно побијеног посла враћена у стечајну масу и 
то у власништво стечајног дужника. У случају да је противник побијања 
пропустио да поднесе накнадну пријаву потраживања26, као стечајни 
поверилац, чиме би изостало његово намирење као стечајног повериоца27, 

                                                 
24  Пж 4810/17 од 23.11.2017. годинe. 
25  Прев 205/18 од 31.1.2019. године. 
26 Члан 130. став 2. Закона о стечају. 
27  Судска пракса се није изјаснила до када противник побијања може да поднесе пријаву потражива-

ња као стечајни поверилац. По мишљењу аутора овог рада крајњи рок је рок за изјављивање при-
медби на нацрт решења за главну деобу, а то значи да се може догодити да пресуда којом се поби-
ја правни посао може бити донета и након правноснажности решења о главној деоби, чиме је 
лишен противник побијања да поднесе накнадну пријаву потраживања благовремено, односно до 
истека рока за приговоре на нацрт решења за главну деобу. Међутим, ништа не спречава против-
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остатак средстава би се сматрао вишком деобне масе и био би распоређен 
оснивачима применом члана 147. Закона о стечају. 

 

5. Став аутора о дејству стечајног побијања 
(разлози за промену судске праксе) 

Став аутора овог рада је већ делимично изражен у претходном делу 
констатацијом да је судска пракса последице успешног стечајног побијања 
поистоветила са последицама утврђивања ништавости уговора, односно 
поништаја уговора. Међутим, то није циљ побијања, ни ванстечајног, ни 
стечајног. Циљ побијања је да побијени правни послови (правне радње) 
остају пуноважни и производе дејство према свима, осим према тачно одре-
ђеном повериоцу у тачно одређеном обиму, ради намирења тачно одређе-
ног потраживања, када је у питању ванстечајно побијање, а када је у пита-
њу стечајно побијање: правни посао производи правно дејство такође пре-
ма свима, што подразумева и трећа лица и стечајног дужника, али не произ-
води правно дејство према стечајној маси из које се намирују повериоци, а 
то значи да не производи правно дејство само према повериоцима стечајног 
дужника у мери потребној за намирење стечајних поверилаца. Последица 
тумачења дејства побијања на овај начин јесте да противник побијања и 
даље остаје титулар права које му је пренето побијеним правним послом, 
односно власник непокретности (ако је непокретност била предмет распо-
лагања побијеним правним послом) или удела (ако је удео био предмет рас-
полагања побијеним правним послом). То значи да након успешног стечај-
ног побијања, стечајном дужнику се "не враћају" права којима је распола-
гао, па нема основа ни за било какве уписе – промене титулара права (вла-
сника непокретности, власника удела) у јавним регистрима. Једини упис 
који је могућ јесте забележба спора28. 

                                                                                                                       
ника побијања да поднесе и условну пријаву потраживања, посебно имајући у виду да су стечајни 
управници дужни и без накнадне пријаве да резервишу средства у нацрту решења за главну деобу 
за евентуалну накнадну пријаву потраживања (члан 139. став 4. тачка 4а Закона о стечају), али 
нема услова да се потраживање испитује ако нема пријаве 

28  Чланом 4. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 
65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 
41/18-др. закон) је прописано да је катастар непокретности основни и јавни регистар о непокрет-
ностима и стварним правима на њима. Такође, чланом 63. наведеног закона је прописано начело 
поуздања у катастар непокретности, а чланом 64. начело законитости. Према члану 88а истог 
закона је прописано да упис у катастар непокретности, осим уписа права, се врши и на основу 
одговарајућих потврда и уверења које издају надлежни органи, односно вршиоци јавних овлашће-
ња, елабората премера, односно елабората геодетских радова, налаза и мишљења сталног судског 
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Ова последица успешног стечајног побијања је истоветна после-
дици успешног ванстечајног побијања: код ванстечајног побијања не 
мења се титулар права којим је располагано, већ се исти обавезује на 
трпљење ради намирења потраживања повериоца према његовом дужни-
ку, који је то право отуђио. То јасно произлази из решења Врховног суда 
Србије Рев 1447/08 од 8.4.2009. године: "Усвајањем тужбе у односу на део 
захтева да се утврди да је у односу на тужиоца без правног дејства уговор 
о поклону у делу потребном за намирење његовог доспелог потраживања, 
постигнут је циљ тужбе – да тужилац у извршном поступку може као 
поверилац непокретност која је предмет тог уговора, определити као 
предмет извршења свог доспелог потраживања…". 

Како је извршни поступак поступак индивидуалног намирења, а 
стечајни поступак поступак колективног намирења, то дејство успешног 
стечајног побијања има за последицу у крајњем исходу враћање (предаја у 
посед) ствари (која је била предмет располагања побијеним правним 
послом) у стечајну масу стечајног дужника и трпљењем да се ствар у сте-
чајном поступку прода и из вредности намире повериоци. Купац ове ства-
ри у стечају својину стиче на основу решења29 стечајног судије (којим се 
констатује да је продаја извршена и којим се налаже одговарајућем реги-
стру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене продаје, 
односно упис других права стечених продајом), које решење са доказом о 
уплати купопродајне цене је и основ за упис права својине купца, без 
обзира на раније уписе и без терета30. 
                                                                                                                       

вештака и тужбе поднете надлежном суду којима се доказују чињенице које су од утицаја на 
податке катастра непокретности. 

29  Члан 132. став 13. Закона о стечају: 
 "Стечајни судија ће решењем констатовати да је продаја извршена и наложити одговарајућем 

регистру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене продаје, односно упис дру-
гих права стечених продајом. Наведено решење са доказом о уплати цене је основ за стицање и 
упис права својине купца, без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза 
насталих пре извршене купопродаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним 
субјектима пружаоцима услуга од општег интереса које се односе на купљену имовину" 

30  Из свега наведеног следи да ће суд у сваком случају, обавезно донети решење из члана 133. став 
12. Закона о стечају. 

 Стечајни судија, након извршене продаје и обавештења од стране стечајног управника о испла-
ти цене, врши контролу законитости поступка продаје, пазећи по службеној дужности на евен-
туалну ништавост, доноси решење којим констатује продају, а против тог решења сва заинте-
ресована лица, дакле и учесници у поступку продаје, имају право жалбе. 

 У ситуацији када је у току поступак озакоњења, стечајни судија ће донети решење из члана 133. 
став 12. Закона о стечају, којим ће констатовати да је продаја извршена, али истим неће нало-
жити одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене про-
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Изложеним приступом стечајном побијању се не доводи у питање 
располагање вишком вредности који преостане по намирењу поверилаца 
из вредности ствари враћене у стечајну масу побијеним правним послом, 
у случају неподношења накнадне пријаве потраживања. Тај вишак би се 
расподелио противнику побијања, као власнику ствари, удела или титула-
ру права, као што се и вишак који преостане након намирења извршног 
повериоца из извршног поступка, где је предмет извршења ствар из поби-
јеног правног посла, предаје противнику ванстечајног побијања. 

 

6. Уместо закључка 

Сврха реферата није критика постојеће судске праксе и одлука 
Привредног апелационог суда и Врховног касационог суда, већ потреба 
да се стручна јавност упозна са другачијим приступом институту стечај-
ног побијања и критички сагледа виђења аутора о дејству стечајног поби-
јања које се разликује од становишта које је формирала судска пракса. 
Основна идеја при писању овог рада била је да без обзира што се у стечај-
ном побијању сходно не примењују одредбе Закона о облигационим одно-
сима којим се регулише ванстечајно побијање, да се ова два правна инсти-
тута не могу посматрати независно један од другог. Ипак се стечајно 
побијање развило из ванстечајног и хтели то или не аналогија се мора 
применити, на шта указује и правна логика. Предложено виђење стечајног 
побијања даје одговоре и на друга спорна питања која овде нису разматра-
на, а која се појављују у стечајном поступку, као што је враћање ствари на 
које стечајни поверилац има обезбеђење у стечајну масу, након што је 
протекао рок за пријављивање потраживања. 

Аутор такође сматра да се наведено становиште заснива на приро-
ди института побијања правних послова и правних радњи и да произлази 
из одредбе члана 130. став 1. Закона о стечају. 

                                                                                                                       
даје, односно упис других права стечених продајом, јер имовина није ни уписана, те би одлука у 
том смислу била неизвршива. 

 Услови за упис пред надлежним катастром непокретности, стећи ће се у складу са одредбом 
члана 36. Закона о озакоњењу објеката, којом је прописано да се даном правноснажности реше-
ња о озакоњењу, стичу услови за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и 
правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар водова. (Извод из одговора на пита-
ња привредних судова који су утврђених на седницама Одељења за привредне спорове Привредног 
апелационог суда одржаним дана 16.11, 17.11, 20.11. и 30.11.2017. и на седници Одељења за при-
вредне преступе одржаној дана 17.11.2017. године) 
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Татјана Ђурица 
судија Привредног апелационог суда 
 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВЕРИЛАЦА 
СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАКОН ПОТВРЂИВАЊА 

УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА  
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

1. Увод и историјски осврт 

Могућност да стечајни дужник, инсолвентно правно лице, своју 
лошу економско-финансијску ситуацију регулише у договору са својим 
повериоцима релаксирањем својих обавеза, било по обиму или у погледу 
рочности, познавао је још Закон о санацији и престанку организација 
удруженог рада (''Службени лист СФРЈ'' бр. 72/86, 42/87, 75/87, 69/88), 
затим Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ("Службени 
лист СФРЈ", број 84/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 37/93 и 28/96) који је 
регулисао поступак принудног поравнања1. Принудног, зато што ако је на 
рочишту оно прихваћено од стране поверилаца чија потраживања износе 
више од половине потраживања оних поверилаца који имају право гласа, 
а затим одобрено од стране већа поравнања (судског већа), оно је имало 
правно дејство и према повериоцима који нису учествовали односно чија 
оспорена потраживања су накнадно утврђена, као и према оним који су 
гласали против2. Принудно поравнање имало је санациони карактер 
заснован на концепту опстанка дужника по сваку цену3. Наведени Закон о 
принудном поравнању, стечају и ликвидацији је као меру принудног 
поравнања допуштао само измену начина и рока исплате, односно испла-
ту потраживања у смањеном износу4. 

                                                 
1  Чл. 13-52. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ("Службени лист СФРЈ", број 

84/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 37/93 и 28/96) 
2  Члан 40. став 2. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ликвидацији ("Службени 

лист СФРЈ", број 84/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 37/93 и 28/96) 
3  Вук Радовић, Стечајно право, књига друга, Универзитет у Београду – Правни факултет 2017, стр. 192 
4 Одредбе чл. 19. и 21. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ликвидацији ("Службе-

ни лист СФРЈ", број 84/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 37/93 и 28/96) 
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Дакле, принудно поравнање није могло имати ликвидациони 
карактер те водити престанку друштва уз повољнији начин намирења 
повериоца него што би се остварило банкротством, односно уновчењем 
имовине. Није било могуће ни предвидети неке друге мере нпр. отпушта-
ње запослених, конверзија потраживања у удео и сл. 

Новије стечајно законодавство даје могућност редефинисања 
дужничко-поверилачких односа код правног лица код којег је испуњен 
један од стечајних разлога, кроз институт реорганизације. Реорганизација 
се први пут у нашем стечајном законодавству јавља у Закону о стечајном 
поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05-др. закон), који је 
давао могућност да се већ отворени стечајни поступак спроведе или бан-
кротством или реорганизацијом, у зависности од одлуке поверилаца5. 
Сагласно решењу тог прописа реорганизација је начин спровођења стеча-
ја и, такорећи, фаза стечајног поступка будући да Закон о стечајном 
поступку није предвидео да се усвајањем плана реорганизације стечајни 
поступак обуставља, већ је једна од последица била та што се из назива 
фирме брисала ознака "у стечају". Стечајни управник вршио је надзор над 
применом одредби плана6. У таквој ситуацији судска пракса је, неподеље-
но, стала на становиште да је у случају усвајања плана реорганизације по 
Закону о стечајном поступку, стечајни поступак у застоју7. 

 

2. Ново законодавно решење 

Закон о стечају који је сада у примени ("Службени гласник РС", 
бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 
95/18) прописује да се стечај, у смислу тог закона, спроводи банкрот-
ством или реорганизацијом8. Банкротство је начин спровођења поступ-
ка стечаја у којем се повериоци намирују из вредности стечајне масе, 
целокупне имовине стечајног дужника, првенствено њеним уновчењем, 
или из средстава остварених продајом стечајног дужника као правног 

                                                 
5  Члан 1. став 2. Закона о стечајном поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05-др. закон) 
6  Члан 133. Закона о стечајном поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05-др. закон) 
7  Решење Вишег трговинског суда Пж 4204/07 од 31.5.2007. године. 
 Одговори на питања трговинских судова који су утврђени на седници Одељења за привредне спо-

рове Вишег трговинског суда одржаној дана 25.10.2007. године и на седници Одељења за при-
вредне преступе и управно-рачунске спорове, одржаној дана 24.10.2007. године – Судска пракса 
трговинских судова – Билтен бр. 3/07 

8  Члан 1. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. Закон, 71/12-одлука УС, 
83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
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лица. Тада се намирују у зависности од њиховог права првенственог 
намирења (разлучни повериоци) и права приоритета њихових потражи-
вања по законом прописаним исплатним редовима (стечајни поверио-
ци)9. 

Реорганизација у смислу Закона о стечају представља начин спро-
вођења стечаја по усвојеном плану реорганизације, редефинисањем 
дужничко-поверилачких односа, статусним променама код дужника или 
на други начин који је предвиђен планом реорганизације10. Реорганизаци-
ја се спроводи ако се тиме обезбеђује повољније намирење поверилаца у 
односу на банкротство11. Дакле, предуслов за спровођење стечаја реорга-
низацијом, па и без обзира да ли је план реорганизације санациони или 
ликвидациони, јесте да се тиме обезбеђује повољнији начин намирења 
поверилаца него што би се то остварило у поступку стечаја који се спро-
води банкротством. 

Самим планом реорганизације уређује се начин намирења и 
мере за реализацију плана. Мере за реализацију плана наведене су у 
одредби члана 157. став 1. Закона о стечају, с тим што је предвиђено да 
осим побројаних то могу бити и друге мере од значаја за реализацију 
плана реорганизације12, те сваки стечајни дужник у зависности од 
висине својих обавеза, вредности имовине која може служити намире-
њу (било уновчењем, било преносом повериоцима) делатности којом 
се бави и очекиваним приходима, може понудити повериоцима оне 
мере за које сматра да ће се довести до повољнијег намирења повери-
лаца.  

 

                                                 
9  Члан 49. став 1. Закона о стечају прописује да разлучни повериоци су повериоци који имају зало-

жно право, законско право задржавања и право намирења на стварима и правима о којима се воде 
јавне књиге или регистри и имају право на првенствено намирење из средстава остварених прода-
јом имовине, односно наплате потраживања на којој су стекли то право. 

 Одредбом члана 54. став 2. Закона о стечају предвиђено је да стечајни повериоци се, у зависности 
од њихових потраживања, сврставају у исплате редове. Стечајни повериоци нижег исплатног реда 
могу се намирити тек пошто се намире стечајни повериоци вишег исплатног реда 

10  Члан 1. став 4. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука 
УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 

11  Члан 155. став 1. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-
одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 

12  Члан 157. став 1. тачка 19. Закона о стечају прописује да мере за реализацију плана реорганизаци-
је су и друге мере од значаја за реализацију плана реорганизације 
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3. План реорганизације  
и унапред припремљени план реорганизације 

План реорганизације може се поднети истовремено са предлогом 
за покретање стечајног поступка или након отварања стечајног поступка у 
складу са законом13. План реорганизације је онај који је усвојен у току 
поступка стечаја, након што је исти отворен и након што су правне после-
дице отварања стечаја већ наступиле. Након усвајања плана и доношења 
решења о његовом потврђивању у поступку стечаја, текући стечајни 
поступак се обуставља. Дакле, у наведеној правној ситуацији законом 
предвиђене правне последице отварања стечаја су наступиле, и то даном 
истицања решења о отварању поступка стечаја на огласној табли суда14, а 
затим је поступак обустављен15. 

Стечајни дужник може истовремено са подношењем предлога за 
покретање поступка стечаја да поднесе и унапред припремљени план 
реорганизације са предлогом да се покрене стечајни поступак реорганиза-
цијом у складу са приложеним планом. Овакав план, поднет истовремено 
са предлогом за покретање стечајног поступка, назива се унапред припре-
мљени план реорганизације.16 Обавезна садржина плана реорганизације и 
унапред припремљеног плана реорганизације, одређена је одредбом члана 
156. Закона о стечају. 

Без обзира о ком плану је реч, унапред припремљеном или плану 
поднетом у стечају, потраживања поверилаца деле се на класе; најмање на 
класе по основу њихових разлучних права и права приоритета њихових 
потраживања према исплатним редовима, с тим да је стечајни судија овла-
шћен да наложи или одобри формирање једне или више додатних класа, 
ако су стварне или суштинске карактеристике потраживања такве да је 
оправдано формирање класе, односно ако су сва потраживања у оквиру 

                                                 
13  Члан 155. став 3. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
14  Одредба члана 73. став 1. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 

71/12-одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18). 
 Чл. 74-100. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука 

УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
15  Члан 166. став 2. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
16  Члан 155. став 4. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
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предложене посебне класе у значајној мери слична.17 Право гласа имају сви 
повериоци сразмерно висини њихових потраживања, осим лица која се сма-
трају повезаним лицима са стечајним дужником у смислу одредбе члана 
125. Закона о стечају. Такође, повериоци чија потраживања су сврстана у 
класе које треба да буду у потпуности измирене у новцу пре почетка при-
мене плана не гласају за план, јер се сматра да је план у тој класи усвојен18. 
План се сматра усвојеним у једној класи поверилаца ако су за њега гласали 
повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потражива-
ња у тој класи, а сматра се у целини усвојеним уколико су га на такав начин 
усвојиле све планом предвиђене класе које гласају о плану.  

За разлику од плана реорганизације усвојеног у отвореном поступ-
ку стечаја, у случају усвајања и потврђивања од стране суда (решењем) 
унапред припремљеног плана реорганизације, правне последице отварања 
стечаја не наступају јер стечајни судија решењем истовремено отвара сте-
чајни поступак (чиме суштински потврђује постојање стечајног разлога), 
потврђује усвајање унапред припремљеног плана реорганизације и обу-
ставља стечајни поступак19. 

Специфичност, па и деликатност поступка по унапред припремље-
ном плану реорганизације огледа се у томе што се у овом поступку не 
подносе пријаве потраживања поверилаца, нити се оне испитују од стране 
органа стечајног поступка - стечајног управника. Испитивање пријава 
потраживања је иначе фаза редовног стечајног поступка (који се по одлу-
ци поверилаца може спровести реорганизацијом), а потраживања су испи-
тивала и у поступку принудног поравнања по Закону о принудном порав-
нању, стечају и ликвидацији20. Унапред припремљени план реорганизаци-
је садржи, између осталог, детаљну листу поверилаца са поделом на класе 
и критеријуме на основу којих су класе формиране а мора садржати и ван-
редни извештај са мишљењем ревизора о финансијским извештајима сте-
чајног дужника са стањем пословних књига утврђеним најкасније 90 дана 
пре дана подношења унапред припремљеног плана реорганизације (тзв. 
                                                 
17  Члан 165. ст. 3. и 6. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
18  Чл. 165. став 7. и 165. а) став 3. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. 

закон, 71/12-одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
19  Члан 160. став 3. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
20  Члан 35. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ("Службени лист СФРЈ", број 

84/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 37/93 и 28/96) 
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пресечни дан) и прегледом свих потраживања и процентуалним учешћем 
сваког повериоца у одговарајућој класи плана21. 

Када су у питању потраживања поверилаца у поступку по унапред 
припремљеном плану реорганизације, најчешћи проблеми везују се за то 
да неком од њих није признато својство повериоца сврставањем потражи-
вања у одговарајућу класу, или му је признато потраживање, али не у 
одговарајућој висини, или није сврстано у одговарајућу класу. У том сми-
слу примедбе поверилаца на унапред припремљени план реорганизације 
усмерене су на то да уопште нису уврштени у исти или да њихово потра-
живање није уврштено у одговарајућој висини или класи. У таквој ситуа-
цији стечајни судија тачност података, а што је од великог значаја будући 
да повериоци своје право гласа остварују сразмерно висини потраживања, 
може утврдити преко овлашћеног стручног лица22. У случају да му стечај-
ни дужник оспори потраживање, поверилац може захтевати од стечајног 
судије процену вероватности потраживања за потребе гласања, ако доста-
ви доказ да висина потраживања наведена унапред припремљеним пла-
ном реорганизације није тачна23. Процена вероватности потраживања 
подразумева процену вероватности и основа и висине потраживања.24 У 
случају да стечајни судија утврди вероватним потраживање у одређеном 
износу, поверилац са тим износом може учествовати у гласању. Међутим, 
како његово потраживање није било као неспорно сврстано у одговарају-
ћу класу потраживања од стране стечајног дужника, већ је наведено као 
оспорено у плану, то у односу на таквог повериоца усвојени унапред при-
премљени план реорганизације нема својство извршне исправе. 

 

4. Последице усвајања унапред припремљеног  
плана реорганизације на потраживања 

По доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганиза-
ције сва потраживања и права поверилаца, као и других лица, као и обаве-
зе стечајног дужника одређене планом реорганизације уређују се искљу-
                                                 
21  Члан 156. став 1. тачка 3. и став 2. тачка 5. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 

99/11-др. закон, 71/12-одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
22  Члан 159. б)  став 1. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
23  Члан 160. став 2. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
24  Решење Привредног апелационог суда Пвж 151/17 од 7.6.2017. године – Судска пракса привред-

них судова – Билтен бр. 4/17 
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чиво према условима из плана реорганизације, а усвојени план реоргани-
зације је извршна исправа и сматра се новим уговором за измирење потра-
живања која су у њему наведена25. То даље значи да су дужничко-повери-
лачки односи између стечајног дужника и његових поверилаца редефини-
сани по обиму, доспелости и начину испуњења, те дужник може захтева-
ти испуњење само у складу са одредбама плана. Када протекну планом 
прописани рокови за измирење обавезе, и уколико стечајни дужник не 
измири своја дуговања на начин који је одређен усвојеним унапред при-
премљеним планом реорганизације, поверилац може поднети предлог за 
извршење на основу плана, као извршне исправе, основано захтевајући 
само оно што му по плану припада, а што је у складу са начелом формал-
ног легалитета прокламованог у одредби члана 5. Закона о извршењу и 
обезбеђењу26. 

Поверилац који располаже извршном исправом, односно усвоје-
ним и потврђеним унапред припремљеним планом реорганизације, може 
своје потраживање намирити у поступку појединачног намирења односно 
извршном поступку подношењем предлога за извршење на основу тог 
плана као извршне исправе, али и у поступку стечаја као поступку колек-
тивног намирења, предлогом за покретање стечаја због непоступања по 
плану или поступања супротно плану, ако се тиме битно угрожава спро-
вођење плана реорганизације27. 

Говорећи о начелу формалног легалитета ваља напоменути да ако 
планом није предвиђено да ће стечајни дужник, услед задоцњења са изми-
рењем својих обавеза по плану, плаћати и затезну камату, онда нема усло-
ва да се у поступку извршења на основу таквог плана одреди извршење и 
на име законске затезне камата. То даље значи, да би такав поверилац у 
случају да стечајни дужник не измирује своје обавезе у складу са унапред 

                                                 
25  Члан 167. став 1. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-

одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) 
26  Члан 5. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15, 106/16-

аутентично тумачење и 113/17-аутентично тумачење) прописује да при одлучивању о предлогу за 
извршење суд и јавни извршитељ везани су извршном или веродостојном исправом. 

 Одредбом члана 41. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15, 
106/16-аутентично тумачење и 113/17-аутентично тумачење) у ставу 1. тачка 5. је предвиђено да 
извршна исправа јесте план реорганизације у  стечајном поступку чије усвајање је решењем 
потврдио суд 

27  Решење Привредног апелационог суда Иж 550/17 од 26.4.2017. године – Судска пракса привред-
них судова – Билтен бр. 4/17 
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припремљеним планом реорганизације могао само у парничном поступку 
захтевати обавезивање дужника да му плати и камату. Иако је у тој ситуа-
цији, по мишљењу аутора овог текста и преовлађујућој судској пракси, 
ово законит правни пут за остварење права на законску затезну камату у 
случају задоцњења дужника са измирењем обавеза предвиђених унапред 
припремљеним планом реорганизације, у судској пракси било је и друга-
чијих поступања тако што је на основу плана који није обухватао обавезу 
на плаћање затезне камате, у поступку извршења камата досуђивана28. 
Најзад, треба напоменути да су усвојеним планом редефинисани сви 
дужничко-поверилачки односи, односно сва потраживања која су постоја-
ла на пресечни дан будући да, како је напред наведено, план има проши-
рено специфично дејство и на оне повериоце који нису гласали или који 
су гласали против. Стога, уколико је на пресечни дан постојало потражи-
вање поверилаца које је проистекло из неке извршне исправе, нпр. пресу-
де, након усвајања и потврђивања плана нема услова да се извршење 
одреди на основу првобитне извршне исправе, пресуде, јер оно може бити 
одређено искључиво у складу са усвојеним планом29. 

5. Оспорена потраживања 

У погледу остваривања оспорених потраживања уочено је разли-
чито поступање судова. Ваља разликовати ситуацију у којој један повери-
лац оспорава планом признато потраживање другог повериоца од ситуа-
ције у којој потраживање не признаје стечајни дужник као предлагач уна-
пред припремљеног плана реорганизације. Закон о стечају у раније важе-
ћој одредби члана 167. став 5. давао је могућност стечајном дужнику, 
повериоцима који су обухваћени планом као и оним чија су потраживања 
настала пре усвајања плана који нису обухваћени планом, да у року од 
годину дана од доношења решења о потврђивању плана у парници оспо-
равају потраживања унета у план уколико сматрају да су непостојећа или 
унета у већем износу. Позитивна одлука донета по таквој тужби произво-
дила је дејство као и пресуда донета по тужби за побијање правних радњи 
стечајног дужника30. Наведена норма није садржана у изменама Закона о 
стечају из 2017. године нити доцнијим изменама. Стога, с ослонцем на 
                                                 
28  Решење о извршењу Привредног суда у Београду Ии 58/16 од 23.2.2016. године потврђено реше-

њем Ипв (И) 234/16 од 13.6.2016. године 
29  Решење Привредног апелационог суда Иж 110/18 од 1.2.2018. године – Судска пракса привредних 

судова – Билтен бр. 4/17 
30  Члан 167. став 5. Закона о стечају ("Службени гласник РС", број 104/09) 
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наведену одредбу таква тужба се више не може поднети. Зато се поставља 
питање које су могућности повериоца који оспорава потраживање другог 
повериоца или сматра да је планом обухваћено непостојеће потраживање, 
да заштити своја права.  

Усвајање плана на преваран или незаконит начин је законом пред-
виђено као стечајни разлог те повериоци који су обухваћени планом, као и 
они чија потраживања су настала пре пресечног дана а нису обухваћени 
планом, могу у смислу одредбе члана 173. став 1. тачка 1. Закона о стечају 
покренути стечајни поступак. Постојање стечајног разлога, па и наведеног 
(план издејствован на преваран или незаконит начин), утврђује се у стечај-
ном поступку. У том поступку судија може ангажовати стручно лице или 
именовати привременог управника ради утврђивања чињеница од значаја 
за постојање стечајног разлога. Ако утврди постојање тог законом прописа-
ног стечајног разлога - план издејствован на преваран или незаконит начин 
- поступак стечаја би се, по императивној законској одредби, спроводио 
искључиво банкротством, a обзиром да је то једина ситуација у којој план 
(преваран, незаконит) уопште не производи дејство, то се потраживања 
повериоца пријављују и утврђују као да плана није ни било. То би био један 
правни пут. То би била и санкција за незаконито поступање стечајног 
дужника – немогућност да се стечај спроводе реорганизацијом31. 

Поставља се питање да ли поверилац, након брисања одредбе чла-
на 167. став 5. Закона о стечају, може и тужбом оспоравати другом пове-
риоцу потраживање које је обухваћено планом, посебно онда када сматра 
да је планом обухваћено непостојеће потраживање, односно потраживање 
у већем износу али то није утицало на изгласавање плана па се не може 
рећи да је план издејствован на незаконит начин (нпр. утицај спорног 
потраживања у класи је 2% а у којој је план усвојен са 53 % и више). По 

                                                 
31  Према члану 173. став 1. тачка 1. Закона о стечају повериоци обухваћени усвојеним планом, као и 

повериоци чија су потраживања настала пре усвајања плана а нису обухваћени планом, могу под-
нети предлог за покретање стечајног поступка и у случају да је план реорганизације издејствован 
на преваран или незаконит начин. Ст. 3-5. истог члана одређено је да у случају из став 1. овог чла-
на стечајни судија током претходног стечајног поступка може ангажовати стручно лице или име-
новати привременог стечајног управника ради утврђивања чињеница од значаја за оцену постоја-
ња стечајног разлога. У случају из став 1. овог члана стечајни судија може ангажовати стручно 
лице или именовати привременог стечајног управника ради утврђивања чињеница од значаја за 
оцену постојања стечајног разлога током претходног стечајног поступка. Ако утврди постојање 
стечајног разлога из става 1. тачка 1. овог члана, стечајни судија ће решењем о отварању стечај-
ног поступка одредити да се стечајни поступак спроводи банкротством стечајног дужника 
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мишљењу аутора овог текста, повериоци би могли само под општим усло-
вима процесног права подносити тужбу за утврђење непостојања права 
или правног односа. Тада би морали доказати правни интерес за исту, 
будући да тужба којом се оспорава потраживање обухваћено унапред при-
премљеним планом реорганизације није предвиђена посебним прописом.  

Посебну пажњу у судској пракси изазива начин остварења потра-
живања која је стечајни дужник у поступку по унапред припремљеном 
плану реорганизације оспорио. Напомиње се да се под ''оспореним потра-
живањем'' сматра потраживање које је у плану наведено као оспорено, 
дакле евидентирано је планом, као и оно које је делимично оспорено (по 
висини), оно које уопште није евидентирано планом, нити је поверилац 
таквог потраживања учествовао у поступку подношењем примедбе. Оспо-
реним се сматра и оно потраживање које је стечајни судија само за потре-
бе гласања учинио вероватним. У односу на сва наведена потраживања 
унапред припремљени план реорганизације није извршна исправа што 
даље упућује на то да су повериоци таквих потраживања једино у могућ-
ности да у парничном поступку доказују основаност и висину истог. 
Међутим, у непосредној примени закона, постоји дилема око садржине 
тужбеног захтева таквих тужби. 

Прво спорно питање је да ли таквом тужбом прво треба тражити 
утврђење потраживања колико оно износи по правилима основног посла, 
а затим обавезивање да се измири на начин и под условима предвиђеним 
потврђеним унапред припремљеним планом реорганизације.  

Друго спорно питање је да ли је у обавезујућем делу таквог захте-
ва, и даље изреци пресуде, па и без обзира да ли се такав захтев поставља 
самостално или уз претходно постављени утврђујући захтев, довољно 
навести да се тужени обавезује да измири одређено дуговање "под усло-
вима унапред припремљеног плана реорганизације" или "под условима 
плана реорганизације за класу ..." односно на уопштени начин који захтев 
чини одредивим, а пресуду извршиву само уз подношење плана, или се ти 
услови морају прецизно одредити како тужбеним захтевом тако и изреком 
пресуде.  

Када је у питању утврђујући захтев присталице једног мишљења 
налазе да он није дозвољен нити се може с успехом поставити будући да 
су дужничко-поверилачки односи стечајног дужника и његових поверила-
ца већ редефинисани, односно да су у складу са дејством потврђеног уна-
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пред припремљеног плана реорганизације редефинисана сва потражива-
ња, она која су обухваћена планом, она која су евидентирана као оспорена 
и она која су постојала на пресечни дан а нису обухваћена планом, те да 
стога поверилац таквог потраживања може поставити само обавезујући 
захтев32. У прилог наведеног мишљења је и то што у поступку по унапред 
припремљеном плану реорганизације нема испитивања потраживања као 
што је то било предвиђено у поступку принудног поравнања и као што је 
у отвореном поступку стечаја који се спроведи реорганизацијом. Насу-
прот томе, друго мишљење коме се приклања и аутор овог текста иде за 
тим да поверилац оспореног потраживања може, а и требало би, да поста-
ви прво утврђујући захтев, захтев да се утврди потраживање у складу са 
основним послом, а затим и обавезујући - да се стечајни дужник обавеже 
да плати наведено потраживање под условима из плана.  

У прилог оваквом схватању је следеће: евидентирање од стране 
стечајног дужника у унапред припремљеном плану реорганизације потра-
живања поверилаца, будући да се план подноси суду, представља и при-
знање дуга које постоји на пресечни дан, а потврђивањем плана оно се 
редефинише и измирује на начин предвиђен планом. Признање дуга еви-
дентирањем у плану производи дејства као и свако друго признање дуга 
учињеном пред судом. Другим речима, у поступак по унапред припре-
мљеном плану реорганизације такав поверилац улази са признатим потра-
живањем и излази са редефинисаним потраживањем које је у тако реде-
финисаном облику стечајни дужник дужан да измири. Са друге стране, 
поверилац чије је потраживање оспорено, подношењем тужбе са обавезу-
јућим захтевом стиче извршну исправу за тај обавезујући део захтева, али 
не и признање дуга постојећег на пресечни дан. Стога се такав поверилац, 
по мишљењу аутора овог текста, мора довести у једнак положај са свим 
осталим повериоцима чија потраживања су евидентирањем у плану у 
износу какав постоји не пресечни дан призната, па стога свакако има и 
правни интерес да постави прво утврђујући, а затим обавезујући захтев. 
Осим тога, за случај да се утврди да је план издејствован на преваран 
начин ови повериоци би по положају били изједначени са оним који су 
обухваћени планом, јер би имали пресудом утврђено потраживање у нере-
дукованом износу и могућност да га у том износу, без вођења нове парни-
це, пријаве. Изостављање утврђујућег захтева не би чинило тужбу неуред-

                                                 
32  Пресуда Привредног апелационог суда  Пж 1547/2014 од 13.3.2014. године 
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ном, јер и са обавезујућим она садржи што је потребно за одлучивање по 
истој. Супротно томе, постављање утврђујућег уз обавезујући не би чини-
ло тужбени захтев делом недозвољеним па би суд дакле, о истом меритор-
но одлучивао. У оба случаја суд се држи граница тужбеног захтева те се 
не ради о различитом поступању судова.  

Друго спорно питање своди се на то да ли је тужбеним захтевом и 
следом реченог изреком кондемнаторне пресуде, довољно обавезати сте-
чајног дужника да одређени дуг измири "под условима плана", тј. да ли је 
довољно користити овакву синтагму или је неопходно да се детаљно 
наведу услови из плана. 

У првој ситуацији, извршни поверилац би по протеку рока за 
измирење обавеза морао да поднесе предлог за извршење на основу пре-
суде и уз исту достави план реорганизације, јер би једино тако, можда, 
било могуће спровести извршење и то ако је пресудом одређена класа 
којој потраживање припада, што најчешће није случај, те ако су услови 
плана до те мере једноставни да не остављају простор за различита тума-
чења.  

Међутим, аутор сматра да такав начин поступања не би био пра-
вилан. Наведено није у складу са одредбама процесног права и то пре све-
га одредбом члана 192. став 1. Закона о парничном поступку, која пропи-
сује да тужба мора да садржи одређени захтев, као и одредбе члана 355. 
став 3. Закона о парничном поступку која прописује обавезну садржину 
изреке. Поверилац може тражити давање под условима основног посла, 
али успех у парници остварује у складу са усвојеним планом у погледу 
обима, рока, али и у погледу начина измирења, а захтев преко оног што 
му припада по плану, или у погледу начина који није предвиђен планом, 
би свакако морао бити одбијен33. У процесно правном смислу то би зна-
чило да је тужени у таквој парници, раније стечајни дужник, бранећи се 
од тужбеног захтева постављеног у складу са условима иницијалног 
пословног односа, дужан доставити потврђени унапред припремљени 
план реорганизације, да је суд у обавези да разјасни којој класи потражи-
вања припада потраживање тужиоца и на који начин се та класа намирује. 
Затим ће ценити да ли је тужбени захтев у складу са тако предвиђеним 
начином намирења и о истом одлучити тако што ће у делу који је сагласан 

                                                 
33  Решење Привредног апелационог суда Пж 9249/13 (3) од 26.2.2014. године 
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са планом исти усвојити, а у преосталом тужбени захтев одбити. Ако је 
постављен и утврђујући захтев, прво ће утврдити потраживање према 
одредбама основног посла. На тај начин поштоваће се и основна начела 
поступка стечаја и то начело заштите стечајних поверилаца из члана 3. 
који прописује сразмерно намирење стечајних поверилаца у складу са 
одредбама тог закона, и начела једнаког третмана и равноправности из 
члана 4.  

 

6. Уместо закључка 

Овај реферат сачињен је у циљу указивања на постојеће недоуми-
це које свакако захтевају размену мишљења, пре свега у циљу изналаже-
ња најбољег решења за остваривање права поверилаца. У постојећем при-
вредном окружењу и привреди која захтева опоравак и у којој су планови 
реорганизација, посебно унапред припремљени планови реорганизације, 
веома чест начин за редефинисање обавеза и у вези са тим опстанак при-
вредних субјеката, не сме се занемарити интерес поверилаца оспорених 
потраживања посебно што је остварење истих за њих додатно отежано не 
само због финансијске ситуације њиховог дужника, већ и чињенице да им 
потраживање није обухваћено планом, па је стога и неизвесно. Зато се 
чини да би правни пут за остваривање њихових права морао бити изве-
стан, пре свега заузимањем јасних ставова по питању наведених спорних 
питања. 

Аутор сматра да ће овај реферат помоћи у њиховом решавању. 
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Снежана Марић  
судија Привредног апелационог суда 

 

 

УГОВОР О КРЕДИТУ 
У АКТУЕЛНОЈ ПРАКСИ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА 

 

Уговор о кредиту данас представља један од најзначајних уговора 
у пословању привредних субјеката јер се привредно пословање у модер-
ном времену не може се замислити без кредита као начина обезбеђења 
здравих новчаних средстава потребних средства било за нови производни 
циклус, било за потребне инвестиције у средства за производњу или друге 
намене које проистичу из потреба привреде. 

Пред привредним судовима велики је број поступака проистеклих 
из уговора о кредиту. Промене у пословању банака које су настале у 
последње две деценије и усложавање односа који настају на релацији бан-
ка-корисник кредита отвориле су бројна питања у вези са садржином и 
реализацијом уговора о кредиту.  

Овај рад има за циљ да прикаже нека најважнија питања која су се 
пред привредним судовима јавила као спорна а у вези са уговором о кре-
диту и одговоре који су кроз правне ставове, схватања и појединачне 
одлуке заузимали привредни судови.  

Уговорoм о кредиту банка се обавезује да кориснику кредита ста-
ви на располагање одређени износ новчаних средства, на одређено или 
неодређено време, за неку намену или без утврђене намене, а корисник се 
обавезује да банци плаћа уговорену камату и добијени износ новца врати 
у време и на начин како је утврђено уговором (члан 1065. ЗОО). Уговор о 
кредиту мора бити закључен у писаној форми (члан 1066. ЗОО). 

Из наведеног следи да су битни елементи уговора првенствено 
новчани износ који се пласира кориснику кредита (као банчина обавеза) и 
камата (која представља обавезу корисника кредита). Поред тога, битни 
елементи могу бити услови враћања, рок враћања, уговорена намена, 
средства обезбеђења и друго. 
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Дакле, у питању је двострани, теретни, формални, консенсуални 
уговор intuitu personae. По техници закључивања ради се о уговору по 
приступу односно о уговору чији текст припрема и предлаже банка као 
јача уговорна страна уз немогућност корисника кредита да, по редовном 
току ствари, унапред припремљени текст уговора мења. Наравно, неспор-
но је да у пракси постоје изузеци који су, по правилу, везани за финансиј-
ски моћне и економски значајне клијенте банке кредитора. 

У пракси су присутне различите врсте уговора о кредиту у зави-
сности од различитих критеријума који се могу применити. Најзначајније 
врсте су: динарски и девизни кредити, финансијски и робни кредити, 
подела на краткорочне, средњерочне и дугорочне кредите, наменске и 
ненаменске, произвођачке и потрошачке, обезбеђене и необезбеђене, 
затим разне врсте кредита у складу са начином пуштања кредита у течај 
(готовински, у траншама, преко текућег рачуна, акцептирањем менице, 
рамбурсни итд), према начину враћања (одједанпут, у ратама, револвинг, 
итд). Закон о облигационим односима познаје и тзв "ломбардни кредит" 
тј. кредит на основу залоге хартија од вредности1. 

Као најважнији извори права којима се регулишу односи у вези са 
уговором о кредиту су: Закон о облигационим односима, Закон о заштити 
корисника финансијских услуга, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о 
меници, Закон о банкама, Закон о заштити потрошача, Закон о основама 
својинскоправних односа, Закон о хипотеци, Закон о заложном праву на 
покретним стварима и правима уписаним у регистар, Закон о затезној 
камати, Закон о девизном пословању, Закон о финансијском обезбеђењу, 
Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским 
францима итд. Поред тога, ваља споменути да је поступање банака у вези 
са уговором о кредиту регулисано одлукама НБС. 
 

*   *   * 

Спорове у којима је разматрана спорна питања у вези са уговором о 
кредиту, а о којима су решавали привредни судови, грубо можемо поделити 
на спорове у вези са пуноважношћу закљученог уговора и спорове у вези са 
реализацијом закљученог уговора о кредиту.  

 
 

                                                 
1  Члан 1069. ЗОО 
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1. Спорови у вези са пуноважношћу уговора о кредиту 

Спорове у вези са пуноважношћу уговора о кредиту можемо подели-
ти на спорове у којима се, на основу тврдње да је нека од одредби уговора о 
кредиту ништава, тражи ништавост целог уговора и на спорове у којима се 
изричито тражи само ништавост неке од одредби закљученог уговора.  

Принципијелно је кроз праксу привредних судова заузет став да 
ништавост неке од одредби конкретног уговора не доводи до ништавости 
уговора у целини. Овај став је заснован на аргументу да не ваљаност појед-
ничних одредби уговора о кредиту, које су биле предмет испитивања у 
погледу своје пуноважности, не доводи у питање ваљаност целокупног уго-
вора, а у складу са чланом 105. ЗОО. У сваком појединачном случају судови 
су испитивали и ценили да ли уговор може опстати без оспорене одредбе, те 
закључили да се одстрањивањем спорне одредбе сврха уговора не доводи у 
питање. 

Најчешћа питања која су расправљана пред привредним судовима 
односе се на питање ваљаности одредби којима је уговорена валутна клаузу-
ла, висина стопе затезне камате, променљивост стопе уговорне камате, угова-
рање различитих курсева при обрачуну динарске противвредности у случају 
уговорене валутне клаузуле приликом пласирања и враћања средстава креди-
та и питање трошкова обраде кредита и других трошкова које банке зарачу-
навају кориснику. 

 

1.1. Валутна клаузула 

Највећи број спорова у којима се тражила ништавост целокупног уго-
вора су спорови у којима се оспоравала пуноважност одредбе о уговарању 
валутне клаузуле. У том смислу пред привредним судовима су се јављали 
уговори у којима је била уговорена валутна клаузула у еврима и валутна кла-
узула у швајцарским францима.  

Овде се може генерално констатовати да су привредни судови, а 
нарочито Привредни апелациони суд, у својим ставовима, схватањима и 
појединачним одлукама заузели став да је уговарање валутне клаузуле допу-
штено и да само по себи не доводи до ништавости те уговорне одредбе нити 
до ништавости уговора.  

Питање ништавости уговора везано за примену валутне клаузуле 
поставило се са основном аргументацијом да банка нема право да примени 
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курс уговорене валуте приликом обрачуна износа средстава који треба врати-
ти с обзиром на чињеницу да су кориснику кредита пласирана динарска 
средства. Корисници кредита су истицали да су примили динарска средства у 
одређеном износу и да су стога дужни да тај износ врате, а не износ динар-
ских средстава одговарајући оној количини девизних средства која је као 
референтан износ наведена у уговору у валути која је уговорена као валута 
индексације. Корисници кредита су се позивали на одредбу члана 1065. ЗОО 
која прописује да је корисник кредита дужан да добијени износ новца врати. 

У вези са овом спорним питањима најпре је ваљало решити питање 
да ли се кредити са валутном клаузулом могу сврстати у динарске или деви-
зне кредите.  

Одговарајући на ово питање, Привредни апелациони суд је изнео 
јасан став да се ради о динарском кредиту2. Привредни апелациони суд је 
указао да је одредбом члана 34. Закона о девизном пословању3 дозвољено 
уговарање у девизама с тим што се плаћање и наплаћивање по тим уговори-
ма врши у динарима, те да је валутна клаузула изричито дозвољена и одред-
бом члана 2. тачка 24. Закона о девизном пословању. Привредни апелациони 
суд је посебно указао да се одређени кредит може окарактерисати као деви-
зни ако је закључен сагласно члану 25. Закона о девизном пословању одно-
сно ради плаћања увоза робе и услуга из иностранства или са физичким 
лицем ради куповине непокретности у земљи. Следи закључак да су, када се 
не ради о таквом уговору, а средства су пласирана у динарима, странке 
закључиле динарски кредит са валутном клаузулом иако је суштински пред-
мет уговора одређени износ у девизама.  

Даље, у вези са наведеним, поставило се и питање утицаја промене 
курса уговорене валуте, односно поставило се питање шта се сматра "добије-
ним износом новца" у ситуацији када је кориснику пласирана одређена коли-
чина динарских средстава, а да се захтев за враћање поставља у другој коли-
чини динарских средстава с обзиром на то да је дошло до промене курса уго-
ворене валуте. Привредни апелациони суд је у наведеном одговору истакао 
да се "добијени износ новца" цени према износу валуте која служи као вало-
риметар тј. да је обавеза корисника да банци врати реалну вредност добије-
ног новца израженог применом уговорене валутне клаузуле, а која служи 
ради очувања те реалне вредности пласираних средстава.  

                                                 
2  Билтен ПАС бр. 4/15-Одговори на питања привредних судова (Материјално право) стр. 85-89 
3  "Службени гласник РС" бр. 62/2006, 31/2011, 119/12 и 139/18 
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Најзад, у оквиру наведеног одговора изнет је и став Привредног 
апелационог суда у вези са применом члана 15. Закона о облигационим 
односима, а везано за еквивалентност узајамних давања приликом приме-
не валутне клаузуле. Овај став је посебно значајан је истакнут циљ угова-
рања валутне клаузуле тј да валутна клаузула има за циљ очување реалне 
вредности новчане обавезе изражене у динарима, те да до повреде начела 
једнаке вредности узајамних давања може доћи у ситуацији када једна 
страна применом валутне клаузуле добија много више него што је дала тј 
уколико долази до значајног увећања дуга изнад реалне вредности а чему 
је узрок енормни скок курса валуте.  

Полазећи од изнетих ставова, Привредни апелациони суд а следстве-
но томе и првостепени судови су одбијали тужбене захтеве у којима се тражи 
ништавост уговора о кредиту на основу ништавости одредбе о уговореној 
валутној клаузули или ништавост саме такве одредбе и у примени наведеног 
става нема спорења када је у питању валутна клаузула којом је уговорен еуро 
као валута индексације.  

Када је у питању валутна клаузула у швајцарским францима, није 
потребно посебно објашњавати да је у случају тих уговора услед енормног 
скока швајцарске валуте дошло до увећања дуга изнад реалне вредности што 
указује на повреду начела еквивалентности давања, али и на својеврсну при-
мену валутне клаузуле супротно њеној намени што може указивати на 
ништавост уговорне одредбе о валутној клаузули. 

Одмах ваља рећи да је број ових предмета пред привредним судови-
ма је занемарљиво мали. Уз опаску да су први спорови ове врсте који су били 
засновани на тужбама по основу промењених околности, Привредни апела-
циони суд је већ у једној од првих одлука4, у спору у коме је расправљано о 
валутној клаузули у швајцарској валути, указао да приликом оцене о ваљано-
сти такве валутне клаузуле ваља ценити и околност да ли је банка кредитор 
имала задужење у тој валути када је предметни кредит одобрен. 

Имајући у виду напред наведено, јасно је да је Привредни апелацио-
ни суд у вези са ваљаношћу валутне клаузуле изразио суштински исте ставо-
ве који су садржани у Правном схватању Врховног касационог суда, усвоје-
ног на седници Грађанског одељења ВКС од 2.4.2019. године под насловом 
"Пуноважност валутне клаузуле код уговора о кредиту у швајцарским фран-

                                                 
4  Решење ПАС Пж-3826/15 од 26.5.2016. године  
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цима и конверзија"5. Привредни апелациони суд је признао правну ваљаност 
уговорне одредбе о валутној клаузули индексирањем пласираних и враћених 
средстава у еврима. С друге стране, указано је на услов задуживања у валути 
швајцарски франак, те да је терет доказивања на банци кредитору. Стога у 
будућој пракси ваља очекивати пуну примену Правног схватања ВКС.  

Овде ваља указати да у привредним споровима нема места примени 
одредби Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцар-
ским францима6, сем када се ради о спору који се по правилима о атракцији 
надлежности води пред привредним судом. Ово из разлога што се наведени 
закон регулише спорни однос у вези са стамбеним кредитима и физичким 
лицима као корисницима, а што произлази из члана 1. наведеног закона. 
Дакле, овај закон се не примењује на спорове проистекле из уговора о креди-
ту када је корисник кредита правно лице, али ни када је у питању предузет-
ник с обзиром на то да привредни субјекти у оквиру своје делатности не 
закључују уговоре о стамбеним кредитима. Ово суштински значи да ће, у 
случају уговора о кредиту са уговореном валутном клаузулом у швајцарским 
францима, привредни судови у скоро свим случајевима непосредно приме-
њивати наведено Правно схватање ВКС. Ово даље значи да код таквих кре-
дита суд ваља да прихвати вољу странака да уговоре валутну клаузулу, али 
ће исту уподобити евру као валути индексације у складу са наведеним Прав-
ним схватањем које не прави разлику у погледу врсте кредита нити разлику 
између физичких и правних лица. 

Према мишљењу овог аутора, наведено не значи да је пред привред-
ним судовима потпуно искључена примена Закона о конверзији..., а посебно 
члан 5. истог закона који прописује обавезу прекида парничног поступка у 
ситуацији када је предмет спора у вези са валутном клаузулом и то је ситуа-
ција када се ради о спору између банке и правног лица-јемца физичком лицу 
приликом закључења уговора о стамбеном кредиту. Предмет тог спора може 
бити у вези са валутном клаузулом код уговора о кредиту, а што води до при-
мене члана 5. Закона тј прекида поступка. Овде ваља имати у виду основне 
одредбе у вези са положајем јемца коме је допуштено улагање свих пригово-
ра као и главном дужнику. Привредни апелациони суд за сада још није кроз 
одлуке заузео став о овом питању.  

                                                 
5  Билтен Врховног касационог суда бр. 1/19 стр. 43-54 
6  "Службени гласник РС" број 31/2019 
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У вези са применом валутне клаузуле пред привредним судовима 
јавили су се и спорови у вези са пуноважношћу одредбе о примени различи-
тих курсева приликом пласирања и повраћаја пласираних средстава. Наиме, 
у уговорима су биле заступљене одредбе којима се средстава кориснику пла-
сирају по куповном курсу НБС или банке кредитора, а повраћај се врши по 
продајном или средњем курсу, односно по курсу који је неповољнији за 
корисника. 

У погледу ових спорова Привредни апелациони суд је кроз своје 
одлуке заузео став да је ништава уговорна одредба којом се уговара другачи-
ји курс за повраћај средстава од курса по коме се средстава пласирају. 
Ништавост ове одредбе произлази из чињенице да се таквом одредбом 
суштински у уговор о кредиту уносе елементи мењачког посла, који није уго-
ворен између странака нити је компатибилан уговору о кредиту, те се таквом 
одредбом валутна клаузула примењује на начин који омогућава банци да 
оствари додатну зараду, односно да стекне већу количину средстава од коли-
чине која је пласирана. Таква одредба свакако подлеже ништавости смислу 
чл. 103 ЗОО јер нарушава сврху валутне клаузуле7. 

 

1.2. Уговарање стопе затезне камате 

Питање ништавости одредбе о уговарању стопе затезне камате је 
било питање које није изазвало посебне дискусије нити је уопште било спор-
но међу судијама привредних судова. 

Неподељен је став да није дозвољено уговарање стопе затезне 
камате. 

У том смислу привредни судови у свим случајевима су без дилема 
изражавали став о ништавости овакве одредбе позивајући се на императив-
ност члана 277. став 1. Закона о облигационим односима и одредбе Закона о 
затезној камати.  

 

1.3. Променљива стопа уговорне камате 

Посебну врсту спорова представљају спорови којима се оспорава 
правна ваљаност уговорне одредбе о променљивости каматне стопе по којој 
се обрачунава уговорна камата. 

                                                 
7   Решење ПАС Пж-1207/16 од 8.2.2018. године; пресуда ПАС Пж-2832/16 од 2.3.2017. године 
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У својим одлукама привредни судови, као и Привредни апелациони 
суд, су стали на становиште да је уговарање променљиве стопе уговорне 
камате дозвољено, али да промена висине каматне стопе мора бити заснова-
на на објективним параметрима на које не може утицати једна страна својом 
вољом. У том смислу Привредни апелациони суд је заузео став да уговорна 
одредба која везује висину стопе уговорне камате за промену пословне поли-
тике банке кредитора, тржишне ситуације и других неодређених и неодреди-
вих критеријума није правно дозвољена јер је таква одредба нејасна и неод-
редива и као таква је ништава у смислу чл. 46. и 47. ЗОО. Овакав став је изра-
жен кроз велики број одлука8. 

С друге стане, у ситуацији када је уговорена промена висине каматне 
стопе у зависности од промене јасно опредељених каматних стопа на међу-
банкарском тржишту (еурибор, либор и др.) привредни судови су одбијали 
тужбене захтеве којима се тражи ништавост таквих одредби. Судови су иста-
кли да се ради о критеријумима који су неизвесни за обе стране. 

Овде ваља указати да се у пракси привредних судова јавља и једно 
мало неслагање које суштински нема значаја са становишта последица. Наи-
ме, по правилу одредбе којима се уговара промена каматне стопе уговорне 
камате садрже и одредницу да ће се стопа променити у случају промене про-
писа. Поједина већа Привредног апелационог суда сматрају да тај да тај део 
одредбе није ништав јер се ради о промени која је проузрокована изменом 
релевантних закона, па стога овај део одредбе прихватају као правно дозво-
љен. Друга већа утврђују ништавост целе одредбе о уговорној променљиво-
сти каматне стопе укључујући и тај део одредбе уколико се ради о одредби 
којом је уговорена променљивост каматне стопе због различитих других 
субјективних критеријума. 

Овакво различито одлучивање нема значајних последица јер ће се 
промењени пропис, који има утицаја на постојећи уговор, примењивати без 
обзира да ли је исто уговорено или не (наравно, ако је прописана ретроактив-
на примена), те се више ради о одређеној правној перфекцији при испитива-
њу правне дозвољености овакве одредбе.  

 

 
                                                 
8  Пресуда ПАС Пж-10115/13 од 4.6.2015. године: "Странке могу уговарати промену стопе уговорне 

камате у току трајања уговора, али то морају јасно определити указујући на конкретне податке на 
основу којих наступа промена у висини уговорне каматне стопе" 
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1.4. Трошкови кредита 

Питање уговорних одредби које се односе на дозвољеност одредби 
уговора о кредиту којим се установљава право банке на наплату више врста 
трошкова је питање које је изазвало приличне контроверзе и спорења. У вези 
са тим дошло је до формирања два мишљења: према првом мишљењу, банка 
у свему може наплатити уговорене трошкове кредита (обрада кредита, обра-
да захтева, трошкови праћења итд) јер је корисник кредита слободно својим 
вољом прихватио ове обавезе, а уговарање таквих обавеза није забрањено; 
према другом мишљењу, ради се о трошковима који, као посебна уговорна 
обавеза, морају бити одређени или одредиви по висини и структури, те уко-
лико то није случај уговорна одредба је ништава јер се ради и неодређеном 
или неодредивом предмету обавезе.  

Овде ваља указати да ниједно од ова два мишљења није довело у 
питање право банке кредитора на наплату ових трошкова.  

Дилему је решио Врховни касациони суд заузимајући Правни став о 
дозвољености уговарања трошкова кредита на седници Грађанског одељења 
ВКС од 22.5.2018. године9 што је уследило као резултат неуспелог усаглаша-
вања ставова апелационих судова. 

Заузети правни став наишао је у почетку на различите приступе у 
примени из ког разлога аутор има слободу да изнесе нека своја размишљања 
у вези са дозвољеношћу ових уговорних одредби, а у светлу Правног става 
ВКС.  

Наиме, мишљење да се ради о одредбама уговора које су прихваћене 
слободном вољом странака при чему не постоји забрана у вези са уговара-
њем такве обавезе свакако се не може прихватити. Ово мишљење трпи 
оправдану критику да су у питању уговори на чије одредбе корисник кредита 
не може утицати при чему из текста таквих одредби уговора корисник не 
може сагледати по основу којих критеријума и применом којих мерила је 
формирана таква обавеза корисника. Ово поготово када се има у виду да се 
та обавеза кроз уговоре исказује у процентуалном износу у односу на висину 
одобреног кредита и када се иста обавеза у уговорима о кредиту означава под 
различитим називима (накнада трошкова, трошкови обраде, провизија за 
обраду и сл). Ово је истовремено и аргументација којом се брани друго 
мишљење о пуноважности односно непуноважности ових одредби уговора.  

                                                 
9  Билтен Врховног касационог суда бр. 1/19 стр. 27-34 
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Налазећи да нема потребе да се понављају наводи из Правног става 
ВКС, овај аутор сматра да неспоразуми око правне ваљаности ових одредби 
уговора односно око разумевања и правилне примене Правног става ВКС 
произлазе из различитог дефинисања камате код уговора о кредиту.  

Наиме, одредба члана 1065. ЗОО предвиђа, обавезу враћања запри-
мљених средстава кредита и плаћање камате као обавезе корисника кредита. 
Наравно, ово не утиче на право сваке стране уговорнице да од супротне стра-
не захтева плаћање посебно насталих трошкова према трећим лицима. Међу-
тим, забуну код трошкова који су названи трошковима кредита ствара чиње-
ница да се не ради о трошковима који су настали према трећим лицима, већ о 
трошковима пословања банке које иста објективно има приликом закључења 
и реализације уговора о кредиту. 

Као стопу камате банке кредитори, по правилу, у уговоре уносе 
номиналну каматну стопу док своје интерне трошкове пословања исказују 
кроз посебне уговорне одредбе. При таквим уговорним одредбама код кори-
сника се јавља питање о каквим је трошковима реч и како су исти настали, 
што даље отвара питање потпуне информисаности корисника о свим њего-
вим обавезама, па чак и када су у питању правна лица.  

Одговор на ово питање лежи у наведеној законској одредби из које 
произлази право банке на камату као стварну цену коришћења кредита. Зако-
нодавац у овој одредби не ограничава њену структуру у ком смислу следи 
закључак да структура камате може бити вишекомпонентна за разлику од 
камате по номиналној стопи која представља цену кредита тј пласмана нов-
ца. Дакле, законодавац одредбом чл. 1065 ЗОО није ограничио структуру 
камате, већ је суштински допустио релативно слободно формирање ове стопе 
у одређеној мери, што обухвата и урачунавање интерних трошкова банке 
кредитора приликом формирања10. 

У прилог овоме говори и чињеница да НБС у својим одлукама у вези 
са обрачуном ефективне каматне стопе11 јасно прописује вишекомпонентну 

                                                 
10  Посебан закон о погледу највише уговорне каматне стопе у смислу чл.399 ст.2 ЗОО није донет 
11  Одлука о јединственом начину обрачуна и исказивања ЕКС ("Службени гласник РС" бр. 11/05 и 

108/05) 
 Одлука о јединственом начину обрачуна и објављивања ЕКС на депозите и кредите ("Службени  

гласник РС" бр. 57/06) 
 Одлука о начину и поступку спровођења општих услова пословања које банка примењује у   

односу са клијентима физичким лицима ("Службени гласник РС" број 74/09) 
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структуру у формирању ове стопе тј. прописује на основу којих параметара 
се ова стопа формира. Сагласно наведеним одлукама, у структуру цене кори-
шћења кредита која се исказује кроз ефективну каматну стопу, улази камата 
по номиналној каматној стопи, али и они трошкови и накнаде које банка 
потражује од корисника и који су суштински трошкови пословања банке кре-
дитора. Дакле, вишекомпонентна структура камате је ограничена параметри-
ма прописаним од стране НБС кроз наведене одлуке.  

У том смислу ваља разумети и Правни став ВКС од 22.5.2018. године 
које упућује на понуду банке која мора да садржи елементе на основу којих 
се формира цена коришћења кредита. С друге стране, у наведеном Правном 
ставу је јасно указано да се ови трошкови могу наплаћивати искључиво као 
камата обрачуната по ефективној каматној стопи. Из наведеног би следило 
да корисник кредита мора да јасан и недвосмислен начин да буде обавештен 
структури и висини камате обрачунате по ефективној каматној стопи и њеној 
структури. 

Дакле, приликом одлучивања о пуноважности одредби о трошковима 
кредита у оквиру заузетог Правног става ВКС ваља имати у виду да ли је 
понуда банке садржавала податке о трошковима кредита, да ли су исти пода-
ци били јасни и недвосмислени, те да ли је корисник кредита био на јасан и 
недвосмислен начин упознат са свим ставкама на основу којих је формирана 
цена кредита исказана кроз ефективну каматну стопу, да ли су трошкови кре-
дита на основу којих се формира ефективна каматна стопа исказани по поје-
диначним ставкама уз назначење о којим се трошковима ради, да ли је ефек-
тивна каматна стопа била предочена кориснику на начин да исти може да 
разуме да се ради о цени кредита која, поред камате обрачунате по номинал-
ној каматној стопи садржи и трошкове пословања банке, те да ли је, у складу 
са ставом другим Правног става, приликом формирања плана отплате кроз 
ануитете, дошло до обрачуна камате по номиналној или ефективној каматној 
стопи. 

У пракси се јавило као спорно питање у вези са понудом банке у 
смислу Правног става ВКС с обзиром на то да је НБС тек од 2009. године 
увела, путем одговарајућег Упутства за примену Одлуке о начину и 
поступку спровођења општих услова пословања које банка примењује у 

                                                                                                                       
 Одлука о условима и начину обрачуна ЕКС и изгледу и садржини образаца  који  се уручују  

кориснику ("Службени гласник РС" бр. 65/11 и 62/18) 
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односу с клијентима-физичким лицима, образац понуде као обавезни део 
документације која се предаје кориснику приликом преговора о закључе-
њу уговора. Упутства која прате одлуке НБС о ефективној каматној стопи 
из 2005. и 2006. године овај образац не садрже. Међутим, наведене одлуке 
иако не садрже овај образац познају појам понуде и прописују које подат-
ке понуда мора да садржи при чему је за банку постојала обавеза да сачи-
ни преглед битних елемената уговора, односно документ о основним 
подацима о кредиту ради уручења кориснику. Ови документи су у пракси 
прихваћени као понуда јер суштински садрже податке о свим елементима 
у формирању ефективне каматне стопе.  

У пракси су се појавиле судске одлуке у којима се прихвата план 
отплате кредита са образложењем да и овај документ садржи податке у 
довољној мери да би корисник кредита био потпуно и јасно информисан о 
свим елементима. Према мишљењу овог аутора, овај став се не може прихва-
тити. Циљ плана отплате није информисање корисника о битним елементима 
уговора о кредиту, већ планирана динамика отплате кредита, те план отплате 
није релевантан документ намењен потпуном информисању корисника о 
свим његовим обавезама и начину формирања тих обавеза. Ово поготово 
када се има у виду променљивост плана отплате, те чињеницу да је план 
отплате резултат закљученог уговора о кредиту, те се не може дефинисати 
као документ којим се даје понуда у смислу Правног става ВКС. Понуда у 
поменутим одлукама НБС постоји као посебан институт. 

 

1.5. Последице ништавости одредби уговора о кредиту 

Јасно је и потпуно неспорно да је последица ништавости враћање 
оног што је по ништавим одредбама плаћено, а све у смислу члана 104. ЗОО. 
Међутим, у случајевима кредита са валутном клаузулом, у пракси првостепе-
них судова су се појавиле одлуке којима се банци кредитору налаже повраћај 
динарске противвредности оне количине евра која је од клијента наплаћена 
по ништавој одредби.  

У својим одлукама Привредни апелациони суд је заузео становиште 
да нема места примени валутне клаузуле када је у питању повраћај средстава 
наплаћених по ништавим одредбама, већ да корисник кредита има право 
само на повраћај оне количине динарских средстава која му је наплаћена по 
ништавим одредбама. Овај став има упориште у одредби члана 104. став 1. 
ЗОО која прописује да је свака уговорна страна дужна да врати другој оно 
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што је примила, а у овим случајевима банка кредитор је примила динарска 
средства. С друге стране, валутна клаузула је уговорна одредба и као таква се 
не може примењивати на права и обавезе које проистичу из других извора 
облигација12. 

По питању камате, привредни судови су заузели неподељено стано-
виште да корисник кредита у случају наступања последица ништавости има 
право на затезну камату од дана плаћања са позивом на одредбу члана 214. 
ЗОО. Аргументација за овакав став налази се у чињеници да је кредитна 
делатност основна делатност банке кредитора што суштински, с обзиром на 
појачан стандард пажње доброг стручњака, не може довести до закључка о 
савесности те уговорне стране13. 

 

2. Спорови у вези са реализацијом уговора о кредиту 

Спорови у вези са реализацијом уговора о кредиту су, по правилу, 
спорови због неиспуњења уговорних обавеза од стране корисника кредита 
односно по правилу се ради о тужбама банака којима се тражи измирење 
обавеза корисника кредита.  

 

2.1. Правни основ у ситуацији када је спор инициран предлогом за  извр-
шење на основу менице као веродостојне исправе 

Типичан спор у вези са реализацијом уговора о кредиту проузроко-
ван је неизвршењем уговорних обавеза од стране корисника кредита и то 
углавном неплаћањем уговорених ануитета, али се кредит може прогласити 
доспелим и у случају непоштовања неких других уговорних обавеза.  

Судски поступак се у највећем броју случајева покреће подношењем 
предлога за извршење на основу веродостојне исправе-менице. Слободно 
можемо рећи да нема кредита који није обезбеђен меницом, односно да нема 
уговора о кредиту који није обезбеђен бланко меницом било корисника кре-
дита било трећег лица уз одговарајуће менично овлашћење кредитору да 
меницу може попунити и употребити ради наплате доспелих обавеза по уго-
вору о кредиту. Уз предлог за извршење банка кредитор подноси и уговор о 
кредиту по ком основу је запримила меницу као средство обезбеђења.  

                                                 
12  Пресуда  ПАС Пж-5261/16 од 21.6.2018. године  
13  Пресуда  ПАС Пж-2908718 од 7.2.2019.  године  
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У парицама које су проистекле из поступка извршења поставило се 
питање да ли ти спорови имају карактер меничних спорова или спорова ради 
реализације уговора о кредиту, односно шта је правни основ тужиочевог 
потраживања, а имајући у виду да су и уговор и меница извори облигација. 
Ово поготово када се има у виду да су у складу са Законом о меници приго-
вори меничног дужника ограничени на формалне недостатке менице, те да је 
на њему терет доказивања за разлику од спора који је проистекао из уговора 
о кредиту где је на тужиоцу као повериоцу терет доказивања у вези са посто-
јањем потраживања.  

Ову дилему у претежном броју случајева суштински су решиле саме 
банке- тужиоци тако што су већ на првом рочишту јасно исказивале да своје 
потраживање не заснивају на меници као хартији од вредности, већ на угово-
ру о кредиту и предлагале доказе у погледу основа и висине свог потражива-
ња. Овакво поступање је дозвољено, али и врло рационално са становишта да 
је меница у овим случајевима предата као средство обезбеђења у бланко фор-
ми и у ситуацији, када тужилац располаже уговором и могућношћу да дока-
зује своје потраживање, нема ризика везаног за правилност и тачност попу-
њавања менице. Ово поготово када се има у виду да менична свота по прави-
лу садржи и део који се односи на обрачунату камату. У таквим случајевима 
евентуални недостаци менице као посебног правног основа немају утицаја на 
резултат спора14. Наравно, другачија је ситуација када је основ спора искљу-
чиво меница. Онда се свакако ради о меничном спору који ваља водити у 
складу са одредбама Закона о меници.  

 

2.2. Стопа затезне камате код уговора са валутном клаузулом 

Као спорно у пракси јавило се питање стопе затезне камате у ситуа-
цији када је у питању уговор са валутном клаузулом, а када су у питању уго-
вори који су закључени пре ступања на снагу Закона о затезној камати за 
период пре ступања на снагу овог закона. Ово из разлога што Закон о висини 
стопе затезне камате није прописивао каматну стопу за девизна потражива-
ња, а при чему је додатну спорност изазвала чињеница да су средства пласи-
рана у динарској противвредности при уговорној одредби да се плаћања има-
ју извршити по курсу уговорене валуте на дан плаћања.  

На питање коју каматну стопу ваља применити када је главно потра-
живање у страној валути, Привредни апелациони суд је дао одговор да се у 
                                                 
14  Пресуда ПАС Пж-2838/17 од 02.03.2018. године  
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таквим случајевима се има применити домицилна камата земље уговорене 
валуте, а када је у питању валутна клаузула у еврима стопа Европске цен-
тралне банке15. На питање да ли има места примени камате кореспондирајуће 
страној валути у ситуацији када се ради о динарском кредиту индексираном 
у страној валути, Привредни апелациони суд је кроз своје одлуке заузео став 
да у таквим ситуацијама затезну камату ваља обрачунавати у складу са валу-
том индексације. Разлог за овај став садржан је у чињеници да се валутном 
клаузулом штити главница кредита која је суштински изражена у страној 
валути што је у складу са ставом изнетим у ранијем тексту везано за валутну 
клаузулу.  

 

2.3. Метод обрачуна затезне камате 

Као спорно питање у пракси се јавило и питање метода обрачуна 
како уговорне тако и затезне камате.  

У пракси није било спора да је дозвољен обрачун уговорене камате 
конформном методом ако је тако уговорено међу странкама, а да затезну 
камату ваља обрачунавати применом пропорционалне методе полазећи од 
одредби Закона о затезној камати, али и Одлуке Уставног суда бр. 82/2009 од 
27.2.2012. године којом су проглашени неуставним одредба члана 3. став 1. 
Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник РС" број 9/01). 
Такође, прихваћен је конформни метод обрачуна камате када је у питању 
затезна камата доспела на плаћање до ступања на снагу овог закона. 

У досадашњој пракси привредних судова, а када је у питању право 
тужиоца – банке кредитора на затезну камату у случају када је стопа уговор-
не камате већа од стопе затезне камате, а у смислу члана 277. став 2. ЗОО, 
Привредни апелациони суд је у својим одлукама заступао став да тужилац 
има право на затезну камату по уговореној стопи, али да се обрачун исте 
камате врши применом пропорционалне методе16. Овај став је заснован на 
одредбама Закона о затезној камати који императивно прописује стопу зате-
зне камате и пропорционални метод обрачуна, те да одредба члана 277. став 

                                                 
15  Билтен ПАС бр. 2-3/14 стр. 67-68 
16  У Билтену ПАС бр.4/17 у вези са изнетим ставом објављена је сентенца следеће садржине: 

"Конформни метод обрачуна уговорене камате може се применити само за време трајања уго-
вора, док се камата за доцњу по уговореној каматној стопи, уколико је већа од затезне, за пери-
од доцње обрачунава применом пропорционалног метода." (Решење ПАС Пж-2628/16 од 
22.12.2017. године) 
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2. ЗОО дозвољава већу каматну стопу, али да то не мења правну природу ове 
камате као затезне.  

У својој одлуци Прев. 114/18 од 4.4.2019. године ВКС је заузео став 
да правилна примена члана 277. став 2. ЗОО подразумева не само примену 
уговорне номиналне каматне стопе, већ и конформног метода обрачуна ако 
је тако уговорено између странака. Овај став ВКС образлаже императивно-
шћу наведене законске одредбе при чему се посебно позива на одлуку Устав-
ног суда Уж-6542/2011 од 21.6.2014. године. ВКС у наведеној одлуци посеб-
но указује да се обрачун пропорционалном методом врши само у ситуацији 
када право на затезну камату настаје по сили закона, али не и када је у пита-
њу уговорена камата која је конституисала обавезу плаћања камате на доцњу 
како у погледу висине каматне стопе тако и у погледу метода обрачуна.  

Став исказан кроз одлуку ВКС и одлуку Уставног суда обавезује 
нижестепене судове. Будућа пракса привредних судова по овом питању бити 
усклађена са ставом вишестепеног суда.  

 

2.4. Застарелост потраживања по уговору о кредиту  
закљученом између правних лица 

Може се рећи да већ више деценија кроз бројне одлуке ВКС изража-
ва свој став о десетогодишњем року застарелости потраживања из уговора о 
кредиту и то како када је у питању целокупан износ кредита, тако и када су у 
питању ануитети који представљају отплатне рате и као такви немају карак-
тер повремених потраживања из члана 372. ЗОО. 

У стручној јавности се већ дуго указује да се овим роком застарело-
сти фаворизују банке, да је уговор о кредиту у погледу својих карактеристика 
посебан уговор који има карактеристике уговора о промету роба и услуга, те 
да не стоје разлози за став да се у овим случајевима има применити општи 
рок застарелости, већ да има места примени члана 374. ЗОО о трогодишњем 
року застарелости.  

Међутим, до данас није дошло до промене правног става ВКС, а тиме 
и поступања привредних судова17. 

 

*      *      * 

                                                 
17  Пресуда ПАС Пж-82/17 од 12.7.2018. године  
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Овим рефератом аутор је покушао да на релативно кратак и сажет 
начин упозна стручну јавност са најважнијим питањима која су као спорна 
јавила у последњих неколико година пред привредним судовима, те са реше-
њима која су дали привредни судови укључујући и Врховни касациони суд 
кроз рад привредног већа. У одређеној мери аутор је изнео и неке своје ста-
вове на шта је посебно указано.  

Припремајући овај текст, аутор је извршио у поређење праксе при-
вредних судова са праксом судова опште надлежности, те је следи закључак 
да пракса привредних судова у претежном делу не одступа од праксе судова 
опште надлежности у оквирима апострофираних правних питања. Ово гово-
ри о постојању битно преовлађујуће уједначене праксе судова, што предста-
вља квалитет који се неспорно мора признати, а имајући у виду сложеност 
правних питања која се јављају у споровима по уговорима о кредиту. Улога 
Врховног касационог суда у овоме има пресудан значај. 
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Катарина Манојловић Андрић, 
судија Врховног касационог суда 

 

(НЕ)ДЕЛОТВОРНОСТ ЗАХТЕВА  
ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ  

У УПРАВНОМ СПОРУ 
 

1. Увод 

Прошло је скоро десет година од доношења и ступања на снагу 
важећег Закона о управним споровима (у даљем тексту: ЗУС)1. По одред-
бама овог закона у управним споровима суди Управни суд основан за 
територију целе Републике Србије (са три одељења у Крагујевцу, Нишу и 
Новом Саду)2, а о ванредним правним средствима у управним споровима 
одлучује Врховни касациони суд3. Приликом реформе правосуђа у Репу-
блици Србији није реализована дуго помињана идеја о увођењу двостепе-
ности управног судства, нити су образовани специјализовани судови за 
поједине области. Нови начин организације управног судовања је у изве-
сној мери одредио и правне лекове у управном спору, јер је изостанком 
двостепености управних судова елеминисана жалба као редовни правни 
лек у управном спору. Поред тога, ЗУС је донео и битне новине које се 
односе на ванредне правне лекове.  

У овом раду се указује на основне разлике између постојећих 
правних лекова у управном спору и оних који су постојали у Закону о 
управним споровима из 1996. године (у даљем тексту: ранији ЗУС)4, ана-
лизирају се нормативна и друга ограничења за подношење захтева за пре-
испитивање судске одлуке у управном спору, разлози неделотворности 
овог ванредног правног средства и могућности за побољшање законских 
решења.  

 

                                                 
1  Закон о управним споровима објављен је у "Службеном гласнику РС", број 111/09 од 29. децем-

бра 2009. године, а ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања (члан 79. Закона) 
2  В.члан 13. и члан 29. став 1. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр.116/08 ... 88/18) 
3  Ibid, члан 30. став 1. 
4  Закон о управним споровима ("Службени лист СРЈ", број 46/96) 
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2. Разлика између постојећих правних лекова у ЗУС-у  
и правних лекова који су били предвиђени ранијим ЗУС-ом 

Када се говори о разликама између постојећег и ранијег режима 
правних лекова у управном спору, по правилу, прво се указује на то да у 
ЗУС-у више није предвиђена жалба као редовни правни лек. Ова измена 
је, ипак, неупоредиво мање значајна од оних које се односе на ванредне 
правне лекове.  

Наиме, ни организација судова који су поступали у управним спо-
ровима до 2010. године није била заснована на принципу двостепености 
управног суђења, па самим тим жалба није имала генералну већ само спе-
цијалну примену. Због тога је она била само условно речено "редовни 
правни лек" у управном спору.5 О тужбама у управном спору су одлучи-
вали окружни судови или Врховни суд Србије, у зависности од предмета 
спора и од тога ко је доносилац оспореног акта, а о ванредним правним 
лековима Врховни суд.6 Сагласно одредби члана 18. став 1. ранијег ЗУС-
а, жалба се могла изјавити против одлуке донесене у управном спору ако 
је то било предвиђено законом у одређеним стварима. Жалба је била про-
писана једним јединим законом, и то одредбом члана 94. Закона о основ-
ним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службе-
ни лист СРЈ", број 24/98). Укидање жалбе одредбом члана 78. став 2. ЗУС-
а није унело битне промене на подручју правних лекова у управном спо-
ру, осим за једну категорију лица која су до 2010. године углавном већ 
остварила права из области борачко-инвалидске заштите.  

ЗУС је унео значајне новине у погледу ванредних правних сред-
става. У управном спору су као ванредна правна средства предвиђени 
само захтев за преиспитивање судске одлуке и понављање поступка. Зах-
тев за заштиту законитости који је био прописан чланом 21. ранијег ЗУС-
а је изостао, уз образложење да би његово задржавање значило непотреб-
но гомилање ванредних правних средстава. Иако је захтев за заштиту 
законитости могао бити поднет против сваке правноснажне одлуке суда 
донесене због повреде закона, другог прописа или општег акта у управ-
ном спору, па и одлуке Врховног суда ако је њоме повређен републички 
закон, други пропис или општи акт, у пракси је ретко подношен. Али, не 

                                                 
5  З. Томић, Коментар Закона о управним споровима, Београд 2010, стр. 537 
6  В. члан 14. тачка 8) и члан 17. тачка 1.з) Закона о судовима ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 

60/91, 18/92, 71/92, 63/01, 130/03, 29/04 и 116/08) 
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треба изгубити из вида да се ради о правном леку који је требало да обез-
беди правилну и једнообразну примену закона на територији целе Репу-
блике. Након укидања захтева за заштиту законитости, остваривање тог 
циља од стране Републичког јавног тужиоца је у знатној мери нормативно 
ограничено, а у пракси у потпуности изостало.7 

Понављање поступка је било и остало класичан ванредни правни 
лек који омогућава да се поступак завршен правноснажном пресудом или 
решењем суда реотвори и случај поново размотри. Постојећи разлози за 
понављање поступка наведени у члану 56. став 1. тач. 1) до 6) ЗУС-а су 
идентични разлозима из члана 51. став 1. тач. 1) до 6) ранијег ЗУС-а. ЗУС-
ом је предвиђен нови (седми) разлог, тако што је прописано да се правно-
снажно завршен поступак може поновити "ако став из накнадно донете 
одлуке Европског суда за људска права у истој ствари може да буде од 
утицаја на законитост правноснажно окончаног судског поступка8. Треба 
приметити да је ЗУС остао једини процесни закон у коме није предвиђено 
да одлука Уставног суда донета у поступку по уставној жалби, којом је 
утврђена повреда или ускраћивање људског или мањинског права и сло-
боде зајемчене Уставом, може бити разлог за понављање поступка или 
подношење неког другог ванредног правног средства. У парничном и кри-
вичном поступку тај разлог постоји од 2011. године9, у прекршајном 
поступку од 2013. године10, а у управном поступку од 2016. године11. 

                                                 
7  Према подацима из судске праксе Врховног касационог суда, Републички јавни тужилац је у току 

2018. и 2019. године поднео само један захтев за преиспитивање судске одлуке, који је решењем 
Узп 385/2018 од 13.12.2018. године одбачен као недозвољен јер је у управном поступку била 
обезбеђена двостепеност решавања.  

8  В. члан 56. став 1. тачка 7) ЗУС-а 
9  Чланом 426. тачка 12) Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр.72/11) прописа-

но је да се поступак који је одлуком суда правноснажно окончан може по предлогу странке поно-
вити ако је Уставни суд, у поступку по уставној жалби, утврдио повреду или ускраћивање људ-
ског или мањинског права и слободе зајемчене Уставом у парничном поступку, а то је могло да 
буде од утицаја на доношене повољније одлуке. 

 Чланом 485. став 1. тачка 3) Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр.72/11), 
дата је могућност подношења захтева за заштиту законитости ако је правноснажном одлуком или 
одлуком у поступку који је претходио њеном доношењу повређено или ускраћено људско право и 
слобода окривљеног или другог учесника у поступку које је зајемчено Уставом или Европском 
конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и додатним протоколима, а то је утвр-
ђено одлуком Уставног суда или Европског суда за људска права. 

10  Чланом 280. став 1. тачка 6) Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/13) прописа-
но је да се прекршајни поступак завршен правноснажном одлуком може поновити ако је Уставни 
суд, у поступку по уставној жалби, утврдио повреду или ускраћивање људског или мањинског 
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Понављање поступка и даље има сужено поље примене, јер се најчешћи 
разлог понављања односи на нове чињенице и доказе и може бити кори-
шћен када је сам суд утврдио чињенично стање, што је и даље ретко, иако 
је ЗУС-ом омогућено да се у управном спору непосредно утврди чиње-
нично стање на усменој јавној расправи.  

Због смањивања броја ванредних правних средстава у ЗУС-у и 
ограниченог домета понављања поступка од изузетне је важности на који 
начин је у ЗУС-у конципирано друго преостало ванредно правно средство 
– захтев за преиспитивање судске одлуке.  
 

3. Нормативна и друга ограничења за подношење захтева  
за преиспитивање судске одлуке 

Према ранијем ЗУС-у, против правноснажних одлука судова чија 
надлежност није одређена за целу територију Републике, могао се подне-
ти Врховном суду захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке због 
повреде материјалног права или због повреде правила поступка која је 
могла бити од утицаја на решење ствари.12 Захтев за преиспитивање суд-
ске одлуке, који је као ванредно правно средство предвиђен ЗУС-ом, 
може се поднети због истих разлога, али уз одређене новине у односу на 
ранији захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке. 

Захтев за преиспитивање судске одлуке није могуће поднети про-
тив свих правноснажних одлука Управног суда, већ само против одлука 
донетих у ситуацијама прописаним одредбама члана 49. став 2. ЗУС-а – 
када је то законом предвиђено (тачка 1); у случајевима када је суд одлучи-
вао у пуној јурисдикцији (тачка 2); у стварима у којима је у управном 
поступку била искључена жалба (тачка 3). Ново је и то да захтев поред 
странке може поднети и надлежни јавни тужилац (члан 49. став 1). Најзад, 
изричито је прописано да странка која је физичко лице, захтев предаје 
преко пуномоћника из реда адвоката (члан 50. став 2). Нова законска 
решења која се односе на применљивост овог ванредног правног средства 
                                                                                                                       

права и слободе зајемчене Уставом у прекршајном поступку, а то је могло да буде од утицаја на 
доношење повољније одлуке по окривљеног. 

11  Чланом 176. став 1. тачка 11) Закона о општем управном постпуку ("Службени гласник РС", број 
18/16) прописано је да се поступак који је окончан решењем против којег не може да се изјави 
жалба (коначно решење) понавља ако је Уставни суд у истој управној ствари, у поступку по 
уставној жалби утврдио повреду или ускраћивање људског или мањинског права и слободе зајем-
чене Уставом, а истовремено није поништио оспорено решење. 

12  В. члан 18. ст. 2. и 3. ранијег ЗУС-а 



Управноправна секција 
 

 295

само у специфичним случајевима, као и на обавезу физичког лица да зах-
тев преда преко пуномоћника из реда адвоката, сама по себи, ограничава-
ју могућност подношења овог ванредног правног средства.  

Врховни касациони суд одбацује, као изјављен од неовлашћеног 
лица, на основу члана 53. став 1. ЗУС-а, захтев који је поднело физичко 
лице у својству странке у управном спору, као и захтев који је у име 
физичког лица поднео адвокат без пуномоћја. Уставни суд је у Решењу 
IУ-181/2005 од 28. септембра 2006. године стао на становиште "да се про-
писивањем обавезе да странку у поступку по ревизији и захтеву за зашти-
ту законитости заступа пуномоћник који је адвокат, грађани не огранича-
вају у заштити својих права, већ се, напротив, захтевом за стручним засту-
пањем, због сложености поступка и ограничавања расправљања искључи-
во на правна питања, важности спора и ефикасности суђења пред најви-
шим судом у Републици, у поступку по ванредним правним лековима 
штите права странака, за чију је заштиту неопходно стручно знање". Ово 
становиште применљиво је и на захтев за преиспитивање судске одлуке у 
управном спору, као ванредно правно средство које се подноси Врховном 
касационом суду. Међутим, за разлику од Закона о парничном поступку у 
коме се не поставља услов да ревизију изјави преко пуномоћника адвока-
та она странка која је и сама адвокат 13, ЗУС не искључује обавезу подно-
шења захтева за преиспитивање судске одлуке преко пуномоћника из реда 
адвоката када је странка и сама адвокат. Такво нормативно решење је 
супротно циљу да се обезбеди стручно заступање у поступку по ванред-
ним правним лековима, јер значи да ће права и интересе адвоката који је 
као странка у управном спору поднео захтев за преиспитивање судске 
одлуке бити квалитетно заштићени и обезбеђени само ако у његово име 
захтев поднесе други адвокат.  

Анализом законом предвиђених случајева у којима се може подне-
ти захтев за преиспитивање судске одлуке долази се до закључка да је 
могућност подношења тог ванредног правног средства ограничена у већој 
мери него што се на први поглед чини.  

Захтев се може поднети када је то законом предвиђено, а под "зако-
ном" се мора подразумевати не само ЗУС, већ и други закони. ЗУС-ом је 
изричито прописано да се захтев за преиспитивање може поднети против 

                                                 
13  В. члан 410. став 2. тачка 2) Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број  55/14) 
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свих судских одлука донетих по тужби за понављање судског поступка 
(члан 64). Подношење захтева за преиспитивање судске одлуке је у проте-
клих 10 година прописано још само једним законом, и то у члану 32. став 2. 
Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 99/11, 83/14 и 31/19). Очекивање писаца ЗУС-а да 
ће се могућност подношења захтева за преиспитивање прописати и другим 
законима, када због важности предмета одлучивања коначну реч у управ-
ном спору треба поверити Врховном касационом суду, очигледно је изневе-
рено. Чини ми се да је илузорно очекивати да ће се могућност подношења 
захтева, у догледно време, у том смислу проширити.  

И поред тога што је у члану 32. став 2. Закона о поступку реги-
страције у Агенцији за привредне регистре прописано да против правно-
снажне одлуке Управног суда странке и надлежни јавни тужилац могу да 
поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске 
одлуке, Врховни касациони суд је стао на становиште да је недозвољен 
захтев за преиспитивање правноснажне одлуке Управног суда која се 
односи на трошкове настале у поступку регистрације привредног субјек-
та14. Врховни касациони суд сматра да је законодавац предвидео ванредну 
судску заштиту против правноснажних одлука Управног суда које се 
односе на регистрацију привредних друштава и предузетника проценив-
ши да је додатни вид судске заштите у овим предметима потребан због 
значаја правног положаја субјеката који обављају привредну делатност, 
који се стиче, мења и губи у поступку регистрације, али да намера законо-
давца није била да се ванредна судска заштита пред највишим судом 
оствари и против одлука Управног суда којима је решавано о питањима 
од споредног значаја у поступку по регистрационој пријави, као што су 
нпр. трошкови управног поступка. Оваквим становиштем Врховног каса-
ционог суда могућност подношења захтева за преиспитивање судске 
одлуке у поступку регистрације привредних друштава и предузетника 
ограничена је на одлуку о главној ствари, односно на саму регистрацију, 
док су из ванредне судске заштите пред највишим судом изузете одлуке 
Управног суда о акцесорним питањима у поступку регистрације. Овакав 
став може се правдати тенденцијом да се у поступку по ванредним прав-
ним средствима највиши суд не бави случајевима мање важности.  

                                                 
14  В. решење Узп 358/2018 од 9.5.2019. године.  
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Правну могућност да решавајући управни спор реше и саму управ-
ну ствар у спору пуне јурисдикције, надлежни судови су раније изузетно 
ретко користили. Судије Управног суда у последње време то чине чешће, 
али је број предмета решених у спору пуне јурисдикције у односу на уку-
пан број решених предмета и даље занемарљив, а самим тим и број подне-
тих захтева за преиспитивање одлука донетих у пуној јурисдикцији15.  

Највећи број дозвољених захтева за преиспитивање подноси се 
Врховном касационом суду у стварима у којима је у управном поступку 
била искључена жалба. Али, и тај "највећи број" објективно је мали, јер је 
управни поступак, по правилу, двостепен. Одредбом члана 151. став 1. 
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/) 
прописано је да против решења првостепеног органа странка има право на 
жалбу, ако жалба није законом искључена, а ставом 2. истог члана, да се 
против решења Владе не може поднети жалба.  

Из судске праксе Врховног касационог суда произлази да је овај 
суд ограничио могућност подношења захтева за преиспитивање судске 
одлуке и у стварима у којима је у управном поступку била искључена 
жалба, и то само на случајеве када је захтев поднет против пресуде, док се 
захтев сматра недозвољеним против решења Управног суда којим је 
тужба одбачена као неуредна на основу члана 25. став 2. ЗУС-а или из 
других законских разлога предвиђених чланом 26. ЗУС-а. У решењима о 
одбацивању захтева за преиспитивање решења Управног суда којима је 
тужба одбачена или одбијен приговор против решења о одбацивању 
тужбе, Врховни касациони суд је најпре цитирао одредбе чл. 3, 8. став 1. и 
49. ЗУС-а, а затим констатовао: "Из наведених одредаба Закона о управ-
ним споровима произлази да се захтевом за преиспитивање судске одлуке, 
као ванредним правним средством у управном спору, остварује контрола 
судских одлука које се односе на предмет управног спора, и то само у слу-
чајевима који су прописани овим законом – одлука донетих у вези са 
понављањем управно-судског поступка (члан 64. Закона о управним спо-
ровима), одлука којима је суд решавао у пуној јурисдикцији и одлука 
којима је суд решавао у стварима у којима је у управном поступку искљу-
чена жалба. Имајући у виду да је захтев за преиспитивање поднет против 

                                                 
15  Прецизни подаци о броју поднетих захтева за преиспитивање судских одлука донетих у пуној 

јурисдикцији за протеклих 10 година не постоји, али је у току првих осам месеци 2019. године 
поднет само један такав захтев.  
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решења којим није одлучивано о предмету управног спора, већ о 
(не)постојању процесних услова за вођење управног спора, Врховни каса-
циони суд налази да захтев није дозвољен у смислу члана 49. ст. 1. и 2. 
Закона о управним споровима"16. 

По налажењу Врховног касационог суда, ни решење Управног 
суда донето по захтеву странке за одлагање извршења управног акта до 
доношења судске одлуке не представља правноснажну одлуку Управног 
суда из члана 49. став 1. ЗУС-а против које се може поднети захтев за пре-
испитивање судске одлуке17. 

Имајући у виду сва наведена ограничења за подношење захтева за 
преиспитивање судске одлуке која проистичу из одредаба ЗУС-а, из дру-
гих постојећих (и непостојећих) законских решења, као и из судске праксе 
Врховног касационог суда, време је да се на крају прве декаде примене 
ЗУС-а још једном постави питање делотворности овог ванредног правног 
средства.  

 

4. Разлози неделотворности захтева  
за преиспитивање судске одлуке 

Неспорно је да право на правно средство из члана 36. став 2. Уста-
ва, пре свега, гарантује двостепеност у одлучивању о правима и обавезама 
кроз право на жалбу, док су ванредна правна средства у домену законо-
давне политике. Приступ странака највишој судској инстанци је свуда 
ограничен, па је такав случај и у нашој земљи. Нема сумње да законско 
уређивање дозвољености захтева за преиспитивање судске одлуке, као 
ванредног правног средства које се подноси највишем суду у Републици, 
може трпети ограничења – како у погледу разлога за његово изјављивање, 
тако и у погледу предмета спора или врсте одлука против којих се може 
изјавити.  

Законски разлози за подношење захтева за преиспитивање судске 
одлуке су широко постављени, јер једино искључују преиспитивање 
чињеничног основа за доношење побијане судске одлуке. Дозвољени раз-
лози се односе на преиспитивање материјалне и процесне законитости 
побијане одлуке, којима и треба да се бави највиши суд. Стога се закон-

                                                 
16  В. решење Узп 176/2018 од 31.1.2019. године.  
17  В. Билтен Врховног касационог суда 1/2010, стр. 148 
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ском решењу при избору разлога за подношење захтева за преиспитивање 
судске одлуке не може било шта замерити.  

Доминантан број одбачених захтева за преиспитивање судске 
одлуке у односу на број мериторно решених захтева од стране Врховног 
касационог суда, доводе у наш фокус питање да ли су законом предвиђене 
ситуације у којима се може поднети захтев у превеликој мери ограничиле 
приступ странака у управном спору највишем суду, доводећи на тај начин 
у питање делотворност самог захтева. Јер, правни лек је делотворан само 
ако је доступан и довољан.  

За разлику од некадашњег захтева за ванредно преиспитивање 
судске одлуке који се могао поднети против сваке правноснажне одлуке 
суда донете у управном спору, постојећи захтев се може поднети само у 
три ситуације, и то: 1) када је то законом предвиђено, 2) када је Управни 
суд одлучивао у пуној јурисдикцији и 3) када је управни поступак био јед-
ностепен. Опредељење законодавца за избор наведених ситуација није 
споран са становишта њиховог броја, већ из других разлога.  

У овом раду је већ претходно образложено да се у практичном 
смислу изабране ситуације односе на изузетно мали број одлука донетих у 
управном спору, јер су законом предвиђена само два случаја у којима се 
може поднети захтев, Управни суд ретко одлучује у пуној јурисдикцији, а 
управни поступак је по правилу двостепен. Неспорно је да Врховни каса-
циони суд не треба да се бави предметима мање важности, али се поста-
вља питање да ли се предмети веће важности могу поистоветити са само 
три законом предвиђене ситуације за подношење захтева. У управном 
спору се решавају предмети од егзистенцијалног значаја за странке у који-
ма је, ипак, захтев недозвољен. Стога би детаљном анализом предмета 
решавања у управном спору требало утврдити који још "случајеви веће 
важности" објективно заслужују да буду предмет разматрања пред најви-
шим судом. Спорно је и то што је могућност подношења захтева за преи-
спитивање судске одлуке у великој мери ограничена управо у време када 
је предмет управног спора знатно проширен и када се у управном спору 
више не одлучује само о законитости коначних управних аката, него и 
свих других коначних решавајућих појединачних аката ако не уживају 
другачију судску заштиту.  

Сматрам да се због свега претходно изложеног основано може 
поставити питање да ли је захтев за преиспитивање судске одлуке досту-
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пан у оној мери која је потребна да би се оправдала сврха његовог ограни-
чења, а то је да пред Врховним касационим судом буду преиспитивана 
она питања која су од стварне важности за остваривање права странака у 
управном спору. Овлашћење законодавца да, на основу члана 97. тачка 2. 
Устава, уређује поступак пред судовима руководећи се законодавном 
политиком није неограничена. Границе законодавне политике одређене су 
у самом Уставу, његовим основним начелима и гаранцијама људских и 
мањинских права и слобода. Према члану 20. став 1. Устава, људска и 
мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако 
ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму 
неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском 
друштву и без задирања у суштину зајемченог права. Да би ограничење 
приступа странака Врховном касационом суду било уставно, сви цитира-
ни услови морају бири испуњени кумулативно.  

Поставља се и питање да ли захтев за преиспитивање судске одлу-
ке представља ефикасно правно средство за обезбеђење оне функције коју 
по закону има Врховни касациони суд, а нема је Управни суд – обезбеђе-
ње јединствене примене и тумачења права на целој територији Републике 
Србије18. Морам да закључим да није, јер одлучујући о поднетим захтеви-
ма Врховни касациони суд објективно може обављати своју улогу у 
малом броју предмета у којима се, по правилу, не постављају питања која 
су од суштинског и егзистенцијалног значаја за већину грађана и привред-
них субјеката. Прекомерним ограничавањем случајева у којима се може 
поднети захтев за преиспитивање судске одлуке дерогирана је Уставом и 
законом утврђена улога Врховног касационог суда, а у ситуацији када нај-
виши суд у Републици не може да утиче на правну сигурност, ту улогу 
може да изврши само Уставни суд.  

Услед немогућности приступа Врховном касационом суду, стран-
ке се након окончања спора пред Управним судом обраћају уставним жал-
бама Уставном суду, очекујући да им тај суд обезбеди правну сигурност и 
заштити друга права. Бројни предмети који се односе на заштиту одбор-
ничких мандата, усклађивање војних пензија, накнаду за прековремени 
рад и нередовности у раду полицијских и других државних службеника и 
престанак радног односа у Војсци Србије, имали су свој епилог пред 
Уставним судом који је, преузевши на себе улогу Врховног касационог 

                                                 
18  В. члан 31. Закона о уређењу судова 
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суда, омогућио да се подносиоцима уставних жалби обезбеди једнака 
заштита права поводом којих су водили управне спорове. Ти примери на 
најбољи начин одсликавају негативне ефекте непропорционалног ограни-
чења захтева за преиспитивање судске одлуке, као доминантног ванред-
ног правног средства у управном спору, који као крајњу консеквенцу има-
ју поремећај уставних надлежности између Врховног касационог суда и 
Уставног суда.  

 

5. Могућности за побољшање законских решења 

Питање увођења двостепених управних судова у Републици Срби-
ји поново је актуелно. Али, чак и да се постигне сагласност свих реле-
вантних чинилаца за овако битну организациону измену у правосудном 
систему, радило би се о дуготрајном вишегодишњем процесу.  

До евентуалне реформе управног судства, у оквиру постојећих 
законских решења којима Врховном касационом суду није поверена зна-
чајнија улога у управном судовању и уједначавању судске праксе у управ-
ној материји, Управни суд остаје мање-више усамљени контролор управе 
на непрегледном пољу оцене законитости управних аката у хиљадама 
судских предмета, оптерећен бременом да сам разрешава многобројна 
спорна питања у различитим управним областима. Због тога сматрам да 
без одговарајућих измена и допуна ЗУС-а, не постоји могућност за успо-
стављање пуног капацитета надлежности Врховног касационог суда да, 
сагласно члану 31. Закона о уређењу судова, обезбеђује јединствену суд-
ску примену права и једнакост странака у судским поступцима у управној 
материји.  

Могуће измене и допуне ЗУС-а односиле би се на следеће:  

1) члан 49. став 2. у коме би се проширио број случајева када се 
може поднети захтев за преиспитивање судске одлуке, било тако што ће 
се навести предмети спора који због своје важности заслужују да буду 
разматрани пред Врховним касационим судом, било тако што ће се омогу-
ћити подношење захтева и против одлука Управног суда на основу којих 
је наступила правноснажност управног акта 19;  

                                                 
19  На овај начин захтев за преиспитивање судске одлуке не би добио карактер редовног правног 

лека са генералном применом, јер не би био допуштен против пресуда којима су тужбе уважене и 
оспорени акти поништени или наложено доношење решења у спору због ћутања управе, као ни 
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2) члан 50. став 2. у коме би се након постојећег текста додале 
речи "изузев када је странка адвокат";  

3) увођење "огледног управног спора" који постоји у Републици 
Хрватској, 20 уз битну модификацију која би се односила на могућност 
подношења захтева за преиспитивање судске одлуке Врховном касацио-
ном суду против одлуке донесене у огледном спору; 

(4) увођење захтева за решавање спорног правног питања пред 
Врховним касационим судом, који у парничном поступку постоји од 
2004. године и до сада је показао позитивне ефекте у остваривању права 
странака на једнаку заштиту права пред судовима. 

Све предложене измене и допуне ЗУС-а не морају бити уведене 
кумулативно, али би сваки од ових предлога требало размотрити полазећи 
од разлога који су у овом тексту изнети.  

Проширење права на подношење захтева за преиспитивање судске 
одлуке се у извесној мери може постићи и изменом постојећих ставова у 
пракси Врховног касационог суда. Првенствено мислим на став да се зах-
тев за преиспитивање може поднети само против пресуде управног суда, а 
не и против решења, чак и онда када је управни поступак био једностепен. 
Овај став се мора преиспитати и због најновије праксе Уставног суда21. 
Уставни суд сматра уставноправно неприхватљивим становиште Врхов-
ног касационог суда да се решење Управног суда којим је тужба одбачена 
као недозвољена, не може сматрати правноснажном судском одлуком 
донетом у управном спору, у смислу члана 49. став 1. ЗУС-а. Иста оцена 
Уставног суда се односи на ситуацију када је одбијен приговор изјављен 
против решења о одбацивању тужбе.  

                                                                                                                       
против решења којима је тужба одбачена или одбијен приговор против решења о одбацивању 
тужбе.  

20  Члан 48. Закона о управним споровима Хрватске – пречишћени текст закона (НН 20/10, 143/12, 
152/14, 94/16 и 29/17) гласи:  

 "Огледни спор 
(1) Ако је у 10 или више првоступањских управних спорова предмет тужбе исте правне и чиње-

ничне природе, суд може решењем одлучити који ће предмет ријешити у огледном спору. У 
осталим предметима суд ће рјешењем прекинути спор.  

(2) Након правомоћности пресуде донесене у огледном спору суд ће наставити водити прекинуте 
спорове уз примену доказа који су проведени у огледном спору. 

(3) На темељу правомоћне пресуде донесене у огледном спору суд може ријешити спор покренут 
након правомоћности те пресуде без вођења расправе, али након омогућавања странкама да 
се о томе изјасне." 

21  В. Одлуке Уж-6036/2016 од 21.3.2019. године и Уж-273/2016 од 21.2.2019. године 
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Чини ми се да ће без измена и допуна ЗУС-а, Врховни касациони 
суд и даље бити само периферна станица у којој ће ретко застајати управ-
ни предмети на путу који су започели пред управним органом, наставили 
пред Управним судом, а који ће се, по правилу, завршавати пред Устав-
ним судом. Принцип по коме је суштина улоге Врховног суда да се бави 
стварима од изузетне важности, који је прихваћен и у пракси Европског 
суда за људска права22, мора бити ублажен и флексибилније примењиван 
у земљама у транзицији, као што је наша. Бројни економски и социјални 
проблеми са којима се суочава већина грађана и правних субјеката прето-
чени у стотине и хиљаде судских спорова (посебно у управној материји), 
носе у себи опасност потенцијалне повреде или ускраћивања права стра-
нака у судским поступцима и зато изискују интервенцију највишег суда.  

                                                 
22  В. пресуду Добрић против Србије од 21.6.2011, представке бр. 2611/07 и 15276/07, ст. 51 и 54 и 

пресуду Јовановић против Србије од 2.10.2012, представка број 32299/08, став 48. 
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Радојка Маринковић 
судија Управног суда 

 

 

НЕКА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА  
ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА 

 

ЗАШТИТА МАТЕРИНСТВА И РОДИТЕЉСТВА 
 

"Шта можете да урадите за мир у свету?  
Идите кући и волите своју породицу !"  

(мајка Тереза) 

 

Апстракт: Основни критеријуми државности су: постојано 
становништво, утврђена територија и суверена власт. Постојаност 
становништава је критеријум који има важну повезаност са породицом, 
која је према општој дефиницији, универзална људска заједница коју чине 
одрасли репродуктивно способни партнери и њихово потомство1. У том 
смислу породица је основна ћелија друштва, која ужива посебну заштиту 
у међународном праву. Република Србија је ратификовала низ међународ-
ноправних докумената и уставним одредбама прописала посебну зашти-
ту породице, жена, деце, родитељства и материнства, а унутрашњим 
законодавством разрађени су различити облици ове заштите, међу који-
ма су посебно значајне одредбе Закона о раду, Закона о здравственом оси-
гурању и Закона о финансијској подршци породици са децом, те подзакон-
ски акти донети у реализацији законом прописаних права. Против поједи-
начних аката којима се одлучује у поступку остваривања права по основу 
привремене спречености за рад због одржавања трудноће, праву на поро-
диљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада 
ради посебне неге детета, право на судску заштиту предвиђено је у 
управном спору. Предмет овог рада су нека спорна правна питања са суд-
ском праксом Управног суда из наведених правних области прописаних 
Законом о здравственом осигурању и Законом о финансијској подршци 

                                                 
1   Wikipedia 
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породице са децом, а циљ је да се укаже на одређене правне институте, 
нужност њихове уједначене примене у пракси и обавезност правних схва-
тања суда. 

Кључне речи: материнство, родитељство, деца, одсуство са рада 
ради неге детета, породиљско одсуство, посебна нега детета, привремена 
спреченост за рад због компликација у вези одржавања трудноће. 

 

Увод 

Република Србија већ низ година има негативну стопу наталитета. 
Тако, према подацима Републичког завода за статистику у Републици 
Србији у 2018. години, број живорођених је 63975 док је број умрлих 
101655, природни прираштај је -376802. Овај показатељ указује на потребу 
континуираног предузимања озбиљних мера у области социјалне полити-
ке којима се утиче на побољшање стопе наталитета, а које су пре свега 
усмерене на заштиту материнства, родитељства и пружање финансијске 
подршке породици са децом. Чињеница да је усвојен велики број страте-
шких докумената са различитим аспектима заштите материнства, роди-
тељства и породице не мења чињеницу да скромни економски услови и 
захтеви савременог друштва представљају озбиљан проблем за репродук-
тивно способно становништво да ствара породицу и брине о потомству, те 
је интерес државе да им социјалном политиком олакша доношење такве 
одлуке. Наведена докумената препознају и проблеме који су резултат 
дерегулисаности, недовољне регулисаности или неправилне примене 
важећих прописа, те је важан континуиран процес измена и допуна закона 
којима је регулисана ова област, а које измене су усмерене на усклађивање 
унутрашњег законодавства Републике Србије са препорученим међуна-
родним стандардима ради квалитетније реализације принципа на којима 
почива социјално право, посебно положај материнства, родитељства и 
породице, родне равноправности, спречавање и елиминисање родне и 
полне дискриминације, као и дискриминације по основу брачног и поро-
дичног статуса и породичних обавеза, те усклађивања породичног и про-
фесионалног живота. Део овог рада обухвата и осврт на нова законска 

                                                 
2  Извор: сајт Републичког завода за статистику Р. Србије, званични подаци за 2018. годину 
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решења из новодонетих Закона о здравственом осигурању3 и Закона о 
финансијској подршци породици са децом4. 
 

Међународни правни стандарди 

Када говоримо о институтима међународног права у области соци-
јалног права, почетак је садржан у Универзалној декларацији о људским 
правима 5, у којој су дати основни принципи забране дискриминације, 
између осталог, према полу, брачном и породичном статусу, прокламована 
једнакост свих људи у достојанству и правима и установљен принцип 
недискриминације у остваривању свих људских права. Иако не предста-
вља правно обавезујући документ по државе, ова Декларација је послужи-
ла као основ припреме многих каснијих међународних инструмената о 
људским правима и током времена је стекла статус међународног обичај-
ног права. 

Међународним пактом о грађанским и политичким правима6, 
поновљена је одредба Универзалне декларације о породици као основном 
и саставном делу друштва који ужива посебну заштиту и утврђен је прин-
цип једнакости супружника и родитеља у правима и обавезама у браку и 
након престанка брака, а Међународним пактом о економским, социјал-
ним и културним правима7прокламовано је начело недискриминације, јед-
накост полова, установљена је забрана дискриминације мајки и деце, са 
гаранцијама посебне заштите мајкама пре и након порођаја. 

Међународна конвенција о елиминацији свих облика дискримина-
ције жена8 и Опциони протокол уз Конвенцију9 донети су са циљем да се 
побољша положај жена и отклони дискриминација према полу. Ради спре-
чавања дискриминације жена због ступања у брак или материнства и обез-
беђивања њиховог стварног права на рад, државе чланице су се обавезале 

                                                 
3  Закон о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' број 25/2019) 
4  Закон о финансијској подршци породици са децом  (''Службени гласник РС'' бр. 113/2017, 50/2018) 
5  Усвојена је резолуцијом Генералне скупштине УН 217 (III) од 10.12.1948. године. 
6  Усвојен резолуцијом Генералне скупштине УН 2200 А (XXI) од 16. децембра 1966. године (''Слу-

жбени лист СФРЈ'' - Међународни уговори број 7/71 и ''Службени лист СЦГ'' - Међународни уго-
вори број 4/01) 

7  Усвојен истом резолуцијом Генералне скупштине када и међународни пакт о грађанским и поли-
тичким правима 

8  Конвенција је усвојена 1979. године резолуцијом Генералне скупштине УН 34/180 (''Службени 
лист СФРЈ'' - Међународни уговори број 11/1981) 

9  "Службени лист СРЈ” - Међународни уговори број 13/2002 
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да предузимају одговарајуће мере ради обезбеђивања потребних помоћ-
них друштвених служби којима би се омогућило да родитељи ускладе 
породичне обавезе са обавезама на радном месту и учешћем у друштве-
ном животу посебно кроз подстицање оснивања развоја мреже установа за 
бригу о деци. На тај начин Конвенцијом је уведено право на једнак трет-
ман жена уз поштовање фактичке неједнакости која проистиче из биоло-
шких улога родитеља. 

Конвенција о правима детета10 има посебно место у систему 
заштите родитеља, јер се њоме установљавају стандарди заштите деце 
који препознају важност развоја детета у породици и подстичу државе да 
у своје правне системе укључе различите механизме подршке породици 
односно родитељу у погледу бриге о детету. 

Посебну улогу у овој области има Међународна организација рада, 
под чијим окриљем су усвојени многи међународни стандарди када је у пита-
њу материнство и родитељство, а многа законска решења садржана у нацио-
налним законодавствима реализована су управо унутар конвенција међуна-
родне организације рада, укључујући различите механизме подршке тзв. 
"Family friendly" политикама и решавању проблема у којима се брачни и 
породични статус постављају као препрека остваривању права на рад, струч-
ном усавршавању и развоју каријере. Конвенција 111 о дискриминацији у 
односу на запошљавање и занимање11 један је од најважнијих антидискрими-
национих инструмената донетих у оквиру Међународне организације рада 
који садржи дефиницију дискриминације која, између осталог, обухвата свако 
прављење разлике, искључивање или давање првенства на основу расе, боје 
коже, пола, вере, политичког уверења, националног и сопственог порекла које 
има за последицу укидање и нарушавање једнакости или третмана у запо-
шљавању или занимању као и свако друго прављење разлике, искључивање 
или давање првенства које има за последицу укидање и нарушавање једнако-
сти, могућности или третмана у запослењу и занимању и у наглашеној над-
зорној улози државе у примени свих антидискриминационих мера. Конвен-
ција 103 о заштити материнства се бави питањем положаја жена у радном 
односу односно заштитом жена које имају или планирају породицу; устано-

                                                 
10  Усвојена резолуцијом Генералне скупштине УН 44/25 од 20.11.1989. године а ступила је на снагу 

2.9.1990. године ("Службени лист СФРЈ”-Међународни уговори број 15/90 и "Службени лист 
СРЈ”-Међународни уговори број 4/96 и 2/97) 

11  "Службени лист ФНРЈ”-Међународни уговори број 3/1961 
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вљава се минимално трајање обавезног породиљског одсуства, здравствена 
заштита труднице као и здравствена заштита мајке и детета након порођаја, 
дојење детета у току дневног рада, одсуство ради неге детета, као и забрана 
дискриминације на раду или у вези са радом због материнства. Конвенција 
183 о заштити материнства 12 посебно разрађује проблеме везане за трудноћу 
и породиљско одсуство жена, као што је обезбеђивање адекватне здравствене 
заштите, посебни услови рада и забрана обављања одређених послова, траја-
ње породиљског одсуства, забрана отпуштања и распоређивања на лошије 
послове због трудноће и сл. Ова конвенција дефинише материнство као једно 
од заштићених личних својстава, да нико не може бити стављен у лошији 
положај при запошљавању због чињенице материнства или трудноће и забра-
њује се вршење теста трудноће као услова за запошљавање, осим уколико је 
реч о пословима који нису дозвољени за обављање трудницама због повећа-
ног ризика по здравље. Конвенција 156 о једнаким могућностима и третману 
за раднике и раднице (са породичним обавезама) 13 од изузетне је важности 
за запослене са децом и први пут промовише принцип једнаког третмана 
запослених који немају једнаке почетне позиције, стимулише се увођење 
корективних мера које би запосленима са децом омогућиле да имају више 
могућности да се посвете породици и уједно успоставља заштита од дискри-
минације по основу породичног статуса, а државе се обавезују да развијају 
услуге социјалне заштите које ће помоћи запосленима са породичним обаве-
зама те да у складу са могућностима пропишу мере које ће овој категорији 
запослених омогућити одсуство са рада, помоћ у професионалној 
оријентацији као и поновно укључивање у рад. 

Конвенција 100 о једнакости награђивања мушке и женске радне 
снаге за рад једнаке вредности14 усмерена је на изједначавање равноправ-
ног положаја мушкараца и жена по принципу једнака накнада за једнако 
уложени рад. 

Конвенција 122 о политици запошљавања15 и Конвенција 181 о 
приватним агенцијама за запошљавање16 забрањују различито поступање 
према кандидатима за посао по основу њиховог пола, брачног или поро-
дичног статуса. 

                                                 
12  "Службени гласник РС”-Међународни уговори број 1/2010 
13  "Службени лист СФРЈ”-Међународни уговори број 7/1987 
14  "Службени весник Президијума народне скупштине ФНРЈ” број 12/1952 
15  "Службени лист СФРЈ” - Међународни уговори број 34/1971 
16  "Службени гласник РС” - Међународни уговори број 2/2013 
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На европском нивоу посебан значај има Европска конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода 17, која гарантује најважнија 
грађанска и политичка људска права и слободе од којих посебан значај има-
ју одредбе које се односе на право на правично суђење, право на поштовање 
приватног и породичног живота, право на делотворан правни лек и забрану 
дискриминације. Конвенција је основ европског система заштите људских 
права, на основу које је развијена богата судска пракса која утиче на законо-
давство и праксу држава потписница, а посебан систем заштите прокламо-
ваних права и слобода заснива се на деловању Европског суда за људска 
права, који прати поштовање обавеза које су државе преузеле ратификаци-
јом конвенције испитујући да ли унутрашње законодавство и органи држава 
чланица обезбеђују примену одредаба конвенције, а правноснажне одлуке 
суда су обавезујуће за све државе потписнице. 

Ревидирана европска социјална повеља18 представља допуну 
Европске конвенције на пољу економских и социјалних права. За положај 
родитеља од значаја су посебно права и принципи на којима се мора 
заснивати положај запослених, те посебна заштита деце и омладине и 
жена у случајевима материнства. Поред наведених правних докумената, 
Европска унија је усвојила низ резолуција као и директива усмерених на 
посебне облике заштите жена, родитељства и материнства. 
 

Унутрашње законодавство Републике Србије 

Према Уставу Републике Србије19 породица, мајка, самохрани 
родитељ и дете уживају посебну заштиту у складу са законом; мајци се 
пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја; посебна заштита 
пружа се деци о којој се родитељи не старају и деци која су ометена у пси-
хичком или физичком развоју; деца млађа од 15 година не могу бити запо-
слена нити ако су млађа од 18 година, могу да раде на пословима штетним 
по њихово здравље или морал. Сагласно међународно правним стандарди-
ма и уставним одредбама, у низу законских прописа садржане су одредбе 
које прописују посебне облике наведене заштите. Посебно важан, ако не и 

                                                 
17  Потписана 4. новембра 1950, ступила на снагу 3. септембра 1953. године ("Службени лист СЦГ”-

Међународни уговори бр. 9/2002, 5/2005 и 7/2005 исправка и "Службени гласник РС” - Међуна-
родни уговори број 12/2010) 

18  Потписана 3. маја 1996. године, ступила на снагу 1. јула 1999. године ("Службени гласник РС” - 
Међународни уговори број 42/2009) 

19  Устав Р. Србије (''Службени гласник РС'' број 98/06) 
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најважнији облик заштите који омогућава остваривање мајчинства и роди-
тељства огледа се у регулисању права на одсуствовање са рада уз новчану 
накнаду зараде, будући да се на тај начин омогућава време за њихово 
остваривање уз обезбеђивање економске сигурности. 

Закон о раду20, као системски закон из области рада, у одредбама о 
општој заштити прописује да запослени има право на безбедност и зашти-
ту живота и здравља на раду у складу са законом. У посебним одредбама 
под насловима "Заштита материнства", "Породиљско одсуство и одсуство 
са рада ради неге детета" и "Одсуство са рада ради посебне неге детета 
или друге особе"21, прописана су права којима се конкретизује посебна 
заштита запослених жена у остваривању материнства, посебно права на 
одсуствовање са рада по различитим основама уз накнаду зараде. Закон 
даје посебно право запосленој жени да за свако треће и свако наредно 
новорођено дете користи одсуство у укупном трајању од две године од 
дана отпочињања породиљског одсуства. Право на одсуство са рада ради 
неге детета може да користи и отац детета, у дужини у којој то право при-
пада мајци, са правом на накнаду зараде. 

Поступак и начин остваривања права на накнаду зараде у зависности 
од основа по коме запослена користи ово право прописани су Законом о 
здравственом осигурању и Закона о финансијској подршци породици са 
децом. 

Закон о здравственом осигурању22 уређује права из обавезног 
здравственог осигурања и услове за њихово остваривање, финансирање 
обавезног здравственог осигурања, уговарање здравствене заштите, орга-
низацију обавезног здравственог осигурања и друга питања од значаја за 
систем обавезног здравственог осигурања. Посебним одредбама закон 
регулише право на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог 
осигурања запосленој за време привремене спречености за рад због боле-
сти или компликација у вези са одржавањем трудноће и због неге боле-
сног или повређеног члана породице (детета). О појединачном праву по 
наведеном правном основу у првом степену решава филијала Републичког 
фонда за здравствено осигурање, а у другом степену Републички фонд за 

                                                 
20  Закон о раду (''Службени гласник РС'' бр. 14/05...95/2018) 
21  Одредбе чл. 89-100. Закона о раду 
22  Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС” бр. 107/05...10/16), замењен новим  

(''Службени гласник РС'' број 25/2019) 
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здравствено осигурање, док је судска заштита обезбеђена у управном спо-
ру23. Иста органи одлучују у поступцима остваривања права по Закону о 
остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, 
24који уређује право на здравствену заштиту и право на накнаду трошкова 
превоза у вези коришћења здравствене заштите за децу, труднице и поро-
диље без обзира на основ по коме су здравствено осигурани, ако ова права 
не могу да остваре по основу обавезног здравственог осигурања у складу 
са законом којим се уређује здравствено осигурање. 

Закон о финансијској подршци породици са децом 25 прописује да 
су права на финансијску подршку у смислу овог закона: накнада зараде за 
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета; родитељски додатак; дечији додатак; 
накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељ-
ског старања; накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу 
са сметњама у развоју и регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи деце из материјално угрожених породица. Средства за оствари-
вање ових права обезбеђују се у буџету Републике Србије, а решавање о 
појединачним правима утврђеним овим законом поверено је надлежном 
органу јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта подноси-
оца захтева, док у другом степену решава министар надлежан за социјал-
на питања, односно одговарајући орган управе АП Војводине, на њеној 
територији26. Против појединачних управних аката судска заштита се 
обезбеђује у управном спору.  

 

Нека спорна правна питања из судске праксе 

Трудничко боловање и породиљско одсуство правни режим  
и меродавно право за накнаду зараде 

Закон о раду, у одредбама о заштити материнства27 прописује: оба-
везу послодавца да обезбеди одговарајуће послове који нису штетни за 

                                                 
23  Чл. 166-167. Закона о здравственом осигурању 
24  Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља  (''Службени гла-

сник РС'' број 104/13) 
25  Исто Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС” бр. 16/02, 115/05 

и 107/09), и Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' бр. 
113/2017, 50/2018), којим је замењен 

26  Чл. 40-42. Закона о финансијској подршци породици са децом 
27  Чл. 89-93а Закона о раду 
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здравље мајке и здравље детета запосленој жени за време трудноће и док 
доји дете; право на одсуствовање са рада у току дана ради здравствених 
прегледа; да један од родитеља са дететом до три године живота може да 
ради прековремено и ноћу, а за самохране родитеље до седам година 
живота детета или ако је дете тежак инвалид, само уз његову писмену 
сагласност, а иста права признају се усвојиоцу, хранитељу односно стара-
тељу детета; обавезу послодавца да запосленој жени обезбеди једну или 
више дневних пауза ради дојења детета, ако се врати на рад пре истека 
годину дана од рођења детета. 

Посебним одредбама овог закона 28 регулисано је право запослене 
жене на одсуство са рада због трудноће и порођаја (породиљско одсуство). 
За време коришћења оба одсуства запослена жена има право на накнаду 
зараде у складу са законом. Спорно правно питање је применом ког закона 
запослена остварује право на накнаду зараде у случају одсуствовања рада 
због трудноће и у случају одсуствовања са рада због порођаја. 

Одсуство са рада због трудноће може да користи запослена жена, 
од почетка трудноће код медицинских индикација због којих не треба да 
ради ради заштите њеног здравља и заштите детета. Ово одсуство оства-
рује се у поступку здравствене заштите по мишљењу лекара (лекарске 
комисије), кроз институт привремене спречености за рад, те се и назива 
трудничко боловање. Одсуство са рада због порођаја, које запослена жена 
има право да отпочне најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена 
одређеног за порођај, је право које је везано за чињеницу порођаја и траје 
до навршена три месеца од дана порођаја. 

Закон о здравственом осигурању29 који уређује, између осталог, 
права из обавезног здравственог осигурања и услове за њихово остварива-
ње и финансирање обавезног здравственог осигурања, прописује да је 
обавезно здравствено осигурање, осигурање којим се осигураним лицима 
и другим лицима обезбеђује право на здравствену заштиту и право на нов-
чану накнаду у складу са овим законом, а обухвата: осигурање за случај 
болести и повреде ван рада и осигурање за случају повреде на раду и про-
фесионалне болести. Према одредбама наведеног закона право на новчане 
накнаде на терет (из средстава) обавезног здравственог осигурања оства-
рују осигураници, односно физичка лица која су обавезно здравствено 

                                                 
28  Чл. 94-96. Закона о раду 
29 Чл. 71, 72. и 73. Закона о здравственом осигурању 
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осигурана у складу са одредбама овог закона. Право на новчане накнаде 
подразумева право на накнада зараде односно накнаду плате за време при-
времене спречености за рад осигураника и право на накнаду трошкова 
превоза у вези са коришћењем здравствене заштите. По основу привреме-
не спречености за рад, новчана накнада се из средстава обавезног здрав-
ственог осигурања исплаћује за време привремене спречености за рад 
када ова спреченост наступи због неког од таксативно прописаних разло-
га, између осталог, због болести или компликација у вези са одржавањем 
трудноће (трудничко боловање), а висина накнаде зараде по овом основу 
привремене спречености за рад обезбеђује се у износу од 100%30. 

Закон о финансијској подршци породици са децом31 прописује да 
су права на финансијску подршку у смислу овог закона, између осталог, 
накнада зараде за време породиљског одсуства.  

Из наведених законских одредби произлази да привремена спрече-
ност за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудно-
ће (трудничко боловање) и породиљско одсуство представљају различите 
основе одсуствовања са рада, за која је прописан различит правни режим 
у погледу остваривања права на накнаду зараде у зависности од разлога 
због кога се одсуствовање са рада користи. 

Како је привремена спреченост за рад због болести или комплика-
ција у вези са одржавањем трудноће (трудничко боловање) право везано за 
здравствено осигурање, које запослена жена може да користи из здрав-
ствених разлога (одржавање ризичне трудноће и други здравствени разло-
зи усмерени на заштиту здравља жене у току трудноће), то се право на 
накнаду зараде по овом основу остварује у поступку и на начин прописан 
одредбама Закона о здравственом осигурању, а накнада зараде исплаћује 
из средстава обавезног здравственог осигурања. 

Одсуство са рада због порођаја (породиљско одсуство), запослена 
користи на основу Закона о раду, а накнада зараде за време овог одсуства 
остварује се у поступку и на начин прописан Законом о финансијској 
подршци породице са децом. 

                                                 
30  Члан 95. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' број 25/2019), исто члан 96. 

раније важећег закона 
31  Исто Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС” бр. 16/02, 115/05 

и 107/09), и Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС''бр. 
113/2017, 50/2018), којим је замењен 
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Накнада зараде због одсуствовања са рада ради упућивања детета на 
прилагођавање пре заснивања усвојења 

Право из здравственог осигурања или финансијска  
подршка породици са децом 

Закон о раду прописује, као посебан основ, "Одсуство са рада ради 
посебне неге детета или друге особе"32. По овом основу један од родитеља 
детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке 
ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом оси-
гурању, има право да по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, одсуствује са рада или ради са половином радног време-
на, најдуже до навршених пет година живота детета и у том времену има 
право на накнаду зараде у складу са законом, а ближе услове, поступак и 
начин остваривања овог права ближе уређује министар за друштвену бри-
гу од деци. 

Према одредбама закона садржаним под истим насловом, право да 
одсуствује са рада ради посебне неге детета остварује и хранитељ односно 
старатељ детета млађег од пет година живота, и то осам месеци непрекид-
но од дана смештаја детета у хранитељску односно старатељску породицу, 
а најдуже до навршених пет година живота детета, односно до навршених 
11 месеци живота детета, ако је смештај наступио пре навршена три месе-
ца живота детета. Исто право припада лицу коме је у складу са прописима 
о усвојењу упућено дете на прилагођавање пре заснивања усвојења. Лице 
које користи ова права по основу хранитељства односно усвојења, има 
право на накнаду зараде у складу са законом. 

Дакле, Закон о раду прописује одсуство са рада ради упућивања 
детета на усвојење у складу са прописима о усвојењу, као једно од права 
на одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе, са правом 
на накнаду зараде у складу са законом. У том смислу, сагласна је наведе-
ној законској одредби и сентенца из пресуде Управног суда У 16896/13 од 
27.11.2014. године, која гласи: "Лице које одсуствује са рада због упућива-
ња детета на прилагођавање пре заснивања усвојења има право на накнаду 
зараде"33.  

                                                 
32  Чл. 96-100. Закона о раду 
33  Сентенца Управног суда објављеној у Билтену судске праксе број 6/2016 
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Међутим, спорно је правно питање у ком правном режиму, односно 
применом ког материјалног закона се право на накнаду зараде по овом 
основу остварује. Ово правно питање је, као спорно, Републички фонд за 
здравствено осигурање иницирао пред Управним судом, са предлогом да 
суд преиспита правно схватање већа изражено у пресуди У. 9059/17 од 
07.03.2019. године 34, према коме се одсуство због упућивања детета на при-
лагођавање пре заснивања усвојења има уподобити нези члана породице 
због болести и применом Закона о здравственом осигурању остварити пра-
во на накнаду зараде по основу привремене спречености за рад из средстава 
обавезног здравственог осигурања. Претпоставка је да ће Управни суд раз-
матрати ову иницијативу и потребу преиспитивања израженог правног 
схватања већа. С обзиром да то до израде овог рада није учињено, у настав-
ку је дато лично мишљење аутора о спорном правном питању. 

Закон о здравственом осигурању 35, како је већ наведено, под оба-
везним здравственим осигурањем подразумева осигурање којим се осигу-
раним лицима и другим лицима обезбеђује право на здравствену заштиту 
и право на новчану накнаду у складу са овим законом, а обухвата: осигу-
рање за случај болести и повреде ван рада и осигурање за случају повреде 
на раду и професионалне болести. Закон прописује да право на новчане 
накнаде на терет (из средстава) обавезног здравственог осигурања оства-
рују осигураници за време привремене спречености за рад која је наступи-
ла из таксативно изричито прописаних разлога, из чега следи да се накна-
да зараде из средстава обавезног здравственог осигурања може остварива-
ти само ако је привремена спреченост за рад последица неког од законом 
изричито таксативно прописаног разлога. 

Закон о финансијској подршци породици са децом 36 прописује, 
такође изричито, да су права на финансијску подршку у смислу овог зако-
на, између осталог, накнада зараде за време породиљског одсуства, одсу-
ства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, 
да су наведена права од општег интереса и да се о њиховом обезбеђењу 
стара Република. 

                                                 
34  II-5 У 16896/13 од 27.11.2014. године и II-5 У. 9059/17 од 7.3.2019. године 
35  Чл. 71, 72. и 73. Закона о здравственом осигурању 
36  Исто Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС” бр. 16/02, 115/05 

и 107/09), и Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' бр. 
113/2017, 50/2018), којим је замењен 
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Како из одредаба Закона о раду произлази да је одсуство са рада 
ради упућивања детета на усвојење у складу са прописима о усвојењу, јед-
но од права на одсуство са рада ради посебне неге детета, а према Закону 
о финансијској подршци породици са децом, накнада зараде за време 
одсуства са рада ради посебне неге детета, јесте једно од права на финан-
сијску подршку у смислу овог закона, то по мишљењу аутора, из наведе-
ног произлази да лице коме је дете упућено на прилагођавање пре засни-
вања усвојења, користи право на одсуство са рада ради посебне неге дете-
та, и следствено томе накнаду зараде за време одсуствовања по овом осно-
ву остварује у поступку, на начин и у обиму прописаном Законом о финан-
сијској подршци породици са децом, а не применом Закона о здравстве-
ном осигурању из средстава обавезног здравственог осигурања. 
 

Накнада зараде због привремене спречености за рад  
због компликација у вези са одржавањем трудноће 

У судској пракси Управног суда расправљано је, као спорно, пита-
ње на који начин надлежни орган у поступку по захтеву осигуранице за 
остваривање права на накнаду зараде због привремене спречености за рад 
због компликација у вези са одржавањем трудноће. У чињеничном основу 
није било спорно да се ради о лицима која имају право на накнаду зараде 
због привремене спречености за рад због компликација у вези са одржава-
њем трудноће. Споран је био начин утврђивања просечне зараде коју је 
осигураник остварио у претходна три месеца пре месеца у којем је насту-
пила привремена спреченост за рад, а која зарада је законом прописана 
као основ за обрачун накнаде која се исплаћује из средстава обавезног 
здравственог осигурања. Код разматрања спорног правног питања суд је 
пошао од следећег: 

Одредбама члана 88. став 1. Закона о здравственом осигурању 
("Службени гласник РС" бр. 107/05 и 109/05), прописано је да је основ за 
обрачун накнаде која се исплаћује из средстава обавезног здравственог 
осигурања, за осигуранике запослене, просечна зарада коју је осигураник 
остварио у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привре-
мена спреченост за рад; одредбом члана 97. истог Закона, је прописано да 
висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава из обавезног здрав-
ственог осигурања, не може бити нижа од минималне зараде утврђене у 
складу са прописима о раду за месец за који се врши обрачун накнаде 
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зараде, нити виша од 65% односно 100% највишег основа за накнаду зара-
де утврђеног у складу са овим законом. 

Правилником о начину и поступку остваривања права из обаве-
зног здравственог осигурања, ("Сл. гласник РС", бр. 10/2010, 18/2010, 
46/2010, 52/2010, 80/2010, 60/2011 и 1/2013), који је донет на основу члана 
141. став 4., 146. став 4. и члана 149. Закона о здравственом осигурању 
("Службени гласник РС" бр. 107/05 и 109/05), и то одредбама члана 80. до 
86. под насловом "Остваривање права на новчане накнаде", и поднасловом 
"Остваривање права на новчану накнаду за време привремене спречено-
сти за рад осигураника", прописано је да о праву на накнаду зараде за вре-
ме привремене спречености за рад решава послодавац, ако се накнада 
зараде исплаћује на терет послодавца, а матична филијала, ако се накнада 
исплаћује на терет те филијале; да се накнада зараде исплаћује на основу 
поднетих доказа, без подношења захтева; а да је на захтев осигураника, 
исплатилац новчане накнаде дужан да му изда решење. Одредбом члана 
81. наведеног Правилника, изричито је прописано да се исплата накнаде 
зараде врши на основу: 1) извештаја о привременој спречености за рад и 
оцене лекарске комисије; 2) потврде о оствареној заради за утврђивање 
основа за обрачун накнаде зараде; 3) потврде о кретању (порасту-смање-
њу) зарада код послодавца за прво усклађивање основа за накнаде зараде 
запосленог; 4) потврде о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодав-
ца за наредна усклађивања основа за накнаду зараде запосленог; 5) списка 
обрачунатих – исплаћених накнада зарада; 6) доказа да је доспели допри-
нос плаћен и то, између осталог: - за запослене из члана 17. став 1. тачка 
1. - 7. закона, изјаве послодавца да је доспели допринос плаћен, пореске 
пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално 
осигурање на зараде – образац ППОД и пореске пријаве о обрачунатим и 
плаћеним доприносима за обавезно осигурање на накнаде зарада на терет 
других исплатилаца – образац ППОД-1, - за предузетнике из члана 17. 
став 1. тачка 18. закона, уверење Пореске управе да је доспели допринос 
плаћен (6); те доказе о претходном стажу осигурања (9).   

Наведеним релевантним материјално-правним прописа, којима је 
регулисано само право, те начин и поступак остваривања права на накна-
ду зараде за време привремене спречености за рад, законодавац не прави 
разлику када осигураник ово право остварује због привремене спречено-
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сти за рад или то право остварује због привремене спречености за рад због 
компликација у вези са одржавањем трудноће.  

Даље, законодавац у члану 81. Правилника о начину и поступку 
остваривања права из обавезног здравственог осигурања, таксативно про-
писује доказе на основу којих се у поступку утврђују одлучне чињенице 
ради исплате накнаде зараде за време привремене спречености за рад.  

С обзиром на примену Закона о општем управном поступку, и 
одредбу члана 80. став 2. Правилника, којом је прописано да се накнада 
зараде исплаћује на основу поднетих доказа, без подношења захтева, про-
излази обавеза надлежног органа да у поступку од осигураника, као 
странке, тражи доказе који су прописани чланом 81. Правилника, уколико 
странка те доказе није поднела, ако сматра да су битни ради решавања о 
његовом праву, које подразумева и утврђивање основа за обрачун накнаде 
која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања. При 
томе је сагласно члану 103. Закона о општем управном поступку, дужност 
органа да по службеној дужности прибавља податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција (у конкретном случају плаћени порези и 
доприноси, о чему евиденцију воде порески органи и органи пензијског и 
инвалидског осигурања). 

У односу на спорно правно питање може се закључити да у 
поступку остваривања права на накнаду зараде за време привремене спре-
чености за рад, надлежни орган исплату накнаде зараде врши према чиње-
ничном стању које утврђује на основу доказа и у поступку прописаном 
Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здрав-
ственог осигурања, при чему ова накнада, сагласно члану 97. Закона о 
здравственом осигурању, не може бити нижа од минималне зараде утврђе-
не у складу са прописима о раду за месец за који се врши обрачун накнаде 
зараде, нити виша од 65% односно 100% од највишег основа за накнаду 
зараде утврђеног у складу са овим законом. 

У погледу спорног правног питања, а сагласно наведеном, Управ-
ни суд је заузео правни став који гласи: Просечну зараду коју је осигура-
ник остварио у претходна три месеца пре месеца у коме је наступила при-
времена спреченост за рад, а која је основ за обрачун накнаде за време 
привремене спречености за рад, која се исплаћује из средстава обавезног 
здравственог осигурања за осигуранике запослене, представља износ 
зараде осигураника који су у том периоду обрачунати и на које су у том 
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периоду обрачунати и плаћени доприноси за обавезно социјално осигура-
ње на зараде и доприноси за обавезно осигурање на накнаду зарада на 
терет других исплатилаца. 37 

Новим Законом о здравственом осигурању измењен је основ за 
накнаду зараде, који сада, према члану 87. став 1., чини просечна зарада 
коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад. Минимална и максимална виси-
на накнаде зараде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог 
осигурања, није мењана, те и по новом закону ова накнада не може бити 
нижа од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за 
месец за који се врши обрачун накнаде зараде, нити виша од 65% односно 
100% највишег основа за накнаду зараде утврђеног у складу са овим зако-
ном. Сам поступак утврђивања основа за обрачун накнаде зараде за време 
привремене спречености за рад оставља актуелном сентенцу суда.  

Управни суд није заузимао правни став у вези утврђивања основи-
це за накнаду зараде која се исплаћује према одредбама Закона о финан-
сијској подршци породици са децом. Међутим, у донетим пресудама суд је 
изразио правно схватање да у примени Закона о финансијској подршци 
породици са децом и Правилника о садржини и ближим условима за 
остваривање права на финансијску подршку породици са децом, надле-
жни органи нису ни у овом поступку овлашћени да висину накнаде зараде 
произвољно обрачунавају и утврђују мимо критеријума и услова прописа-
них законом и подзаконским актима38. 

                                                 
37   Правни став Управног суда заузет на 71. Седници свих судија одржаној дана 4.4.2017. године 
38  Тако у образложењу пресуде У. 8217/16 суд указује  да" у спису постоје докази-потврда о оства-

реној заради, издата од стране послодавца тужиље, као и наведени анекси уговора о раду, о 
томе да је просечна зарада тужиље у периоду од 12 месеци који претходе месецу у коме је 
отпочела коришћење одсуства, увећане по основу времена проведеног на раду за сваку пуну 
годину рада остварену у радном односу, на које је послодавац уплатио припадајуће доприносе, 
а које тужени орган, по налажењу Суда, није ценио у складу с одредбама Закона о финансиј-
ској подршци породици са децом, на које се позвао, а које су основ за доношење ожалбеног 
односно оспореног решења. Како оспорено решење није донето по слободној оцени, то Закон 
о финансијској подршци породици са децом не даје право органу да произвољно одређује 
висину накнаде, већ му налаже да је утврди на основу стварно остварене зараде, на коју су 
плаћени припадајући порези и доприноси, због чега је тужени орган, по налажењу Суда, наве-
деним решењем повредио цитирану одредбу члана 199. став 2. Закона о општем управном 
поступку, јер правни прописи и разлози не упућују на решење какво је дато у диспозитиву 
оспореног решења. 
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Нови Закон о финансијској подршци породици са децом, садржи 
нова законска решења у погледу основа за обрачун накнаде зараде, тако 
што се основица накнаде зараде односно накнаде плате за време породиљ-
ског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. 
овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су 
плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 
18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства због компликација 
у вези са одржавањем трудноће или породиљског одсуства, уколико није 
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. 
Утврђивање месечне основице накнаде зараде односно накнаде плате, 
врши надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу података о 
висини основице на коју су плаћени доприноси на примања која имају 
карактер зараде, односно плате а који су евидентирани у Централном 
регистру обавезног социјалног осигурања на дан подношења захтева за 
остваривање права. 39 

С обзиром на битне измене у односу на раније важеће законе, у 
примени нових законских решења нужно је имати у виду прелазне одред-
бе. Према одредбама Закона о здравственом осигурању, осигурана лица 
која на дан ступања на снагу овог закона користе права из обавезног 
здравственог осигурања, настављају да користе та права по одредбама 
закона који је важио до дана ступања на снагу овог закона, а поступци 
започети до дана ступања на снагу овог закона, спровешће се по одредба-
ма закона по коме су започети. Закон о финансијској подршци породици 
са децом, у прелазним одредбама прописује да се поступци за остварива-
ње права на одсуство са рада и накнаду зараде односно накнаду плате за 
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне 
неге детета који су започети пре почетка примене овог закона окончавају у 
складу са прописима који су били на снази у време отпочињања породиљ-
ског одсуства40. 

                                                 
39  Дато законско решење је изазвало велике полемике у јавности, због везивања основице за перид 

од 18 месеци, ради заштите права породиља које немају 18 месеци радног стажа у конитнуитету, 
што је довело и до иницијативе за измену закона 

40  Члан 266. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' број 25/19); члан 54. став 1. 
Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' бр. 113/2017, 
50/2018) 



Управноправна секција 
 

 321

Дужина трајања радног односа као услов за одређивање  
припадајућег процента накнаде зараде за време одсуства  

са рада ради неге детета 

Закон о финансијској подршци породице са децом 41, прописивао 
је да пун износ накнаде зараде утврђен у смислу члана 11. овог закона42 
припада лицима из члана 10. овог закона под условом да је запослена 
непосредно пре остваривања овог права била у радном односу и по том 
основу остваривала зараду или накнаду зараде односно самостално оба-
вљала делатност више од 6 месеци непрекидно; да лицима која су била у 
радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, 
односно самостално обављала делатност, непрекидно и непосредно пре 
остваривања овога права од три до шест месеци припада 60%, а лицима 
која су била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или 
накнаду зараде, односно самостално обављала делатност, непрекидно и 
непосредно пре остваривања овога права до три месеца припада 30% од 
износа накнаде зараде утврђене у смислу члана 11. истог закона. За лица 
која остварују право на пун износ накнаде, месечни износ накнаде зараде 
не може бити мањи од минималне зараде утврђене за месец у којем се 
врши исплата. 

У примени наведене законске одредбе, надлежни органи су прили-
ком одмеравања припадајућег процента накнаде зараде због одсуства са 
рада ради неге детета, одлучну чињеницу о времену непрекидно проведе-
ном у радном односу непосредно пре остваривања овог права, утврђивали 
као трајање радног односа до тренутка остваривања права на породиљско 
одсуство, а не до тренутка када је лице остварило право на одсуство са 
рада ради неге детета. 

Управни суд је, међутим, изразио другачије правно схватање у 
погледу овог правног питања. Наиме, суд полази од чињенице да се према 
одредбама Закона о раду, да су породиљско одсуство и одсуство са рада 
ради неге детета, права на одсуствовање са рада која се користе под разли-
читим условима, из чега произлази да су у питању два права: једно које 
припада запосленој жена због порођаја, и то најраније 45 дана, а обавезно 

                                                 
41  Члан 12.  Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС”, бр. 16/02... 

107/09), 
42   Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге дете и одсуства са рада    

ради  посебне неге детета за запослене код послодавца 
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28 дана пре времена одређеног за порођај, па до навршена три месеца од 
дана порођаја, а друго је право на одсуствовање са рада ради неге детета, 
које може да користи мајка или отац детета, и то по истеку породиљског 
одсуства, а траје до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског 
одсуства. Такође, исти Закон43 прописује да се под непрекидним радом 
сматра и време привремене спречености за рад у смислу прописа о здрав-
ственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде. 

Како је трудничко боловање време привремене спречености за рад 
у смислу прописа о здравственом осигурању, а породиљско одсуство, 
одсуство са рада уз накнаду зараде, то из наведеног и по мишљењу аутора, 
следи да се и време проведено на трудничком боловању и на породиљском 
одсуству сматра временом непрекидно проведеним на раду, па се прили-
ком одређивања припадајућег процента накнаде зараде због одсуства са 
рада ради неге детета, под непрекидним радом непосредно пре остварива-
ња овог права има се рачунати и време привремене спречености за рад 
због трудноће и време проведено на породиљском одсуству. Сагласно 
изнетом мишљењу је и правно схватање Управног суда према коме "Виси-
на накнаде за време одсуства са рада ради неге детета утврђује се према 
одлучној чињеници, а то је време проведено на раду код послодавца непо-
средно пре отпочињања коришћења права на одсуство са рада ради неге 
детета, без обзира на то када је стечено право на породиљско одсуство"44. 

Овде ваља напоменути да и само решење из наведене одредбе чла-
на 12. Закона о финансијској подршци породици са децом, са одређива-
њем накнаде зараде у одређеним условима од 60% или 30% од износа 
утврђене накнаде зараде, прописивало нижу накнаду односно даје мање 
права од права предвиђених Конвенцијом број 183 Међународне организа-
ције рада, коју је Република Србија ратификовала, а према којој ова накна-

                                                 
43  Члан 68. став 3. Закона о раду 
44  Сентенца из пресуде  У 15498/14 од 6.10.2016. године, објављена је у Билетну судске праксе 

Управног суда број 7/2017 Из образложења: "По оцени Управног суда, тужени орган је погрешио, 
када је приликом одмеравања накнаде зараде због одсуства са рада ради неге детета, узео време 
проведено на раду до тренутка остваривања права на породиљско одсуство, уместо време прове-
дено у радном односу код послодавца до тренутка када је тужиља остварила право на одсуство са 
рада ради неге детета. Ово стога, што законодавац у одредби члана 94. Закона о раду, прави разли-
ку између породиљског одсуства и одсуства а рада ради неге детета, па је приликом утврђивања 
накнаде зараде за одсуство са рада ради неге детета, требало применити одредбу члана 12. став 1. 
Закона о финансијској  подршци породици са децом, у складу са којом јој је требало признати пун 
износ накнаде зараде за овај период”. 
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да не сме бити мања од две трећине претходне зараде. (чл. 6. Конвенције). 
Нови Закон о финансијској подршци породици са децом не прописује 
накнаду зараде у процентима, али је пун месечни износ накнаде зараде у 
односу на основицу везан за последњих 18 месеци, с тим да пун месечни 
износ накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсу-
ства, не може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подноше-
ња захтева, ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест нај-
нижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају 
карактер зараде45.  

 

Посебан стаж по основу рођења детета и право 
на старосну пензију 

У поступку остваривања права на старосну пензију, појавило се као 
спорно правно питање да ли посебан стаж у трајању од две године, који се 
признаје жени по основу рођења трећег детета, улази у дужину стажа који 
је прописан као услов за остваривање права на старосну пензију.   

Закон о раду46, прописује да запослена жена има право на поро-
диљско одсуство и право на одсуство са рада ради неге детета за треће и 
свако наредно новорођено дете у укупном трајању од две године. 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању47 прописује да пен-
зијски стаж у смислу овог закона чине стаж осигурања и посебан стаж по 
одредбама овог закона. Стаж осигурања, односно време проведено у оси-
гурању, је време које је осигураник провео на раду (са пуним, непуним и 
скраћеним радним временом, на боловању, на привременим и повременим 
пословима, у својству војног осигураника, по уговору и за време привре-
мене обуставе обављања делатности). Посебан стаж, према одредбама 
овог закона,48 је стаж који се осигуранику - жени која је родила треће дете, 
по том основу урачунава у посебан стаж у трајању од две године. Међу-
тим, одредбама истог закона је прописано да осигураник стиче право на 
старосну пензију кад наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа 
осигурања, или кад наврши 45 година стажа осигурања. Из наведеног про-

                                                 
45  Члан 14. новог Закона о финансијској подршци породици са децом 
46  Члан 94а Закона о раду, (донет изменама Закона из 2005. године) 
47  Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'' бр. 34/03... 73/19) 
48  Члан 60. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ове одредбе се примењују до 1.1.2032. 

године) 
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излази да се време које се рачуна у посебан стаж према одредбама Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању не рачуна у стаж осигурања, већ је 
од утицаја на утврђивање висине права из пензијског и инвалидског оси-
гурања. 

Дакле, стаж од две године који је жени признат по основу рођења 
трећег детета представља посебан стаж, а не стаж осигурања, због чега се 
не узима у обзир приликом оцене испуњености услова за остваривање 
права на старосну пензију, јер је као услов за остваривање права на старо-
сну пензију Законом о пензијском и инвалидском осигурању прописано 
навршење одређених година стажа осигурања. 

Управни суд и органи управе нису имали супротстављена мишље-
ња по овом правном питању, али је учестало било разлог покретања 
управних спорова. Стога је суд своје правно схватање изразио и кроз сен-
тенцу према којој: "Стаж од две године, признат по основу рођења трећег 
детета, представља посебан стаж, а не стаж осигурања, па није од утицаја 
на оцену испуњености услова за остваривање права на старосну пензију, 
већ на одређивање висине старосне пензије"49. 

 

Закључци 

1. Посебна заштита породице, материнства и родитељства је међу-
народно правна обавеза и уставна категорија од нарочитог државног зна-
чаја. Потреба континуираног предузимања озбиљних мера у области 
социјалне политике којима се утиче на побољшање стопе наталитета, као 
посебно важан сегмент обухвата и правилну примену важећих прописа, 
али и континуиран процес усклађивања унутрашњег законодавства Репу-
блике Србије са препорученим међународним стандардима ради квалитет-
није реализације принципа на којима почива социјално право, посебно 
положај материнства, родитељства и породице, родне равноправности, 
спречавање и елиминисање родне и полне дискриминације, као и дискри-

                                                 
49  Сентенца из пресуде У. 6100/12 од 07.03.2014. године, објављена у Билетну судске праксе Управ-

ног суда бр. 4/2014, Из образожења пресуде: "Чињеница што је лицу у смислу члана 60. Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању признат посебан стаж у трајању од две године по основу 
рођења трећег детета, без утицаја на остваривање права на старосну пензију, јер посебан стаж из 
члана 60. не представља стаж осигурања у смислу чл. 46. и 47. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању који је услов за остваривање права на старосну пензију прописан одредбом члана 19. 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању и члана 69. Закона о изменама и допунама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању.” 
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минације по основу брачног и породичног статуса и породичних обавеза, 
те усклађивања породичног и професионалног живота , као и финансијску 
подршку породици са децом. Достигнути ниво правне заштите кроз закон-
ска решења не би се смео смањивати новим законским решењима. 

2. Привремена спреченост за рад због болести или компликација у 
вези са одржавањем трудноће (трудничко боловање) је право везано за 
здравствено осигурање, које запослена жена може да користи из здрав-
ствених разлога (одржавање ризичне трудноће и други здравствени разло-
зи усмерени на заштиту здравља жене у току трудноће). Права по овом 
основу остварује се у поступку и на начин прописан одредбама Закона о 
здравственом осигурању, а накнада зараде исплаћује из средстава обаве-
зног здравственог осигурања. 

3. Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, као и 
одсуство са рада ради посебне неге детета, су према Закону о раду, права 
запослених на одсуствовање са рада уз накнаду зараде. Накнада зараде по 
овом основу је право на финансијску подршку породици са децом и оства-
рује се у поступку и на начин прописан Законом о финансијској подршци 
породице са децом. 

4. Лице коме је дете упућено на прилагођавање пре заснивања 
усвојења, користи право на одсуство са рада ради посебне неге детета, па 
се накнада зараде за време одсуствовања по овом основу остварује у 
поступку и на начин прописан Законом о финансијској подршци породи-
ци са децом, а не применом Закона о здравственом осигурању из средста-
ва обавезног здравственог осигурања. 

5. Просечну зараду коју је осигураник остварио у претходна три 
месеца пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, а 
која је основ за обрачун накнаде за време привремене спречености за рад, 
која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања за осигу-
ранике запослене, представља износ зараде осигураника који су у том 
периоду обрачунати и на које су у том периоду обрачунати и плаћени 
доприноси за обавезно социјално осигурање на зараде и доприноси за 
обавезно осигурање на накнаду зарада на терет других исплатилаца. 

6. Приликом утврђивања основице за обрачун накнаде зараде за 
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета, у примени Закона о финансијској подр-
шци породици са децом и подзаконских аката, надлежни орган није овла-
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шћен да произвољно одређује висину накнаде, већ је дужан да основи-
цу за обрачун утврди у поступку и на начин прописан законом на осно-
ву стварно остварене зараде на коју су плаћени припадајући порези и 
доприноси.  

7. Припадајући проценат накнаде зараде због одсуства са рада 
ради неге детета у смислу члана 12. Закона о финансијској подршци 
породици са децом, одређује се у односу на време које је запослени 
непрекидно проведено на раду код послодавца непосредно пре оства-
ривања права на одсуство са рада ради неге детета, а не до тренутка 
остваривања права на породиљско одсуство. 

8. Посебан стаж од две године који се признаје запосленој жени 
по основу рођења трећег детета, не представља стаж осигурања, па 
није од утицаја на остваривање права на старосну пензију, већ утиче 
само на висину старосне пензије.  
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Маријана Тафра Мирков 
судија Управног суда 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ  
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

- Временско важење закона - 
 

За потребе овог рада; дисциплину можемо одредити као скуп пра-
вила поступања у одређеној фактичкој ситуацији. То подразумева да је 
правило поступања- поступање на тачно одређен начин – одређено пропи-
сом и да је за повреду таквог правила одређено да починилац одговара 
дисциплински. Одсуство прописа о правилу, ако правило ипак постоји 
повреду таквог правила ослобађа карактера повреде дисциплине, већ 
повреду, најшире речено, чини повредом обичаја. Са друге стране, одсу-
ство прописа да повреда одређеног правила представља повреду дисци-
плине, таквом правилу, у ствари, даје карактер препорученог поступања. 

Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 63/2009, 
92/2011, 64/2015), у основним одредбама, у члану 1. одређује, између 
осталог, да полиција обавља законом утврђене полицијске и друге послове 
који чине заокружену област рада Министарства унутрашњих послова, 
које послове, према члану 4. став 1. закона, обављају полицијски службе-
ници и то 1) униформисани и неуниформисани запослени који примењују 
полицијска овлашћења (овлашћена службена лица) и 2) запослени на 
посебним или одређеним дужностима чији су послови у непосредној вези 
са полицијским пословима. За полицијске службенике, ставом 5. члана 4. 
прописано је да су одговорни, у складу са законом, за вршење дужности и 
пропусте у свом раду. Одредбе члана 10. и 11. закона прописују који су 
послови, у смислу тог закона, полицијски послови и циљ, начин и начела 
обављања полицијских послова, с тим да члан 10. у ставу 2. прописује да 
министар прописује начин обављања полицијских послова и даје упутства 
и обавезне инструкције за њихово обављање, а да прописи морају бити 
сагласни са законом, а упутства и обавезне инструкције са прописом. Тако 
је, у вези изнетог, министар унутрашњих послова донео Правилник о 
начину обављања полицијски послова ("Службени гласник РС", број 
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27/07) којим је ближе одредио начин обављања полицијских послова утвр-
ђених Законом о полицији; Правилник о полицијским овлашћењима 
("Службени гласник РС", број 54/06), Правилник о техничким обележјима 
и начину употребе средстава принуде ("Службени гласник РС", бр. 
19/07,112/08, 115/14). Даљим одредбама наведеног закона у чл. 30-109. 
ближе су регулисана полицијска овлашћења, и то врста, принципи и 
општи услови за примену појединих полицијских овлашћења, након којих 
одредаба следе одредбе које регулишу радне односе лица у радном односу 
у Министарству, при чему је чланом 113. закона прописано да су полициј-
ски службеници дужни приликом пријема у службу да прихвате и потпи-
шу изјаву о дужностима и правима полицијских службеника, као и то да 
полицијски службеници примљени у службу полажу заклетву, чији је 
текст законом прописан и наведен у ставу 3. члана 113. закона. 

Према изнетом произлази да су полицијски послови, као и други 
послови које обавља Министарство унутрашњих послова законом пропи-
сани, а да су полицијски службеници у вршењу полицијских послова 
дужни да поступају сагласно одредбама Закона о полицији и одговарају-
ћих подзаконских аката, које је сагласно закону донео министар унутра-
шњих послова, односно Влада ( Кодекс полицијске етике- "Службени гла-
сник РС", број 92/06 - којим је у члану 1. прописано да полиција исти има 
ради остваривања највиших националних и међународних стандарда 
полицијског поступања и подршке владавини права). Осим изнетог, на 
полицијске службенике односе се и одговарајуће одредбе Закона о држав-
ним службеницима, будући да је чланом 169. закона прописано да се на 
положај, дужност, права и одговорности запослених у Министарству при-
мењују прописи о радним односима у државним органима, ако тим зако-
ном и прописима донетим на основу тог закона није другачије одређено. 
На овом месту, ваља подсетити на правни став утврђен на седници свих 
судија Управног суда од 16.12.2011. године према којем: " Полицијски слу-
жбеници и други запослени у МУП-у одговарају дисциплински само због 
повреда службене дужности прописаних Законом о полицији, а не и због 
повреда дужности из радног односа прописаних Законом о државним слу-
жбеницима". 

Према члану 155. Закона о полицији, полицијски службеници и 
други запослени у Министарству одговарају дисциплински, с тим да је 
чланом 156. тач. 1-6. прописано које се повреде службене дужности ква-
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лификују као лаке повреде службене дужности, а чланом 157. тач. 1-19. 
које се повреде службене дужности квалификују као тешке повреде слу-
жбене дужности. Одредбама чл. 158-164. закона регулисани су врсте 
дисциплинских мера које се могу изрећи за лаке, односно тешке повреде 
службене дужности, органи надлежни за одлучивање у дисциплинском 
поступку (у првом и другом степену) и дужина рока застарелости за 
покретање и вођење дисциплинског поступка. Ближе одредбе о уређењу 
дисциплинског поступка садржане су (према одредби члана 164. закона) у 
Уредби о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих 
послова ("Службени гласник РС", број 8/06). 

Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18, 87/18), 
који је ступио на правну снагу 5.2.2016. године, као и раније важећи Закон 
о полицији, прописује које унутрашње послове обавља Министарство 
унутрашњих послова, те у члану 3. дефинише да Полиција, у смислу тог 
закона, представља организован начин обављања законом уређених посло-
ва, коју чине полицијски службеници, а који обављају полицијске и друге 
унутрашње послове, с тим да је чланом 4. закона прописано да министар 
унутрашњих послова прописује начин обављања унутрашњих послова. 
Према одредбама члана 10. закона, запослени у Министарству јесу поли-
цијски службеници, државни службеници и намештеници. Одредбе чл. 
30-33. закона регулишу врсте полицијских послова, циљ обављања тих 
послова, те начела обављања полицијских послова и стандарде полициј-
ског поступања, с тим што је чланом 30. став 5. прописано да ће начин 
обављања појединачних полицијских послова ближе уредити подзакон-
ским актом министар. Даљим одредбама закона (чл. 47-128) регулисане су 
полицијске мере и радње као и овлашћења полицијских службеника у ста-
тусу овлашћених службених лица на предузимање полицијских мера и 
радњи, као и врсте полицијских мера и радњих, те услови и начин приме-
не појединачних полицијских овлашћења. У оквиру одредаба радно-прав-
ног статуса запослених у министарству, чланом 145. закона прописано је 
да је полицијски службеник приликом пријема у службу дужан да прихва-
ти и потпише изјаву о дужностима и правима полицијских службеника, 
као и да на дан полиције, положи заклетву чији текст је у закону наведен. 
Одредбама Главе IX регулисана је дисциплинска одговорност, тако што је 
чланом 202. прописано да полицијски службеници и остали запослени у 
Министарству одговарају дисциплински за лаке и тешке повреде службе-
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не дужности. У оквиру ове Главе, чланом 206. тач. 1-6. прописано је које 
повреде службене дужности имају карактер лаке повреде службене 
дужности, а одредбама члана 207. тач. 1-28. које повреде имају карактер 
тешке повреде службене дужности. Даљим одредбама чл. 208-216. закона, 
прописане су дисциплинске мере за лаке повреде службене дужности, за 
теже повреде службене дужности, органи надлежни за покретање и одлу-
чивање у дисциплинском поступку, те начела за спровођење дисциплин-
ског поступка, с тим да је чланом 211. став 3. прописано да начин спрово-
ђења дисциплинског поступка и друга питања која су од значаја за рад 
дисциплинских органа прописује Влада, која је и донела Уредбу о начину 
спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих посло-
ва ("Службени гласник РС", број 26/17). У вези изнетог ваља навести и то 
да је министар унутрашњих послова, складно законским овлашћењима 
(као и по раније важећем закону) донео подзаконска акта – Правилнике - 
којима је ближе регулисао, између осталог, начин обављања појединачних, 
законом предвиђених, полицијских послова, а Влада Кодекс полицијске 
етике ("Службени гласник РС", број 17/17). 

Према изнетом произлази да важећи Закон о полицији, као и рани-
је важећи, за предмет регулативе има исти предмет-унутрашње послове 
које обавља Полиција, непосредне извршиоце ових послова, њихова овла-
шћења, права и дужности при обављању ових послова, као и дисциплин-
ску одговорност за повреде службене дужности. За разлику од раније 
важећег закона (који је прописивао да полицијске послове обављају поли-
цијски службеници) важећи Закон о полицији прописује да су запослени у 
Министарству полицијски службеници, државни службеници и намеште-
ници. У погледу одредаба о дисциплинској одговорности, важећи закон 
(иако прописује, као и раније важећи, да начин спровођења дисциплинског 
поступка и друга питања која су од значаја за рад дисциплинских органа 
прописује Влада) дисциплински поступак регулише шире, са више одре-
даба, упућује на примену ЗУП-а и садржи одредбе које представљају 
новину. То су одредбе члана 212. став 1, у пропису о томе да запослени 
има право да благовремено буде обавештен о покренутом дисциплинском 
поступку, као и о доказима који су приложени уз Иницијативу за покрета-
ње дисциплинског поступка, члан 214. став 2, у пропису да ако се у 
поступку утврди другачије чињенично стање у односу на чињенично ста-
ње утврђено у Закључку о покретању дисциплинског поступка, запосле-
ном се мора дати могућност да се о новом чињеничном стању изјасни, 
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члан 215. став 3, у пропису о доношењу посебног закључка о прекиду 
поступка због немогућности његовог покретања или вођења и члан 216. у 
пропису о критеријумима за изрицање дисциплинске мере. 

У пракси ће бити интересантно тумачење одредаба члана 212. став 
1. у делу обавештења запосленог о покренутом дисциплинском поступку 
и праву на изјашњење о доказима уз Иницијативу за покретање дисци-
плинског поступка. Наиме, закон дисциплински поступак регулише као 
првостепени и другостепени, с тим да дисциплински поступак у првом 
степену покреће руководилац или лице које он овласти (члан 210. ст. 1. и 
2). Према Уредби о начину спровођења дисциплинског поступка у Мини-
старству унутрашњих послова ( донетој на основу овлашћења из члана 
211. став 5. закона) чланом 2. ст. 1. и 2. прописано је да је непосредни 
руководилац дужан да у најкраћем року од сазнања за повреду службене 
дужности да против запосленог поднесе иницијативу за покретање дисци-
плинског поступка. По иницијативи поступа руководилац организационе 
јединице те ову може одбацити или донети закључак о покретању 
дисцплинског поступка. Из изнетог следи да се дисциплински поступак 
покреће закључком, што произлази и из дела текста члана 214. став 1. 
закона "... која је утврђена закључком о покретању дисциплинског поступ-
ка...". Разјашњење наведеног, тј. којим актом се покреће дисциплински 
поступак је нужно јер доношење акта о покретању дисцплинског поступка 
прекида тог рока застарелости за покретање дисциплинског поступка, 
односно означава почетак тока рока застарелости за вођење дисциплин-
ског поступка. Даље, врло је интересантан пропис члан 214. став 2. о 
овлашћењима дисциплинског органа да чињенично стање утврди другачи-
је од чињеничног стања утврђеног у Закључку о покретању дисциплин-
ског поступка. Наиме, ставом 1. наведеног члана, прописано је да дисци-
плински органи нису обавезани правном квалификацијом утврђеном 
закључком о покретању дисциплинског поступка, већ су везани за чиње-
нично стање утврђено у току дисциплинског поступка. У пракси се тако и 
поступало, па су дисциплински органи када утврде да чињенични скуп 
конкретног поступања нема обележја повреде наведене у закључку о 
покретању дисциплинског поступка, али има обележја друге повреде, 
вршили преквалификацију дисциплинске повреде и утврђивали дисци-
плинску одговорност за повреду како су је решењем о утврђивању дисци-
плинске одговорности они квалификовали. За разлику од изнете ситуаци-
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је, став 2. истог члана закона обавезује поступајући дисциплински орган 
да уколико утврди другачије чињенично стање у односу на чињенично 
стање утврђено у закључку о покретању дисциплинског поступка, да мора 
запосленом дати могућност да се о новом чињеничном стању изјасни. На 
овом месту, намећу се два питања: да ли изнето значи да након покретања 
дисциплинског поступка поступајући дисциплински орган који води 
поступак има ингеренције органа који покреће дисциплински поступак; да 
ли се о том измењеном, другачијем чињеничном стању не доноси закљу-
чак о покретању дисциплинског поступка, као и питање када се прекида 
ток рока застарелости за покретање дисциплинског поступка, доношењем 
првобитног закључка, или позива запосленом да се изјасни о новоутврђе-
ном чињеничном стању, као и то да ли позив на изјашњење прекида ток 
рока застарелости за покретање дисциплинског поступка. Такође су инте-
ресантне и одредбе члана 215. став 3. у тексту о доношењу Закључка о 
прекиду покретања или вођења дисциплинског поступка. Наиме, у правом 
поретку је неодржива ситуација да се прекине нешто што није почело, 
није покренуто. При том, поступак који претходи доношењу закључка о 
покретању дисциплинског поступка не утиче на рок застарелости за 
покретање дисциплинског поступка, јер овај почиње извршењем дисци-
плинске повреде и завршава се доношењем закључка, односно истеком 
законом прописаног рока. 

На основу изнетих одредаба Закона о полицији (оба), произлази да 
се ове односе на полицијске службенике, а како се на ове односе заснива-
њем радног односа у Министарству, дужни су да поступају онако како 
закон налаже, тј. и на начин регулисан подзаконским актима (донетим од 
стране министра и Владе). У супротном, за повреде прописом предвиђе-
ног начина поступања одговарају дисциплински за повреде службене 
дужности, таксативно наведених у одредбама закона, које прописују које 
се повреде службене дужности квалификују као дисциплинске повреде. 
Кроз праксу се поставило питање разјашњења ситуације када је дисци-
плинска повреда извршена у време важења једног (ранијег) закона, а 
дисциплински поступак је покренут закључком у време важења другог 
(касније важећег закона), па у вези са тим пропис члана 80. Закона о поли-
цији ("Службени гласник РС", број 24/18), који прописује да ће се сви 
поступци започети до ступања на снагу овог закона окончати применом 
прописа према којима су започети. У вези са тим, ваља имати у виду да 
полицијски службеник извршењем повреде дужног поступања, која има 
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карактер повреде службене дужности, није започео дисциплински посту-
пак већ је створио услове за покретање дисциплинског поступка. Да ли ће 
дисциплински поступак бити, и покренут, зависи од оцене органа надле-
жног за покретање (и вођење) дисциплинског поступка, који дисциплин-
ски поступак покреће и проводи по службеној дужности. Како је поступа-
јући орган за правни основ свог поступања дужан да наведе правни про-
пис који му даје овлашћење за поступање, то је пропис који је на правној 
снази у време када орган поступа. Како надлежни првостепени орган у 
покренутом поступку утврђује и цени да ли је критичне прилике полициј-
ски службеник поступао на начин како је био дужан да поступи, сагла-
сност дужног поступања са конкретним поступањем, орган цени у односу 
на пропис који је полицијског службеника обавезивао на дужно поступа-
ње, а то је пропис који важи у време када полицијски службеник није 
поступио на прописани начин, тј. када је повреду службене дужности учи-
нио. На основу изнетог, следи закључак да се поступак, па и дисциплин-
ски покреће и води по важећем закону, а да се дисциплинска повреда цени 
према закону који у време вођења дисциплинског поступка (више) није 
важећи, што је последица тога да прописи садрже процесно-правне одред-
бе које важе док се не промене, и материјално-правне, које се примењују 
док се о дотичној ситуацији коју су створиле не одлучи. 

У вези са изнетим, а с обзиром на природу-карактер дисциплин-
ског поступка - да се његовим окончањем на страни запосленог могу утвр-
дити обавеза (а пошто се у дисциплинском поступку примењују и одредбе 
Закона о општем управном поступку) ваљају се имати у виду одредбе чла-
на 6. став 3. раније важећег Закона о општем управном поступку ("Слу-
жбени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), 
који прописује да ако се на основу закона странкама и другим учесницима 
у поступку налажу обавезе, према њима ће се примењивати мере предви-
ђене прописима које су за њих повољније, ако се таквим мерама постиже 
циљ закона; односно одредбе члана 6. став 2. важећег ЗУП-а - ("Службени 
гласник РС", број 18/16) које прописују да када се странци и другом уче-
снику у поступку налаже обавеза, орган је дужан да примени оне од про-
писаних мера које су по њих повољније ако се и њима остварује сврха 
прописа, поступајући дисциплински орган би био дужан да, придржавају-
ћи се наведеног начела-примене повољније мере - при утврђивању дисци-
плинске мере на страни полицијског службеника, тј. да утврди да ли је 
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учињена дисциплинска повреда, дисциплинска повреда и према закону по 
коме орган поступа, а ако јесте, да ли је важећи закон за запосленог 
повољнији у погледу дисциплинског дела (врсте), те предвиђене дисци-
плинске мере (врста, висина, дужина трајања). Одредбе прописа о дужини 
рока застарелости, пошто могу утицати на обуставу поступка, за полициј-
ског службеника имају материјално-правни учинак, те би ове улазиле у 
корпус повољнијег прописа. 

Одредбе ЗУП-а о сразмерности тј. о примени повољније мере ако се њоме 
остварује сврха прописа, није противно одржању и јачању радне дисци-
плине, тј. дисциплинске одговорности, већ, управо супротно, усаглашава-
ње радно-правног статуса запосленог за новодонетим прописима који се 
на ове односе и примењују од тренутка ступања на правну снагу (осим 
уколико новодонетим прописом није другачије прописано). 
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Драгана Бољевић 

судија Апелационог суда у Београду 

 

 

СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА СУДИЈА 
ИЗМЕЂУ ДУЖНОСТИ ЗА НЕПРИСТРАСНОШЋУ 

И НЕЗАВИСНОШЋУ 
 

Увод 

 Свако има право и могућност да без икакве дискриминације и нео-
снованих ограничења учествује у управљању јавним пословима, било 
непосредно, било преко слободно изабраних представника; да бира и да 
буде биран на повременим истинским, општим, једнаким и тајним избо-
рима, који обезбеђују слободно изражавање воље бирача; да буде при-
мљен, под општим једнаким условима, у јавне службе своје земље1. "Сва-
ко има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу 
мишљења и слободу примања и преношења информација и идеја, без 
мешања јавне власти и без обзира на границе."2 "Слобода изражавања 
представља један од основних темеља демократског друштва и предуслов 
је за његов напредак, као и за лично испуњење сваког појединца."3 Очи-
гледно је да слобода изражавања има има своју индивидуалну и друштве-
ну димензију и стога се она односи и на низ других права. Одговарајући и 
приступачни начини за остваривање права на слободу изражавања обезбе-
ђује и могућност јавног и мирног окупљања и удруживања. Сва та права 

                                                 
1  Устав Републике Србије, чл. 52, 53, Међународни пакт о грађанским и политичким правима (члан 

25) који је СФРЈ ратификовала законом од 30. јануара 1971. године ("Службени лист СФРЈ", бр. 
7/1971). Уз Пакт су усвојена и два протокола: Опциони протокол уз Међунаронди пакт о грађан-
ским и политичким правима који је ступио на снагу 23. марта 1976. године и Други опциони про-
токол уз Међунаронди пакт о грађанским и политичким правима који је ступио на снагу 11. јула 
1991. године. Савезна Република Југославија је оба протокола ратифковала 2001. године ("Слу-
жбени лист СРЈ"- Међународни уговори , бр. 4/2001). 

2  Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, члан 10. став 1. Суштински 
исто прописано је и чланом 46. Устава Републике Србије. 

3  Европски суд за људска права, Lingens против Аустрије, 1986, Sener против Турске, 2000, Thoma про-
тив Луксембурга, 2001, Maronek против Словачке, 2001, Dichand и други против Аустрије, 2002. 
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укупно узев могу допринети заштити других права4. Стога су слобода 
окупљања и удруживања основна права у демократском друштву, која не 
би смела да буду уско тумачена5. С тим у вези Европски суд за људска 
права указао је да је право окупљања од толике важности да особа не 
може бити кажњена, чак ни најблажом дисциплинском казном, за учешће 
у "демонстрацији која није била забрањена, [...] све дотле док не учини 
какав кажњиви чин том приликом6." Свеукупност односа који постоји 
између политичких права, слободе изражавања, слободе окупљања и сло-
боде удруживања чини могућим демократски процес у једном друштву и 
обезбеђује услове за остварење свих осталих људских права.  

 Упркос суштинској важности, ова права нису апсолутна и могу 
бити ограничена, али се ограничења не смеју злоупотребљавати нити 
бити произвољна. Због тога ограничења морају бити прописана законом, 
служити легитимном циљу и бити неопходна, одговарајућа и сразмерна.  

 Иако су и судије грађани, с обзиром на дужности које они имају у 
обављању судијске функције, често се намеће питање да ли за судије 
постоје ограничења у коришћењу политичких и права на слободу изража-
вања, удруживања, окупљања. Ако постоје, у којој је то мери, да ли огра-
ничења зависе од тога чиме се поједини судија конкретно бави, да ли је 
битно место или својство у коме се изражава одређено мишљење, да ли 
треба имати у виду сврху због које је мишљење дато, да ли одговор на ова 
питања зависи и од одређених друштвено-политичких околности. 
 

Поглед на стање слободе изражавања и њој блиских слобода  
и права у Србији 

 У погледу политичких права, за разлику од других држава у којима 
судије могу бити чланови политичких странака (Немачка, Француска, 
Шведска, нпр), за судије у Србији постоји уставна забрана да буду чланови 
политичких странака (члан 55. став 5) и да политички делују (члан 152. став 

                                                 
4  United Nations, Resolution of the Human Rights Council on the promotion and protection of human 

rights in the context of peaceful protests. A/HRC/RES/19/35, March 23, 2012; Resolution of the Human 
Rights Council on the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests. 
A/HRC/RES/22/10, March 21, 2013, and Resolution of the Human Rights Council on the promotion and 
protection of human rights in the context of peaceful protests. A/HRC/25/L.20, March 24, 2014. 

5  Европски суд за људска права, Djavit An против Турске, бр. 20652/92, пресуда од 20.02.2003, став. 
56, Yilmaz Yildiz и остали против Турске, број 4524/06, пресуда од 14.10.2014, став 41. 

6  Европски суд за људска права, Ezelin против Француске, бр. 11800/85, пресуда од 26.04.1991, став 
53, и Yilmaz Yildiz и остали против Турске, број 4524/06, пресуда од 14.10.2014, став 41. 
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1). У погледу права на удруживање, за разлику од судија у другим, тзв. 
транзиционим државама, које су своја струковна удружења добила на 
поклон од политичара, после великих друштвених промена у њиховом 
државама током деведесетих година XX века, судије у Србији бориле су се 
за своје струковно удружење још 1992, па онда још упорније од 1997. годи-
не, иако су у неколико наврата биле и разрешаване само због чланства у 
удружењу. Будући да су прошле трновит пут "освајања" слободе удружива-
ња и да су ту слободу сопственим напорима и освојиле, за судије у Србији, 
а и за јавност Србије, сада је већ неспорно право судија на удруживање.  

 У вези пак са слободом судија да јавно иступају и да изражавају 
своје мишљење, ситуација још увек није сасвим јасна. У новије време и у 
Србији постаје уобичајено да се, поводом разних питања везаних за пра-
восуђе, судије појављују у разним медијима, па и на телевизији. Судије се 
укључују у друштво и путем различитих друштвених мрежа, а поједини 
од њих, истина сасвим ретки, имају и своје блогове на којима износе своје 
ставове о одређеним питањима везаним за правосуђе и дешавања у њему, 
па и о ширим друштвеним темама. Међутим, чују се и гласови политича-
ра, па и њима блиских званичника из правосудних институција, да овакво 
понашање судија треба, ако не забранити, онда веома ограничити. 

 У вези са слободом изражавања у Србији, упечатљив је био случај 
судије Владимира Вучинића, који је водио поступак против Мирослава 
Мишковића, тзв. највећег српског тајкуна, коме је у јулу 2013. године 
одредио јемство од 12 милиона евра и затим му крајем те године дозволио 
да оде у иностранство, одакле се окривљени, без икаквих проблема, вра-
тио. После те одлуке у више медија почели су да се из дана у дан појављу-
ју бројни написи у којима су навођене околности које су новинари могли 
дознати само од неког из суда, као и инсинуације и карикатуре које су 
судију приказивале као неког ко је на платном списку окривљеног коме је 
судио. Како с тим у вези, осим Друштва судија Србије, није реаговао нико 
из правосудних институција, судија Вучинић је у неколико наврата (у 
децембру 2013. и током 2014. године) за медије изјавио: "да се строго 
придржавао закона и процедуре када је одлучио да Мирославу Мишкови-
ћу, власнику Делта-холдинга привремено врати пасош ради путовања у 
Лондон", да "у случају Мишковића није одређена, продужена или укинута 
било каква мера, што би био разлог да се затражи мишљење специјалног 
тужиоца", да "мишљење тужиоца није било потребно у оваквој ситуаци-
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ји", да су "одлука и процедура апсолутно законите, а ја свој посао радим 
филигрански прецизно. Закон каже да после потврђивања оптужнице о 
овој мери одлучује председник већа", да је "медијска спекулација да је 
Мишковићу пасош враћен тајно и да одлука није прошла кроз писарни-
цу", да "на перфидан начин приписује ми се незаконитост у процедури и 
ово доживљавам као притисак. Закон је апсолутно поштован. Тачно је да 
је Мишковићу враћен пасош на руке, како закон и налаже", да је "ствар 
процене да ли ће се Мишковић вратити, а процењено је на основу стања у 
предмету. Не желим да прогнозирам шта ће се десити" (Политика, 
13.12.2013); да "ни додатна информација није била довољна за позитивну 
одлуку да се окривљеном Мирославу Мишковићу врати пасош и одобри 
пут 8-14. априла у Рим" (Блиц, 4.4.2014); да је "Мишковићев захтев одби-
јен" (Информер, 4.4.2014) и да је "тачно да сам као председник већа одбио 
захтев да укинем забрану и трајно вратим пасош првооптуженом. Ту меру 
сам продужио за још три месеца " (Информер, 22.4.2014).  

 Дисциплински тужилац сматрао је да је цитираним изјавама суди-
ја Вучинић начинио дисциплински прекршај "давање коментара о суд-
ским одлукама, поступцима или предметима на начин супротан закону и 
Судском пословнику" и прекршај, штавише, квалификовао као тежак, јер 
је наведеним поступцима судије, наводно, дошло "до озбиљног поремећа-
ја у вршењу судске власти или обављању радних задатака у суду или до 
тешког нарушавања угледа и поверења јавности у судство". Дисциплин-
ска комисија, као првостепени орган, 28.10.2014. године одбила је захтев 
дисциплинског тужиоца. Високи савет судства је, одлучујући по жалби 
Дисциплинског тужиоца против одлуке Дисциплинске комисије, преина-
чио првостепено решење 24.6.2015. године, огласио судију одговорним да 
је извршио дисциплински прекршај давање коментара о судским одлука-
ма, поступцима, или предметима у средствима јавног информисања на 
начин супротан закону и Судском пословнику, из члана 90. став 1. алинеја 
13. Закона о судијама, и изрекао му јавну опомену, нашавши да у радњама 
судије постоји основни облик предметног дисциплинског прекршаја и то 
само у односу на једну радњу – изјаву објављену 13.12.2013. године у 
дневном листу "Политика" (од укупно пет које му је дисциплински тужи-
лац ставио на терет). Управни суд је 19.5.2017. године поништио решење 
Високог савета судства, нашавши да је другостепени орган начинио битну 
повреду одредаба поступка прекорачењем оптужбе. Новом одлуком од 
15.8.2017. године Високи савет судства је одбацио предлог 
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дисциплинског тужиоца од 14.6.2014. године јер је, на лични захтев, суди-
ји Вучинићу престала судијска функција 15.3.2016. године. 

 Тако је дошло до парадоксалне ситуације да је у Србији неспорна 
слобода удруживања судија, али да је спорна слобода судија на изражава-
ње, упркос томе што слобода удруживања смисаоно и логички произлази 
из слободе изражавања, односно слободе сваког, па и судија, да поседују 
сопствено мишљење, и да примају и саопштавају информације и идеје без 
мешања јавних власти. Додуше, слобода изражавања судија још увек је, у 
мањој или већој мери, спорна и у другим државама, тако да сваки конкре-
тан случај отвара бројне и нове дилеме. 
  

Правни оквир слободе изражавања судија у Србији 

 Устав Републике Србије7 (у даљем тексту: Устав) дефинише Репу-
блику Србију као државу засновану на владавини права и социјалној 
правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима 
и слободама и припадности европским принципима и вредностима (члан 
1); владавину права као основну претпоставку Устава која почива на нео-
туђивим људским правима и остварује се, између осталог и уставним јем-
ствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском 
влашћу и повиновањем власти Уставу и закону; а судску власт као неза-
висну грану власти (члан 4. став 3).  

 Устав одређује да су општеприхваћена правила међународног пра-
ва и потврђени међународни уговори саставни део правног поретка Репу-
блике Србије и да се непосредно примењују (члан 16. став 2).  

 Устав јемчи свакоме право на правично суђење (члан 32), слободу 
изражавања (члан 46), право на обавештеност - да буде истинито, потпуно и 
благовремено обавештаван о питањима од јавног значаја, и установљава 
дужност средстава јавног обавештавања да то право поштују, као и право на 
приступ подацима који су у поседу државних органа и организација којима су 
поверена јавна овлашћења, у складу са законом (члан 51) и слободу медија 
(члан 50). 

 Сва наведена права спадају у корпус људских права зајемчених 
Уставом и општеприхваћеним правилима међународног права, потврђе-
ним међународним уговорима и законима. Зато се та права примењују 

                                                 
7  Службени гласник РС, бр. 98/2006. 
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непосредно на основу самог Устава (члан 18. став 1). Уставом је прописа-
на могућност ограничења слободе изражавања, и то само законом, ако је 
то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и 
непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског 
друштва и националне безбедности Републике Србије (члан 46. став 2). 

 Устав изричито прописује да се законом (само законом, а не и 
подзаконским актом) може прописати начин остваривања ових права 
(члан 18. ст. 2. и 3), и то само ако је то Уставом изричито предвиђено или 
ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе. 
При томе, закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог 
права, и мора да води рачуна да се одредбе о људским и мањинским пра-
вима тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва, 
сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских пра-
ва, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спрово-
ђење (члан 18. Устава, члан 30. Универзалне декларације УН и члан 17. 
Европске конвенције, поред осталог).  

 Људска права зајемчена Уставом, дакле, непосредно се примењују, 
могу бити ограничена само законом, и то само ако ограничење допушта 
Устав, у сврхе ради којих ограничење Устав допушта, у обиму неопходном 
да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без 
задирања у суштину зајемченог права, с тим што се достигнути ниво људ-
ских права не може смањивати (члан 20. Устава), при чему су сви државни 
органи, а нарочито судови, дужни да воде рачуна о суштини права које се 
ограничава, важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, 
односу ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да 
се сврха ограничења постигне мањим ограничењем права. 

 Закон о судијама8 прописује да је:  

 судија дужан да у свакој прилици одржи поверење у своју неза-
висност и непристрасност; да непристрасно води поступак по 
својој савести, у складу са властитом проценом чињеница и 
тумачењем права, уз обезбеђење правичног суђења и поштова-
ње процесних права странака гарантованих Уставом, законом 

                                                 
8  Службени гласник РС, бр. 116/2008, 58/2009 - одлука Уставног суда, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - 

одлука Уставног суда, 121/2012, 124/2012 - одлука Уставног суда, 101/2013, 111/2014 - одлука 
Уставног суда, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука Уставног суда, 106/2015 63/2016 – одлука 
Уставног суда, 47/2017. 
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и међународним актима; да се службе, послови и поступци 
неспојиви са дужношћу судије одређују законом; да су судије 
дужне да се у свакој прилици придржавају Етичког кодекса, 
који доноси Високи савет судства; као и да су сви државни 
органи и функционери дужни да својим поступањем и понаша-
њем одржавају поверење у независност и непристрасност 
судија и судова (члан 3) 

 дисциплински прекршај: давање коментара о судским одлука-
ма, поступцима или предметима у средствима јавног инфор-
мисања на начин супротан закону и Судском пословнику (члан 
90. став 1. алинеја 13), а да  

 Тежак дисциплински прекршај постоји ако је услед извршења 
дисциплинског прекршаја из става 1. овог члана дошло до 
озбиљног поремећаја у вршењу судске власти или обављања 
радних задатака у суду или до тешког нарушавања угледа и 
поверења јавности у судство, а нарочито застаревања предмета 
због несавесног рада судије и ако је наступила већа штета у 
имовини странке у поступку, као и у случају поновљеног 
дисциплинског прекршаја (члан 90. став 2.) 

Етичким кодексом9 прописано је да судија брани независност суда 
од политичких притисака, интервенција и утицаја у свакој прилици, да 
неће учествовати на јавним расправама политичке природе, осим када се 
расправа односи на питања која се тичу рада судова и независности суд-
ства (1.4), да у обављању судијске функције, својим понашањем у суду и 
ван суда, одржава и јача поверење јавности и странака у поступку у 
непристрасност судија и судова (2.2). Судија је такође дужан да се уздржи 
од давања изјава или коментара у јавности, због којих би се у предметима 
у којима поступа могао створити утисак пристрасности и нарушити пра-
вичност суђења. Судија је дужан да се уздржи од давања било каквих оба-
вештења или коментара у медијима о конкретним предметима који би 
могли да утичу на исход поступка (2.5), да избегава учешће у политичким 
активностима, које могу да угрозе утисак непристрасности (2.6), да се у 
свакој прилици придржава Етичког кодекса јер су принципи овог кодекса 
начин живота судије (7) и да да у свакој прилици оставља утисак беспре-
корног понашања (7.1).  
                                                 
9  Службени гласник РС, бр. 96/2010 од 18.12.2010. године. 
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 Законом о уређењу судија10 прописано је да се Судским пословни-
ком, који доноси министар правде, уређује, између осталог, обавештавање 
јавности о раду судова (члан 74), при чему примену Судског пословника 
надзире министарство надлежно за правосуђе (члан 75). 

 Судски пословник, подзаконски акт кога, за судску власт, доноси 
извршна власт, у лику министра правде прописује: да су, "у циљу обезбе-
ђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о 
раду суда и судским поступцима, председник суда, судије и судско особље 
дужни да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медији-
ма у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, 
водећи рачуна о интересима поступка, приватности, као и безбедности 
учесника у поступку (члан 57) и да "Обавештења за медије о раду суда и 
појединим предметима даје председник, лице задужено за информисање 
јавности или посебна служба за информисање" (члан 58. став 1). 

 

Међународни стандарди о слободи изражавања судија 

 О слободи изражавања судија размишља се и дебатује и широм 
Европе. Постоје многи међународни документи која се баве овом темом.  

 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобо-
да (у даљем тексту: Европска конвенција), с обзиром на формулације 
одредаба члана 1. којим Високе стране уговорнице јемче сваком у својој 
надлежности права и слободе одређене у Делу I ове Конвенције и члана 
14. којим се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији 
обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, 
боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национал-
но или социјално порекло, повезаност с неком националном мањином, 
имовина рођење или други статус недвосмислено свакоме гарантује сло-
боду изражавања, као и удруживања и окупљања, што значи и судијама.  

 Будући да слобода изражавања није апсолутна, чланом 10. ставом 2. 
Европске конвенције прописано је да она може бити ограничена у интересу 
националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедно-
сти, ради спречавање нереда или криминала, заштите здравља или морала, 
заштите угледа или права других, спречавања откривања обавештења доби-

                                                 
10  Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 - други закон, 101/2011, 

101/2013, 40/2015 - други закон, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - Одлука Уставног 
суда, 87/2018, 88/2018 - Одлука Уставног суда. 
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јених у поверењу, очувања ауторитета и непристрасности судства, наравно, 
под условом да је то у складу са законом и неопходно у демократском дру-
штву. Ограничења слободе изражавања, за која су прописани строги услови 
чл. 10. Европске конвенције не односе се на било коју категорију особа, већ 
на одређени број легитимних циљева. Формулација пак става другог члана 
11, којим је гарантована слобода окупљања и удруживања, према којој се 
законом може ограничити вршење ових права припадницима оружаних 
снага, полиције или државне управе, управо доказује тачност констатације 
да се ове слободе односе на сваког, па и на судије.  

 Основна начела Уједињених нација о независности судства од 1985. 
године, уз услов да судије очувају достојанство њихове професије и непри-
страсност и независност судства, гарантују судији слободу изражавања у скла-
ду са Универзалном декларацијом УН (члан 8).  

 Бангалорски принципи судијског понашања11 полазећи од права сва-
ког на једнако и правично суђење, установљавају стандарде етичког понашања 
судија и полазећи од тога да су судије за своје понашање одговорне одговара-
јућим институцијама створеним да би одржавале стандарде правосуђа, које су 
и саме независне и непристрасне и које треба да допуњују, а не да умањују, 
постојећу владавину права и понашање које обавезује судије. У том смислу, 
судија ће показивати и промовисати високе стандарде судијског понашања у 
циљу јачања поверења јавности у судство, које је фундаментално за обезбеђе-
ње судске независности (став 1.6), настојаће, колико год је то разумно могуће, 
да се понаша тако да избегне ситуације због којих може бити неопходно да 
буде изузет из разматрања или одлучивања у предметима (2.3) и неће свесно, у 
току поступања, или могућег будућег поступања у предмету, давати коментаре 
за које би се могло оправдано претпоставити да могу утицати на окончање 
таквих поступака или угрозити манифестовану правичност поступка, нити ће 
давати било какве изјаве, јавно или на други начин које могу утицати на пра-
вичност суђења било ком лицу или о било ком питању (2.4). Понашање и 
држање судије мора реафирмисати поверење људи у интегритет судства, јер 
правда мора бити не само задовољена, већ то мора бити и очигледно (3.2). 
Судија, као било који грађанин, има право на слободу говора, мишљења, удру-
живања и окупљања, али у коришћењу ових права судија увек мора да се пона-

                                                 
11  Бангалорски принципи усвојени су од стране Правосудне групе УН за јачање интегритета право-

суђа и ревидирани на Округлом столу председника судова одржаном у Палати мира, у Хагу, 25-
26. новембра 2002. године. 
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ша тако да сачува дигнитет судијске функције и независност и непристрасност 
судства (4.6). 

 Препорука Комитета министара државама чланицама Савета Европе 
CM/Rec (2010)12 о судијама: независност, ефикасност и одговорности12 указује 
да су судски поступци и питања у вези са применом правде од јавног интереса, 
да би право на информације о судским питањима требало, међутим, да се 
остварује имајући у виду ограничења која намеће независност судства и под-
стиче успостављање функција портпарола судова или служби за односе са 
медијима и комуникацију под надлежношћу судова или савета за правосуђе 
или других независних органа, док би судије требало да испољавају уздржа-
ност у односима са медијима (став 19). Њоме је дозвољено да судије учествују 
у активностима изван својих службених функција, с тим да би се избегао 
стварни или претпостављени сукоб интереса, њихово учешће треба да буде 
ограничено на активности које су у складу с њиховом непристрасношћу и 
независношћу (став 21). Она установљава и обавезу судија да поступају неза-
висно и непристрасно у свим предметима, водећи рачуна да се свим странама 
обезбеди правично суђење и, по потреби, објашњавајући процедурална пита-
ња. Потребно је да судије поступају и да се види да судије поступају без ика-
квог непримереног спољњег утицаја на судски поступак (члан 60). 

 Нагна карта судија13 прописује (члан 9) да ће судство бити укључено у 
све одлуке које утичу на праксу правосудних функција (организацију судова, 
процедуре, друге законе), да ће правда бити транспарентна, и да информације 
о раду правосудног система морају да се објављују (члан 14). 

 Мишљење број 3. Консултативног већа европских судија Савета 
Европе (2002)14 бави се принципима и правилима професионалног понаша-
ња судија, а посебно етике, неспојивог понашања и непристрасности изме-
ђу осталог предвиђа да Судије не треба да буду изоловане од друштва у 
коме живе, јер судски систем може правилно да функционише само уколи-

                                                 
12  Препорука је усвојена од стране Комитета министара Савета Европе 17. новембра 2010. године. 
13  Поводом своје десетогодишњице, Консултативно веће европских судија, саветодавно тело Савета 

Европе, усвојило је на свом пленарном заседању од 17. до 19. новембра 2010. године Магна Карту 
судија (основна начела), у којој се сажето приказују и кодификују основни закључци о мишљењи-
ма које је већ усвојило. 

14  Opinion no. 3 of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on the principles and rules governing judges’ professional conduct, 
in particular ethics, incompatible behaviour and impartiality https://wcd.coe.int/View-
Doc.jsp?p=&Ref=CCJE(2002)OP3&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackCo-
lorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true 31.08.2019. 
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ко су судије у вези са реалношћу. Штавише, као грађани, и судије уживају 
основна права и слободе која су заштићена, пре свега Европском конвенци-
јом о људским правима (слобода мисли, слобода вероисповести, итд.). Оне, 
стога треба да се слободно укључују у ван-професионалне активности по 
свом избору (став 27). Међутим, такве активности могу да угрозе њихову 
непристрасност или понекад и њихову независност. Из тог разлога мора 
се обезбедити разумна равнотежа између права судија да се укључе у дру-
штвене активности и потребе да буду независни и непристрасни у вршењу 
своје дужности, као и да то буде очигледно. У оваквој ситуацији увек се 
мора поставити питање, да ли се у конкретном друштвеном контексту и 
у очима објективног, информисаног посматрача, судија бавио активно-
стима које објективно могу компромитовати његову или њену незави-
сност или непристрасност (став 28). 

 Једним другим својим мишљењем, Мишљењем број 7 (2005) О пра-
восуђу и друштву15 Консултативно веће европских судија износи да је у 
циљу бољег разумевања улоге судства, потребно уложити напор да пред-
ставе коју јавност има о правном систему што више одсликавају напоре 
које судије и судски посленици улажу како би задобили њихово поштовање 
и поверење у погледу способности судова да извршавају своју функцију. 
Овај напор ће морати јасно да укаже на границе онога што судски систем 
може да обавља (став 27). Веће је указало на разноврсне начине на који 
судови могу да образују најширу јавност о улози судства у демократији, да 
предузимају различите мере како би сви који учествују у судским поступ-
цима разумели које све напоре улажу судије и запослени у судовима како 
би задобили поштовање и поверење јавности у способност судова да врше 
своју функцију, и учине лакшим, јаснијим и доступнијим језик у поступку 
и у одлукама. У случајевима када су рад судије или суда доведени у сумњу 
или су предмет напада од стране медија из разлога везаних за примену 
правде, Веће позива на суздржаност судија изложених неоправданој крити-
ци и истиче потребу институционалног одговора и исправљања нетачних 
чињеничних изјава које шире медији: "Кад се судија или суд оспорава или 
кад се напада од стране медија (или политичких или других друштвених 

                                                 
15  Opinion no 7 (2005) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the 

Committee of Ministers on "justice and society”, https://wcd.coe.int/View-
Doc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackCo-
lorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true 31.08.2019. 
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субјеката путем медија) због разлога који су повезани с правосуђем, Веће 
сматра да се, с обзиром на обавезу судија да буду уздржани, судија о коме 
је реч мора суздржати од реакција путем истих медијских канала. Водећи 
рачуна о чињеници да судови могу исправити погрешне информације које 
су проширене у штампи, Веће сматра пожељним да се национална судска 
тела користе подршком особа или тела (нпр. Високог судског већа или 
судијских удружења) способних и спремних да одговоре правовремено и 
ефикасно на таква оспоравања и нападе (Ц.13). 

 У Извештају о слободи изражавања судија16 (18-19.6.2015. године) 
који је Венецијанска комисија усвојила на захтев Међуамеричког суда за 
људска права везано за случај уставне кризе у Хондурасу, анализиран је 
правни оквир политичких слобода, као и слобода изражавања, удруживања 
и мирног окупљања судија у државама чланицама Савета Европе, посебно 
у Шведској, Немачкој и Аустрији. Констатовано је да изгледа да устави 
ниједне од држава чланица Савета Европе не прописује неко посебно огра-
ничење слободе изражавања судија (став 12). У погледу слободе удружива-
ња судија бројне државе прописују, законима или етичким кодексима, 
одређену врсту или степен ограничења. У погледу политичких активности 
судија не може бити члан политичке странке или се не може бавити поли-
тичком делатношћу у великом броју држава Савета Европе, док у Пољској, 
Словачкој и Чешкој судија не може бити члан синдиката (став 13). Насу-
прот томе, у Шведској на пример, судија ужива потпуно иста политичка 
права и слободе изражавања, окупљања и удруживања као и сваки други 
грађанин. Штавише, судија не може бити ни на који начин кажњен било да 
да информацију медијима анонимно (у таквом случају заштићен је забра-
ном откривања извора), било отворено, под пуним именом и презименом (у 
том случају заштићен је забраном од одмазде). То наравно не важи уколико 
је судија открио информацију из случаја у коме он поступа или даје 
мишљење о питању које је јасно повезано са случајем у коме он поступа. 

 Међутим, специфичност дужности и одговорности које су повере-
не судијама и потреба да се обезбеди непристрасност и независност суд-
ства сматрају се легитимним циљевима који омогућавају да се судијама 
наметну одређена ограничења слободе изражавања, удруживања и оку-
пљања, укључујући и њиховог политичког деловања.  

                                                 
16 Opinion No 806/2015 Report on the Freedom of Expression of Judges, CDL-AD(2015)018 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)018-e 20.09.2016. 
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 Најдаље је у процени слободе изражавања отишао Међуамерички 
суд за људска права у случају López Lone et al. v. Honduras. Реч је о случају 
четворо судија из Хондураса који су учествовали у демонстрацијама због 
државног удара у јуну 2009. године, објављивали чланке којима се супрот-
стављало новој власти и коментарисало државни удар са својим колегама. 
У прво време многи су заташкавали да је реч о државном удару под изгово-
ром да је свргнути председник Зелаја намеравао да "прогура" неуставни 
референдум који би му омогућио да продужи свој председнички мандат. 
Врховни суд Хондураса подржао је оне који су извели државни удар. Тек 
касније је међународна заједница назвала овај чин незаконитим и држав-
ним ударом. Четворо судија који су учествовали у демонстрацијама против 
државног удара, од којих је један (Guillermo Lopez Lone) био председник 
мањег и независног удружења судија (Asociación de Jueces por la Democra-
tia - AJD) били су разрешени. У пресуди од 5. октобра 2015. године суд је 
закључио да је држава прекршила Америчку конвенцију о људским прави-
ма дисциплинујући и отпуштајући судије који су се изјашњавали против 
државног удара 2009. године. Суд је нагласио да је представничка демокра-
тија један од стубова како Конвенције тако и Организације америчких 
држава, као и да државни удар повређује међународно право. Суд је кон-
статовао (став 172. пресуде) да постоји регионални консензус о потреби 
ограничавања учешћа судија у страначким политичким активностима; али 
да је међутим, у неким државама било каква врста учешћа у политици 
забрањена, осим гласања на изборима. Ипак, овлашћење државе да регули-
ше или ограничи ова права није произвољно и свако ограничавање права 
признатих у Конвенцији мора се тумачити уско. Забрана судијама да уче-
ствују у активностима страначке природе не сме се тумачити широко, на 
начин који онемогућава судије да учествују у било којој расправи политич-
ке природе. Стога се може закључити да, у време озбиљних демократских 
криза, као и у овом случају, норме које обично ограничавају право судија 
на учешће у политици нису примјењиве на њихове акције у одбрани демо-
кратског поретка. Дакле, било би противно независности која је урођена 
државним властима, као и међународним обвезама државе које произлазе 
из чланства у ОАС-у, да се судије не могу изјашњавати против државног 
удара. Стога се, с обзиром на посебне околности овог случаја, поступци 
претпостављених жртава на темељу којих је против њих покренут дисци-
плински поступак не могу сматрати противним њиховим обвезама и, стога, 
повредама дисциплинског режима који је иначе био примењив под обич-
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ним околностима. Супротно томе, такво поступање треба схватити као 
легитимно остваривање својих права као грађана да учествују у политици, 
на слободу изражавања, на право окупљања и на протест, што је примјењи-
во на конкретне радње које је предузела свака од претпостављених жртава 
(став 174). Уз то, овај Суд указује да кривични поступак може имати 
"застрашујући или обесхрабрујући ефекат на остваривање слободе изража-
вања, супротно државној обвези да осигурава слободно и потпуно оствари-
вање овог права у демократском друштву." Ово разматрање зависи од кон-
кретних чињеница сваког предмета. У овом случају, иако кривични посту-
пак није укључен, Суд сматра да је сама чињеница да је покренут дисци-
плински поступак против судија и правда утемељена на њиховом поступа-
њу против државног удара и у корист владавине закона могла произвести 
застрашујући ефекат и, самим тим, представљати неоправдано ограничење 
њихових права (став 176). 
 

Пракса Европског суда за људска права 

 Узнапредовала средстава комуникације и промене друштвено-
политичких околности у државама чланицама Савета Европе, са јачањем 
концепта владавине права и независности судства током последњих седам 
деценија драстично су утицали на Европски суд за људска права (у даљем 
тексту: Европски суд) да промени схватање слободе изражавања судија да 
је "једно од основних правила којем се тежи то да се судије једне земље 
изолују од новинарских контроверзи"17. У том погледу Европски суд раз-
вија све интензивнију праксу, полазећи од тога да Европска конвенција 
гарантује свима (чл. 1. и 14.), без икакве дискриминације, а то значи и 
судијама, слободу изражавања.  

 У случају Вил против Лихтенштајна (Wille v. Liechtenstein, пред-
ставка 28396/95) одлуком од 29.10.1999. године констатовано је да је 
дошло до повреде члана 10. Европске конвенције од стране државе члани-
це. Влада Лихтенштајна је 1991. године изнела пред Парламент предлог 
измене Закона о Уставном суду из 1925. године. На конференцији одржа-
ној 1995. године с тим у вези, председник Уставног суда изложио је своје 
тумачење уставне одредбе (члана 112) прем коме је уставни суд надлежан 
да одлучује о "тумачењу устава у случају неслагања између кнеза (владе) 
и парламента”. Као одговор на то, кнез је објавио отворено писмо изја-

                                                 
17  Став је 1955. године формулисао Lord Kilmuir, познат и као Sir David Maxwell Fyfe. 
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вљујући да подносиоца представке неће реименовати ни на једну јавну 
функцију. Поводом представке наведеног лица, а у вези са наведеном 
одредбом, Европски суд је истакао да носиоци судске власти имају право 
да користе слободу изражавања, али да, слично претходно изнетом, мора-
ју да воде рачуна да изнетим мишљењем не доведу у питање свој аутори-
тет и непристрасност (став 64). Суд је такође напоменуо: Суд прихвата да 
је предавање подносиоца представке, будући да се бавило питањима 
уставног права и, конкретније, питањем да ли један од суверена државе 
подлеже надлежности Уставног суда, неизбежно имало политичке 
импликације. Он сматра да питања уставног права, самом својом приро-
дом, имају политичке импликације. Међутим, не може закључити да је 
овај елемент, сам по себи, требало да спречи подносиоца представке да 
даје изјаве о овом питању (став 67). Суд је такође приметио да став под-
носиоца представке није био неодржив, између осталог зато што је био 
широко прихваћен. Надаље, није доказано да је став подносиоца пред-
ставке имао икаквог утицаја на његов рад као судије или да је на било 
који други начин поступио непримерено у односу на своје дужности. Пре-
ма томе, ограничење није било оправдано18. 

 Случај Бускеми против Италије (Buscemi v. Italy, представка бр. 
29569/95) био је покренут од стране једног од родитеља малолетног дете-
та поводом изјаве за штампу председника Суда за младе у Торину у пред-
мету о старатељству над дететом да су "судије ту, да би ослободили децу 
од патње, а не да би их истргле из породице". Подносилац представке 
сматрао је да му је наведеном изјавом повређено право на поштовање 
приватног и породичног живота (члан 8) и право на правично суђење 
(члан 6). У одлуци од 16.9.1999. године, Европски суд је нашао да није 
било повреде члана 8, али да је било повреде члана 6. Европске конвенци-
је, јер је председник суда својом јавном изјавом изазвао страх код подно-
сиоца представке да суд није непристрасан у том случају. У овом случају 
Европски суд успоставио је опште правило да дужност суда да буде 
непристрасан захтева од судија максимум дискреције у погледу случајева 
које решавају, чак и када су испровоцирани. 

 У случају Кудешкина против Русије (представка бр. 29492/05) 
подносилац представке Олга Кудешкина била је 2003. године судија у 

                                                 
18  Слично, Albayrak против Turske, 2008. 
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Градском суду у Москви и судила је у важном кривичном предмету у вези 
с злоупотребом овлашћења од стране полицијског истражитеља Зајцева. 
Подносилац представке тврдила је да ју је током предметног поступка 
председница Градског суда у Москви, гђа Јегорова, позвала у свој кабинет 
и постављала јој одређена питања у вези с поступком. Подносилац пред-
ставке је тврдила да ју је председница суда повукла са случаја без обра-
зложења, док је Влада тврдила да је случај додељен другом судији на 
основу тога што је подносилац представке одуговлачила са поступком. 
Подносилац представке је након тога оптужила председницу суда за 
дисциплински прекршај због наводног вршења незаконитог притиска на 
њу, а судија који је о томе одлучивао закључио је да је председница суда 
предмет доделила другом судији зато што се није слагала са начином на 
који је подносилац представке водила поступак и зато што су постојали 
"поверљиви извештаји релевантних служби" о вођењу случаја Зајцев од 
стране подносиоца представке, те стога није покренут дисциплински 
поступак против председнице суда. Неколико месеци касније подносилац 
представке кандидовала се на општим изборима за руску Думу и током 
своје кампање, која је укључивала програм за реформу правосуђа, дала је 
интервју за две новине и радио станицу у којима је била врло критична 
према руском правосуђу чију је независност довела је у питање и изразила 
сумњу у судско безакоње широм земље. Она није изабрана у Думу, али је 
враћена на своју претходну правосудну дужност. У међувремену, пред-
седница Московског правосудног савета тражила је разрешење подносио-
ца представке тврдећи да се током своје изборне кампање понашала на 
начин који је неспојив с ауторитетом и положајем судије. Подносилац 
представке разрешена је у мају 2004. године, у одсуству, наводно нео-
правданом зато што је "ширила… погрешне и неистините измишљотине" 
и што су њене изјаве "јасно утемељене на маштаријама, свесно лажним и 
искривљеним чињеницама”, као и зато што је подносилац представке 
"објавио конкретне чињеничне информације у вези с кривичним поступ-
ком против г. Зајцева пре него што је пресуда постала правноснажна". 
Подносилац представке након тога се безуспешно жалила Градском суду 
у Москви тражећи делегацију суда због пристраности.  

 У одлуци од 26.2.2009. године Европски суд је нашао да постоји 
повреда члана 10. Европске конвенције од стране државе и закључио да је 
разрешење било несразмерно строга мера подобна да има обесхрабрујући 
ефекат на судије које би желеле да учествују у јавној дебати о квалитет-
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ном функционисању правосудних институција. Суд је поновио да се члан 
10. примењује и на радном мјесту, да државни службеници такође ужива-
ју право на слободу изражавања и да је објављивање података добијених 
током свог рада, чак и о питањима од јавног интереса, увек потребно 
испитати у светлу дужности да се буде лојалан и дискретан. Што се тиче 
наводног откривања чињеница о кривичним поступцима који су у току, 
домаће власти се нису позвале на конкретне изјаве и Суд није видио 
ништа у оспореним интервјуима који би значили "откривање". То што се 
подносилац представке позвала на своје искуство у случају Зајцев и 
наводни притисак председнице суда, односило се само на њену критику 
улоге госпође Јегорове и ни на који начин није разоткривало тајне подат-
ке добијене у службеном својству. Штавише, приказ који је подносилац 
представке дала у вези са својим искуством у случају Зајцев представљао 
је исказ о чињеницама који је требало да буде поткрепљенен чињеницама, 
који је неодвојив од њених мишљења исказаних у наведеним интервјуи-
ма. Што се тиче чињеничног утемељења својих тврдњи, Влада се ослања-
ла на закључке надлежних домаћих тела да нема доказа да је председница 
суда покушала утицати на подносиоца представке у вођењу случаја. Иако 
је било тешко утврдити приватни садржај комуникације између подносио-
ца представке и председнице суда, Суд је дао значај начину на који је под-
носилац представке изузета из случаја Зајцев. То се нарочито односило на 
то што су надлежна тела, поред постојања сведока који су подржали наво-
де подносиоца представке против председнице суда, превидела да је оки-
дач да се предмет изузме од подносиоца представке било "постојање 
поверљивих извјештаја релевантних служби" о понашању подносиоца 
представке. Стога надлежна тела нису успела да уверљиво побију наводе 
подносиоца представке о притиску који је на њу вршен. Примећујући да 
је подносилац представке јавно критиковала понашање различитих зва-
ничника и тврдила да је притисак на судије уобичајена пракса у руским 
судовима, Суд је утврдио да је она несумњиво поставила врло важно 
питање од јавног интереса које је морало да буде отворено за слободну 
расправу у демократском друштву. Иако је дозволио да је постојао одре-
ђени степен претеривања и уопштавања, а изјаве су биле изнесене у скло-
пу предизборне кампање, Суд их је сматрао правичним коментаром на 
питање од великог јавног значаја. Суд је нашао да њене изјаве нису у пот-
пуности лишене чињеничног основа и да их је стога требало сматрати 
коректним коментаром на питање од великог значаја за јавност. Што се 



Билтен Врховног касационог суда 

 354

тиче страховања везаног за непристраност Градског суда у Москви, за 
Суд су биле проблематичне процедуре у овом предмету, где је исти суд 
који је подноситељка представке критиковала био одговоран за саслуша-
ње у дисциплинском поступку који је против ње покренут: Суд сматра да 
су страхови подноситељке представке у вези са непристрасношћу суда 
града Москве били оправдани, због њених навода против председника 
суда. Међутим, ови аргументи нису узети у разматрање, па је овај про-
пуст представљао озбиљну процедуралну грешку. Према томе, Суд сма-
тра да начин на који је подноситељки представке наметнута дисциплин-
ска казна није осигурао важне процедуралне гаранције (став 96). Коначно, 
казна - разрешење - била је несразмерно строга и могла је имати "застра-
шујући утицај" на судије који би желеле да учествују у јавној расправи о 
функционисању правосудних институција. 

 Случај Бака против Мађарске19 од 23.6.2016. године односи се на 
превремени прекид мандата председника Врховног суда као резултат њего-
вих јавно изражених ставова које је изрекао у том својству. Наиме, председ-
ник Врховног суда Мађарске био је изабран на шестогодишњи мандат који 
је требало да траје до краја 2015. године. У својству председника Врховног 
суда и председника Националног правосудног савета, изразио је своје ста-
вове о различитим реформама које су се одражавале на правосуђе. Прела-
зне одредбе новог Устава (Основног закона Мађарске од 2011. године) 
предвиђале су да ће уместо Врховног суда бити основана Курија и да ће 
мандат председника Врховног суда престати ступањем на снагу новог 
Устава. Као последица тога, подносиоцу представке је 1.1.2012. године пре-
стао мандат председника Врховног суда. Према критеријумима за избор 
председника Курије, било је потребно да кандидат има петогодишње судиј-
ско искуство у Мађарској. Подносилац представке био је 17 година мађар-
ски судија у Европском суду, али како није имао петогодишњи судијски 
стаж у Мађарској, а време проведено на функцији судије у Европском суду 
се није рачунало, председник Врховног суда Мађарске није испуњавао 
услове из новог закона за место председника Курије. 

 У пресуди Великог већа од 23.6.2016. године Европски суд је раз-
матрао све чињенице везане са правном ситуацијом у којој се нашао под-

                                                 
19  Baka v. Hungary [GC] - 20261/12 пресуда Великог већа од 23.6.2016. године. 
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носилац представке јер ниједан домаћи суд није разматрао наводе подно-
сиоца представке нити разлоге за престанак његове функције председника 
Врховног суда пре истека мандата. Упркос јемству два члана парламен-
тарне већине и Владе у истој години да се ново законодавство неће иско-
ристити за неправедно укидање мандата судија који су изабрани према 
претходном правном режиму, јавни предлог за престанак мандата подно-
сиоца представке поднет је Парламенту убрзо након што је он одржао 
говор у Парламенту у новембру 2011. године и усвојен у невероватно 
кратком року. Имајући у виду редослед догађаја у целости, постојали су 
очигледни докази о узрочној вези између његове слободе изражавања и 
престанка његовог мандата. Стога је Европски суд терет доказивања пре-
бацио на Владу. 

 Што се тиче разлога које је Влада навела како би оправдала поби-
јану меру, није било очигледно да су промене у функцијама врховног суд-
ског тела или задацима његовог председника тако суштинске природе да 
су могле или требале убрзати превремени престанак мандата подносиоца 
представке, па Влада није успела уверљиво доказати да је оспорена мера 
повезана са укидањем положаја и функција подносиоца представке у кон-
тексту реформе врховног судског тела. Према томе, могло се претпоста-
вити да је превремени прекид мандата подносиоца представке подстакнут 
његовим ставовима и критикама које је он јавно изнео у свом професио-
налном капацитету, и да је на тај начин представљао мешање у остварива-
ње његовог права на слободу изражавања. 

 Иако је било сумњиво да предметно законодавство задовољава 
захтеве владавине права, Суд је, под претпоставком да је мешање пропи-
сано законом, испитао да ли је оно легитимно и нашао да није постојао 
легитимни циљ који би оправдавао утицај на независност судске власти 
превременим престанком мандата из разлога који није био прописан зако-
ном и није био везан за понашање које би указивало на нестручност или 
дисциплинску одговорност. У тим околностима, оспорена мера чини се 
неспојивом са циљем одржавања независности правосуђа. 

 Суд је закључио да није било само право, већ и дужност подноси-
оца представке да изрази свој став о правосудној реформи за коју је било 
јасно да ће имати утицај на судство и његову независност. Подносилац 
представке изразио је свој став и критику о питањима од јавног значаја и 
његове изјаве биле су дате са чисто професионалног аспекта. Сагласно 
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томе, његов положај и изјаве захтевале су висок степен заштите његове 
слободе изражавања и строго уздржавање од сваког мешања у ту слободу, 
с одговарајућим уским пољем процене домаћих власти. Превремени пре-
станак његовог мандата постигао је несумњив обесхрабрујући ефекат не 
остале судије и председнике судова у вези са учешћем у јавним дебатама 
о правосудним реформама и, још шире, о питањима која се тичу незави-
сности правосуђа. 

 Имајући у виду наведене одлуке Европског суда, може се закључи-
ти да је Европски суд става, имајући у виду растући значај који се придаје 
подели власти и важности обезбеђења независности судства, да свако 
мешање у слободу изражавања судије захтева пажљиво разматрање. Да ли 
је мешање државе у слободу говора судије одговарало захтевима демократ-
ског друштва и да ли је било сразмерно легитимном циљу коме се тежило 
оцењује се кроз: функцију коју судија врши; садржај спорне изјаве судије; 
контекст у коме је изјава дата и врсту и тежину изречене санкције, посебно 
када се оцењује да ли би казна могла да обесхрабри друге судије да убудуће 
дају критичке изјаве о јавним институцијама или политикама. На основу 
претходно поменутих примера, може се закључити да Европски суд даје 
једно смело, шире тумачење слободе изражавања судија, подржавајући 
њихово право да учествују у медијским расправама о правним, или другим 
питањима, али уз дозу опреза с обзиром на дужност судија да очувају своју 
непристрасност, како не би угрозили право грађана на правично суђење. 
Дакле, границе слободе изражавања судија садржане су у потреби да судо-
ви и судије уливају поверење онима којима суде. 
 

Како помирити дужности судије да штити своју независност  
и одржава своју непристрасност 

 Велики број људи, па и судија, којима слобода изражавања судија 
није тема о којој размишљају, имају уврежено схватање да у јавности 
иступа председник суда или лица која он за то одреди. Ако се и постави 
питање да ли и судија, осим председника суда или лица кога председник 
суда за то одреди, може да иступи у јавности, уобичајени одговор је да је 
то превасходно "задатак", али и "овлашћење", па чак и "право" председни-
ка суда, односно лица које он за то одреди. Уколико се баш инсистира да 
се добије одговор на питање може ли и судија да иступа у јавности, најче-
шћи је одговор да у јавности судије то не би требало, или да чак то ни не 
смеју, да чине.  
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 Разборито и доследно размишљање свакога ко покуша да одгово-
ри на питање о томе да ли у Србији судија има слободу да иступа у јавно-
сти, и да ли је та слобода нечим ограничена и чиме, на крају дође до 
закључка који и јесте правна тековина - да судија може да иступа у јавно-
сти, али да у таквој ситуацији треба да буде одмерен, због тога што би у 
јавности могао да произведе утисак да је његово понашање недолично 
или да је у погледу појединих питања пристрасан.  

 Када се у Србији разматра питање о јавним иступањима судија, 
основни правнички принципи налажу да се пође од Устава, Европске кон-
венције о људским правима и праксе Европског суда, који су и иначе, у 
складу са Уставом, саставни део правног поретка Србије, као и од закона 
који уређују ово право. Ни Устав, ни међународни стандарди људских 
права и пракса међународних институција које надзиру њихово спровође-
ње, нити Закон о судијама, одредбама свог члана 90. којима су прописани 
дисциплински прекршаји, па ни сам Судски пословник, не забрањују 
судијама да изражавају своје мишљење о стварима које се тичу правосуђа 
и да дају правовремене и тачне информације јавности, нарочито ако они у 
јавности иступају и као представници својих струковних удружења. 

 Дужност судије да изрази мишљење о стварима везаним за право-
суђе, заснована је дакле, на Уставу, закону, међународним стандардима и 
пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење, који 
претстављају општеприхваћена правила међународног права, па су као 
таква саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се 
примењују на основу члан 16. став 2. Устава Републике Србије, која је 
дефинисана као држава заснована на владавини права и социјалној прав-
ди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и 
слободама и припадности европским принципима и вредностима (члан 1). 
Штавише, ова дужност судија је утемељена и у етичким захтевима према 
судији да брани независност од политичких притисака, интервенција и 
утицаја у свакој прилици и да у свакој прилици одржава и јача поверење 
јавности и странака у поступку у своју и непристрасност суда. Све ово, 
подразумева се, на начин којим се не нарушава углед суда и не угрожава 
непристрасност судије и којим се води рачуна о интересима поступка, 
приватности и безбедности учесника у поступку. Обе дужности судија, и 
правне и етичке, у функцији су права на правично суђење, као једног од 
основних људских права која су неотуђива у демократској држави влада-
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вине права, као што је и одредбом члана 4. став 1. Устава записано за 
Србију. Одговарајући овим својим дужностима судије омогућавају да јав-
ност стиче уверење да су у систему судије од интегритета, способне да се 
одупру сваком притиску и да им обезбеде правично суђење. Без таквог 
уверења грађана и њиховог поверења у судство нема ни делотворног 
вршења правде.  

 Судски пословник, као подзаконски акт, не може бити пропис који 
ће уређивати слободу изражавања судија, јер је Уставом прописано да се 
начин остваривања основног права које је зајемчено уставом, као што је 
слобода изражавања, као и ограничење тог права, може прописати само 
законом и то под изричито прописаним условима за законско уређење тог 
права (члан 18. став 2), као и за његово законско ограничење (члан 20). 
Околност да уставом зајемчено право на слободу изражавања није разра-
ђено ни уређено, па ни ограничено, ниједним законом, већ да је Законом о 
уређењу судова само препуштено (члан 74) да се део те уставне материје 
(обавештавање јавности о раду судова) уреди Судским пословником, који 
доноси министар правде, значи да је неопходно то право применити непо-
средно на основу Устава, како је то прописано чланом 18. став 1. Устава.  

 Чак и када би се одредбе Судског пословника сматрале релевант-
ним за уређење слободе изражавања судија, те одредбе се једноставно не 
смеју тумачити просто језички, пошто уређују уставну материју. До пра-
вог значења одредаба чл. 57. и 58. Судског пословника може се поуздано 
доћи, из већ наведених разлога, једино системским тумачењем, полазећи 
од тога да се одредбе о људским правима, међу којима је и слобода изра-
жавања, 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. став 3. Устава), имајући у виду и сврху уставних јемстава 
људских права, па тако и слободе изражавања (члан 19) која служе очува-
њу људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког 
појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом 
на начелу владавине права. Осим тога, одредбе Судског пословника мора-
ју се тумачити имајући у виду и свеукупност правних норми садржаних у 
свим наведеним правним актима и, напослетку, водећи рачуна и о одред-
бама Устава које се односе на уставност и законитост, јединственост 
правног поретка и хијерархију општих правних аката и прописују да сви 
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закони и други општи правни акти морају бити сагласни са Уставом (члан 
194) и да сви подзаконски општи акти морају бити сагласни закону (члан 
195). Тек у складу са свиме напред реченим може се доћи до правог значе-
ња одредаба чл. 57. и 58. Судског пословника. Коректно примењујући 
наведена правила, долази се до несумњивог закључка да је задужење 
одређених лица, почев од председника суда, да објективно, правовремено 
и тачно обавештавају јавност (члан 58. Судског пословника) установљено 
не као њихово право да то чине, већ као њихова дужност према грађани-
ма. Тим пословничким одредбама обезбеђен је минимум обавештавања 
јавности. Њима међутим није забрањено да и други (судије које су за то 
способне и спремне) пружају обавештења јавности, да се обавештавање 
јавности врши и на друге начине, садржајније, потпуније, ажурније, као и 
да судије користе слободу изражавања и у ширем обиму, износећи своја 
мишљења о питањима која се односе на правосуђе, нарочито на незави-
сност судија и судова. Тек тада се долази до пуног смисла речи садржаних 
у чланку Судијама Србије, који је Живорад Стојковић написао септембра 
1972 поводом процеса професору Михаилу Ђурићу, који је био осуђен за 
деликт мишљења, али и недавно рехабилитован: "... Није смело, већ је 
само стидно бојати се моћи која постаје неозбиљна кад настоји да свој 
ауторитет постигне апсурдностима, све очигледнијим друштву. ... Ко 
зна шта и вас чека, судије. Кад то само буде требало, зар вам се не 
може десити да једино ви испаднете криви што сте сувише ревносни; да 
се утврди како сте много грешили, јер сте били дословни, да је био низак 
ниво правосуђа. ....Што се вама обраћамо, то, дакле, није незнање правог 
места, већ неприхватање да су устав и закони приче за другог, а не слово 
које једино важи за вас". 

 Свакоме у демократском друштву мора бити јасно, и то се мора 
подразумевати, да су уставне гаранције људских права прокламоване, а 
начин њиховог тумачења прописан у циљу успостављања, јачања и очува-
ња демократских вредности, да се људска права могу ограничити само 
изузетно, у складу са Уставом и то само на основу закона, те да је у демо-
кратском друштву дозвољено све што није изричито забрањено. 
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