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З А К Љ У Ч А К 

 

 Трошкове поступка на име ангажовања браниоца по службе-

ној дужности, сноси и исплаћује на захтев браниоца из буџетских 

средстава, орган (полиција, ЈТ или суд) који га је поставио односно 

пред којим су предузете радње браниоца.  

 Орган поступка нужне издатке исплаћује унапред док награду 

браниоцу за обављене радње у поступку мора исплатити након њихо-

вог предузимања, а најкасније окончањем фазе поступка пред тим 

органом или разрешењем браниоца те исте уноси у попис који се при-

лаже спису.  

 У свакој пресуди или решењу које одговара пресуди мора се 

одлучити о томе ко сноси трошкове поступка (члан 262. ЗКП).  

О б р а з л о ж е њ е 

 Обзиром да је у поступању како нижестепених судова, тако и 

органа поступка, дошло до неједнакости у погледу одлучивања о исплати 

трошкова одбране по службеној дужности, то је ВКС на седници одељења 

донео закључке усмерене да судовима и органима који одлучују послуже 

инструктивно, а све у циљу уједначавања поступања.  

 Најчешће питање које је изазвало одређене недоумице јесте пита-

ње обавезе исплате трошкова бранилаца по службеној дужности који су 

поступали у току кривичног поступка у разним његовим фазама.  

 Када је реч о поступању у предистражном поступку законодавац је 

јасно прописао чланом 261. став 6. ЗКП-а да трошкове предистражног 

поступка који се односе на награду и нужне издатке браниоца кога је одре-

дила полиција исплаћује тај орган, па у том смислу сваког браниоца који би 

се еентуално обратио тужишатву у истражном поступку, односно суду у 

даљем току поступка, треба упутити на орган полиције ради исплате тро-

шкова, који орган је, иако то није стриктно прописано, у смислу члана 261. 

став 4. дужан затим да доказ о томе проложи списима предмета.  

 Када је реч о поступању у даљем току поступка, уз чињеницу да је 

истражни поступак из надлежности суда прешао у руке тужиоца, који се у 
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овој фазији појављује као орган поступка, а касније након потврђивања 

оптужнице као странка, законодавац је остао недоречен.  

 Наиме, чланом 261. став 4. ЗКП-а прописано је коју врсту трошко-

ва је орган поступка дужан да исплати унапред, уз обавезу органа поступ-

ка да унапред исплаћене трошкове унесе у попис који ће приложити спи-

сима. Наведена одредба односи се на све фазе поступка, без обзира ко је у 

којој фази орган поступка, а када је реч о врсти трошкова који се предујм-

љују, везано за браниоце по службеној дужности, предвиђено је да се уна-

пред исплаћују само нужни издаци постављених бранилаца.  

 Стога се као појавила дилема око исплате награде за браниоце по 

службеној дужности. Из наведене одредбе јасно произилази да се награда 

не исплаћује унапред. Међутим, у пракси ни не постоје случајеви захтева 

за исплатом награде унапред, већ се ради о захтевима бранилаца по слу-

жбеној дужности за исплату накнада и награда накнадно, односно након 

што су извршили радње због којих су били постављени.  

 Имајући то у виду, закључак је да је орган поступка тај који доно-

си решење о исплати трошкова браниоца по службеној дужности на његов 

захтев, без обзира на фазу поступка, те да је иако то није стриктно пропи-

сано, у смислу члана 261. став 4. ЗКП-а дужан затим да доказ о томе про-

ложи списима предмета. То може бити како суд у фази након потврђива-

ња оптужнице, тако и тужилац у фази истраге. Ово тим пре ако се има у 

виду да се неретко поступак окончава управо у фази истраге, наредбом о 

обустави, закључењем споразима и др., где суд или уопште није укључен 

или је његова улога кроз поступање судије за претходни поступак мини-

мална, као и да окривљени често ангажују браниоца чиме улога браниоца 

по службеној дужности престаје те се исти пред судом ни не појављује.  

 Посебно је потребно нагласити да решење о исплати браниоца по 

службеној дужности није одлука о трошковима поступка за коју је једино 

и искључиво надлежан суд, те да следствено томе не постоје законске 

препреке за доношење таквог решења. У том смислу сваког браниоца који 

би се евентуално обратио суду за трошкове настале у фази истраге, треба 

упутити на орган истраге ради исплате трошкова.  

 Везано за трећи став овог закључка, а како се у пракси често могу 

видети пресуде (или решења која одговарају пресуди) које уопште не 

садрже одлуку о трошковима поступка, потребно је нагласити да је чла-
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ном 262. став 1. ЗКП-а прописана обавеза суда да у одлуци којом оконча-

ва кривични поступак одлучи и о основу односно о томе ко ће сносити 

трошкове поступка, те да је накнадно решење о трошковима могуће доне-

ти само у погледу висине трошкова о чијем је основу већ одлучено.  

 (Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног каса-

ционог суда 28.2.2020. године) 
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1. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 

 

 

ПОВРЕДА ЗАКОНА ИЗ ЧЛАНА 441. СТАВ 4. ЗКП У ВЕЗИ  

ТАРИФНОГ БРОЈА 79. ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА 

ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА 

 Прегледање и разматрање списа предмета од стране браниоца 

окривљеног након правноснажности решења о одбацивању кривичне 

пријаве је процесна радња предузета ради остваривања права окри-

вљеног да буде информисан о току поступка који је против њега 

вођен, па окривљени има право на накнаду трошкова одбране брани-

оца који је радњу предузео на терет органа поступка пред којим су ти 

трошкови настали. 

Из образложења:  

 "Бранилац окривљеног у поднетом захтеву за заштиту законито-

сти основано истиче повреду закона из члана 441. став 4. ЗКП, у вези 

Тарифног броја 79. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 

адвоката, а наиме да су Основни јавни тужилац у Деспотовцу и Основни 

суд у Деспотовцу одлуком о трошковима кривичног поступка повредили 

закон, јер део захтева окривљеног у коме се тражи да се накнаде трошко-

ви кривичног поступка на име разгледања списа предмета од стране бра-

ниоца, као и трошкови настали у вези са тим - превоза браниоца и одсу-

ства из канцеларије приликом приступа у Основно јавно тужилаштво у 

Деспотовцу ради разгледања списа предмета, није прихватио.  

 Одредбом члана 261. став 1. ЗКП, прописано је поред осталог да 

су трошкови кривичног поступка издаци учињени поводом поступка од 

његовог покретања до његовог завршетка, док је у ставу 2. истог члана 

прописано шта трошкови кривичног поступка обухватају, па се у тачки 7. 

прописује да трошкови кривичног поступка обухватају награду и нужне 

издатке браниоца.  

 Тарифним бројем 79. Тарифе о наградама и накнадама трошкова 

за рад адвоката прописано је да адвокату за прегледање и разматрање спи-
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са предмета припада 50% награде прописане за поднеске којима се покре-

ће поступак чији се списи разматрају.  

 Имајући у виду да је Основни јавни тужилац у Деспотовцу дана 

2.7.2018. године одбацио кривичну пријаву против окривљеног, те да о томе 

није писменим путем обавестио ни окривљеног ни његовог браниоца, то је 

по налажењу Врховног касационог суда, условило подношење молбе за увид 

у списе предмета, па је стога прегледање и разматрање списа предмета од 

стране браниоца окривљеног, а након одбачаја кривичне пријаве, извршено у 

интересу окривљеног и у циљу остваривања права окривљеног да буде 

информисан о току кривичног поступка који се води против њега.  

 Имајући у виду наведено Врховни касациони суд налази да су поби-

јана решења донета уз повреду закона из члана 441. став 4. ЗКП, јер Основни 

јавни тужилац у Деспотовцу и Основни суд у Деспотовцу, супротно цитира-

ним одредбама Законика о кривичном поступку и Тарифи о наградама и 

накнадама трошкова за рад адвоката, нису досудили трошкове поступка 

окривљеног, а на име прегледања и разматрања списа предмета и других тро-

шкова браниоца окривљеног, који су у вези с тим настали.  

 Стога је Врховни касациони суд на основу члана 492. став 1. тачке 

1) ЗКП уважио захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног, уки-

нуо побијана решења и предмет вратио Основном јавном тужиоцу у 

Деспотовцу на поновно одлучивање, да би се у поновном поступку, а има-

јући у виду примедбе изнете у овој пресуди, донела правилна, јасна и на 

закону заснована одлука." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 992/2019 од 

1.10.2019. године, утврђена на седници Кривичног одељења од 22.6.2020. 

године) 

 

 

ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА  

И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 

 Погодовање осумњиченом применом процесног института 

одлагања кривичног гоњења не може се проширити у погледу права 

на накнаду трошкова поступка па се у случају одбачаја кривичне 

пријаве у смислу члана 283. став 3. ЗКП јер је осумњичени испунио 
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преузете обавезе, не примењује одредба члана 265. став 1. ЗКП, одно-

сно трошкови не падају на терет буџетских средстава суда. 

Из образложења:  

 "Указујући на повреду закона из члана 441. став 4. ЗКП, бранилац 

окривљених у поднетом захтеву истиче да окривљени у конкретном случају 

имају право на накнаду трошкова насталих у предистражном поступку 

(поступак поводом кривичне пријаве), а на име ангажовања браниоца и то 

из буџетских средстава у складу са одредбом члана 265. став 1. ЗКП, обзи-

ром да је кривична пријава против окривљених одбачена, а у ком случају се 

по ставу браниоца правно дејство које решење о одбачају кривичне пријаве 

има у односу на трошкове који су настали у поступку поводом кривичне 

пријаве може поистоветити са правним дејством које обустава кривичног 

поступка производи у односу на трошкове кривичног поступка.  

 По налажењу Врховног касационог суда, одбачај кривичне пријаве 

по основу испуњења обавеза наложених наредбом јавног тужиоца о одлага-

њу кривичног гоњења, на основу члана 283. став 3. у вези ст. 1. и 2. ЗКП, 

представља одступање од начела легалитета кривичног гоњења. Наиме, реч 

је о примени супротног начела - начела опортунитета којим је јавном тужи-

оцу уместо обавезе кривичног гоњења сваког учиниоца кривичног дела које 

се гони по службеној дужности остављена могућност процене оправдано-

сти кривичног гоњења. У основи овог института је погодовање осумњиче-

ном, јер му се уместо кривичног поступка и санкције нуди могућност да 

испуни одређену друштвено-корисну обавезу, а за узврат му се нуди најпре 

одлагање кривичног гоњења и коначно одбацивање кривичне пријаве уко-

лико испуни преузете обавезе. Наведене погодности прописане су одред-

бом члана 283. ЗКП и не могу се проширити и на додатне погодности у 

погледу права на накнаду трошкова кривичног поступка. 

 Дакле, пошто одбачај кривичне пријаве по овом основу предста-

вља изузетак од начела легалитета, то се, по налажењу Врховног касацио-

ног суда, такав одбачај не може изједначити са обуставом кривичног 

поступка до које је дошло применом начела легалитета из чланова 20, 308, 

338. и 352. ЗКП. Стога се у погледу права на накнаду трошкова поступка 

у овом случају не примењују одредбе члана 265. став 1. ЗКП. 

 Следствено напред наведеном, а како се кривични поступак не 

може обуставити из разлога прописаних одредбом члана 283. став 3. у 
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вези ст. 1. и 2. ЗКП, то је стога искључена могућност изједначавања прав-

ног дејства решења о одбачају кривичне пријаве по овом основу са прав-

ним дејством које обустава кривичног поступка производи у односу на 

трошкове кривичног поступка.  

 Са изнетих разлога, налазећи да побијаним решењима није учиње-

на повреда закона из члана 441. став 4. ЗКП на коју се неосновано указује 

захтевом за заштиту законитости браниоца окривљених, то је Врховни 

касациони суд на основу члана 491. став 1. ЗКП наведени захтев браниоца 

окривљених одбио као неоснован." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 466/2019 од 

8.5.2019. године, утврђена на седници Кривичног одељења од 22.6.2020. 

године) 
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2. КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 

 

КРИВИЧНО ДЕЛО ДАВАЊЕ ЛАЖНОГ ИСКАЗА 

 Раније дат исказ сведока који је касније у кривичном поступ-

ку користио право да не сведочи на основу члана 94. став 1. тачка 2) 

ЗКП, није пуноважан и не може се у кривичном поступку користити 

на било који начин те стога не може да представља радњу извршења 

кривичног дела давање лажног исказа из члана 335. став 1. Кривич-

ног законика. 

Из образложења:  

 "Захтевом за заштиту законитости браниоца окривљених правно-

снажне  пресуде којима су окривљене оглашене кривима због кривичног 

дела давање лажног исказа из члана 335. став 1. КЗ, побијају се, поред 

осталог, и због повреда закона из члана 439. ЗКП. Испитујући основаност 

поднетог захтева, у оквиру правца и основа поднетог захтева,  Врховни 

касациони суд налази да је побијаним пресудама учињена повреда кри-

вичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП,  јер у конкретном случају нема 

радње кривичног дела. 

  Одредбом члана 424. став 1. тачка 1) ЗКП, прописано је да ће у 

пресуди у којој се оптужени оглашава кривим (осуђујућој пресуди) суд 

изрећи за које дело се оглашава кривим, уз назначење чињеница и околно-

сти које чине обележја кривичног дела, као и оних од којих зависи приме-

на одређене одредбе кривичног закона. 

 Одредбом члана 335. став 1. КЗ, прописано је да ће се казном 

затвора до три године, казнити сведок, вештак, преводилац или тумач, 

који да лажни исказ пред судом, у дисциплинском, прекршајном или 

управном поступку или другом законом прописаном поступку. 

Дакле, радња извршења овог кривичног дела састоји се у давању лажног 

исказа, при чему лажни исказ представља  изјаву која садржи потврђива-

ње неистинитих чињеница или негирање истинитих. 

 Из списа предмета произилази да су окривљене, у својству сведока у 

предмету ОЈТ у Неготину Кт 127/17 на записнику од 27.04.2017. године,  
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којом приликом су упозорене да су ослобођене дужности сведочења у 

поступку против окривљеног Саде Ђорђева, због кривичног дела кријумча-

рење у покушају из члана 230. став 1. у вези члана 30. КЗ, који им је брат, 

дале свој исказ везано за критични догађај односно чињеницу када је окри-

вљени био код њих. Даље из списа предмета произилази да су окривљене  на 

главном претресу одржаном пред Основним судом у Неготину 11.5.2018. 

године у предмету К 280/17 изјавиле да не желе да сведоче у поступку који 

се води против њиховог брата–окривљеног Саде Ђорђева због кривичног 

дела кријумчарење у покушају из члана 230. став 1. у вези члана 30. КЗ. 

 Како су окривљене у кривичном поступку који се води  против њихо-

вог брата несумњиво ослобођене од дужности сведочења (члан 94. став 1. 

тачка 2) ЗКП), то се сваки њихов ранији исказ, а посебно онај дат пред  ОЈТ у 

Неготину дана 27.04.2017. године, који представља радњу предметног  кри-

вичног дела, не може ни на који начин користити у кривичном поступку.  

 Привилеговани сведок се може користити својим правом у свакој 

фази кривичног поступка када се саслушава и то све до правноснажности 

одлуке, а записници о исказу привилегованих сведока морају се издвојити 

из списа када сведок изјави на било ком испитивању да не жели да сведо-

чи, што суд није учинио у другом поступку у коме су, овде окривљене, 

биле сведоци. 

 Према томе, исказ сведока који за кривични поступак није пунова-

жан (валидан), не може да буде основ оптужења – конкретно радња или 

предмет кривичног дела, за које су окривљене оптужене и правноснажно 

оглашене кривима. 

 Налазећи из изнетих разлога, да је побијаним правноснажним пре-

судама на штету окривљених, учињена повреда кривичног закона из чла-

на 439. тачка 1) ЗКП, када је утврђено да су радњама описаним у изреци 

првостепене пресуде окривљене извршиле кривично дело давање лажног 

исказа из члана 335. став 1. КЗ, Врховни касациони суд је преиначио 

побијане пресуде и на основу члана 423. тачка 1) ЗКП, окривљене ослобо-

дио од оптужбе да су извршиле по једно  кривично дело давање лажног 

исказа из члана 335. став 1. КЗ." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1078/2019 од 

24.12.2019. године, утврђена на седници Кривичног одељења од 22.6.2020. 

године)  
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ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ 

 
 

ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ О ДОЗВОЉЕНОСТИ РЕВИЗИЈЕ 

У периоду од 2014. године (после ступања на снагу Закона о изме-

нама и допунама Закона о парничном поступку - "Службени гласник РС", 

број 55/14) до краја 2019. године, Грађанско одељење Врховног касацио-

ног суда је на својим седницама усвојило више правних закључака  о 

дозвољености ревизије. 

На седници Грађанског одељења одржаној дана 23.6.2014. године 

усвојен је правни закључак  који гласи:  

Врховни касациони суд може изузетно дозволити ревизију и 

када она није дозвољена по посебном пропису или по Закону о пар-

ничном поступку.  

На седницама одржаним дана 3.3. и 10.3.2015. године усвојени су 

закључци о дозвољености ревизије, који гласе: 

Примена одредаба ст. 1. и 3. члана 23. става 1. тач. 2. и 3. члана 13. 

и става 2. члана 14. Закона о изменама и допунама Закона о парничном 

поступку ("Службени гласник РС" бр. 55/14)  

1. против правноснажних одлука донетих у другом степену 

после 31.5.2014. године (независно од времена покретања 

парничног посутпка) вредносни цензус за дозвољеност 

ревизије одређен је одредбом става 3. члана 23. Закона о 

изменама и допунама Закона о парничном поступку 

(динарска противвредност преко 40.000 евра односно пре-

ко 100.000 евра у привредним споровима).  

 

I 

1. сва остала питања у вези дозвољености ревизије против правно-

снажних одлука донетих у другом степену после 31.5.2014. године треба 

ценити према Закону о парничном поступку који је био на снази у време 

покретања  парничног поступка, односно у време укидања ако је одлука 
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којом се поступак окончава укинута и предмет враћен на поновно суђење 

после  1.2.2012. године (члан 23. став 1. Закона о изменама и допунама 

Закона о парничном посутпку и члан 506. став 2. Закона о парничном 

поступку ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 49/13-УС и 74/13-УС)1 и 2.  

2. Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку ("Слу-

жбени гласник РС" број 55/14) се примењује ако је правноснажна одлука доне-

та у другом степену после 31.5.2014. године, а парнични поступак покренут 

после 1.2.2012. године, односно ако је одлука којом се окончава поступак уки-

нута и предмет враћен на поновно суђење после 1.2.2012. године3. 

        

II 

 Изузетно, од претходних закључака ако је у поступку покренутом 

после 1.2.2012. године другостепени суд одлуком донетом после 

31.5.2014. године преиначио одлуку и одлучио о захтевима странака или 

усвојио жалбу, укинуо одлуку и одлучио о захтевима странака, изузев ако 

се ради о трошковима поступка или камати као споредним потраживањи-

ма, о споровима мале вредности, о парницама због сметања државине или 

ако је посебним законом прописано да ревизија није дозвољена, дозвоље-

ност ревизије треба ценити према одредби става 1. тач. 2. и 3. члана 13. 

Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.  

 
1  Закључак се односи пре свега на примену одредаба о посебној ревизији-да ли се примењује одред-

ба члана 395. ЗПП ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 111/09) или одредба члана 404. ЗПП 

("Службени гласник РС" бр. 72/11 и 55/14).   Ако се ради о одредбама члана 404. релевантно је да 
ли се примењују измене извршене Законом о изменама и допунама ЗПП ("Службени гласник РС" 

број 55/14). Врховни касациони суд има различита овлашћења: на основу одредбе члана 395. не 

може дозволити  одлучивање о посебној ревизији ако нема предлога апелационог суда; на основу 
одредби члана 404. пре извршених измена Законом о изменама и допунама ЗПП ("Службени  гла-

сник РС" број 55/14) није везан предлогом апелационог суда, а после измена сам одлучује о 

посебној ревизији.  
2  Овим закључком прави се разлика да ли је поступак покренут пре или после 1.2.2012. године 

(исто дејство има и укидање после тог датума одлуке којом се поступак окончава и враћа предмет 

на поновно суђење) у првом случају примењује се Закон о парничном поступку  ("Службени гла-
сник РС" бр. 125/04 и 111/09), а у другом случају ЗПП ("Службени гласник РС" бр. 72/11... 55/14) 

2. Закон о изменама и допунама ЗПП ("Службени гласник РС" број 55/14) се примењује ако је 

правноснажна одлука донета у другом степену после 31.5.2014. године а парнични поступак 
покренут после 1.2.2012. године односно ако је одлука којом се окончава поступак укинута и 

предмет враћен на поновно суђење после 1.2.2012. године. 
3  Овај закључак се односи само на примену Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" 

бр. 72/11... 55/14) и одређује када се примењује Закон о изменама и допунама Закона о парничном 

поступку ("Службени гласник РС" број 55/14) 
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 После ових закључака Грађанско одељење Врховног касационог 

суда је на седници одржаној 10.12.2019. године усвојило допуну закључка 

о дозвољености ревизије у имовинскоправним споровима у којима се 

тужбени захтев не односи на потраживање у новцу. 

 1) Ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима у који-

ма се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ства-

ри или извршење неке друге чинидбе ако тужилац у тужби или у току 

првостепеног поступка није означио вредност предмета спора, нити се 

она  може утврдити на основу одређене или плаћене судске  таксе. 

 2) Изузетно, ревизија је дозвољена и када тужилац у тужби 

није означио вредност предмета спора нити је она утврђена у смислу 

одредбе члана 33. ЗПП, ако је одлуком суда тужиоцу наложено плаћа-

ње таксе према вредности  спора меродавној за изјављивање ревизије. 
 

III 

 На седници Грађанског одељења одржаној дана 2.6.2020. године 

усвојен је закључак о дозвољености ревизије, који гласи:  

 Када другостепени суд, одлучујући о жалби тужиоца укине 

првостепену пресуду и одбаци тужбу, ревизија тужиоца није дозвоље-

на по члану 403. став 2. тачка 3. Закона о парничном поступку.  
     

О б р а з л о ж е њ е 

за тачку II 

 На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржа-

ној 12.11.2019. године није прихваћен предлог правног става који би гласио: 

Ревизија је дозвољена у имовинскоправним споровима у којима 

се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу ако тужилац у 

тужби или у току првостепеног поступка није означио вредност 

предмета спора, нити се она може утврдити на основу одређене  или 

плаћене судске таксе. 

 Одељење је остало код правног става усвојеног на седници Гра-

ђанског одељења Врховног суда Србије од 26.5.2003. године који гласи:  

Ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима у којима 

се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари 
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или извршење неке друге чинидбе ако тужилац у тужби или у току 

првостепеног поступка није означио вредност предмета спора, нити се 

она  може утврдити на основу одређене или плаћене судске  таксе. 

 Овим правним ставом замењен је став 2. Закључка са саветовања гра-

ђанских и грађанског привредних одељења Савезног суда, врховних судова 

република и Врховног војног суда од 28. и 29.5.1986. године а који је гласио: 

 Кад ни у тужби ни у току првостепеног поступка тужилац није 

назначио вредност предмета спора а вредност предмета спора не може да 

се оцени ни на основу плаћене судске таксе, ревизија се сматра дозвоље-

ном, јер странка не може да сноси штетне последице због пропуста суда 

који је у смислу члана 109. у вези са чланом 186. став 2. ЗПП, био дужан да 

позове тужиоца и поучи га да назначи вредност предмета спора.  

 Аргументација дата за правни став који је усвојен 26.5.2003. годи-

не, важи и данас. То значи да пропуст тужиоца да означи вредност пред-

мета спора, тужбу не чини неразумљивом односно неуредном, ако она 

садржи све елементе из  чл. 192. и 98. Закона о парничном поступку. У 

пракси се овом недостатку не придаје значај, па  се тужилац због овог 

пропуста (не означавање вредности предмета спора), не може "наградити" 

и правом на употребу ванредног правног средства. Пропуст или намера 

тужиоца да не означи вредност предмета спора треба њега да погоди. 

Овоме треба  додати и чињеницу да већину тужби саставља пуномоћник 

(најчешће адвокат) и да су најчешћи мотиви  изаостављања вредности 

предмета спора избегавање таксених обавеза. Због значаја процедуре, 

пораста образовног нивоа становништва, повећања броја квалификованих 

пуномоћника, чињенице да су правила поступка са коментарима доступна 

свакоме, може се применити  традиционално правило да незнање закона 

никога не оправдава и да последице пропуста (намере) треба да сноси 

тужилац. Како је двостепеност уставна категорија која се у редовном 

поступку обезбеђује а ревизија ванредно правно средство то би се могло 

закључити да неозначавањем вредности предмета спора тужилац свесно 

пристаје на двостепену Уставом гарантовану правну заштиту и на тај 

начин се прећутно одриче права на употребу ванредног правног средства.  

 На истој седници предложено је да се постојећи правни став допу-

ни, у складу са судском праксом. 
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 Одредбом члана 403. став 3. Закона о парничном поступку је про-

писано да ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима ако 

вредност предмета спора побијаног дела не прелази динарску противвред-

ност од 40.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан под-

ношења тужбе. 

 У пракси се дешава да тужилац не означи вредност предмета спора у 

тужби, а  суд у поступку контроле обрачунате и наплаћене судске таксе при-

меном члана 29. Закона о судским таксама по пријему тужбе на брз и пого-

дан начин не утврди вредност предмета спора, односно провери вредност 

означену у тужби. У даљем току поступка тужилац означи вредност предме-

та спора која је меродавна за изјављивање ревизије а не преиначи тужбу у 

смислу чл. 199. до 201. ЗПП па у тој ситуацији ревизија против другостепене 

пресуде није дозвољена. Уколико тужилац у току парнице преиначи тужбу и 

означи вредност предмета спора која је меродавна за изјављивање ревизије, 

таква ревизија против правноснажне пресуде донете у другом степену је 

дозвољена јер се преиначена тужба  сматра новом тужбом. 

 Уколико пак, суд, без означавања вредности предмета спора од 

стране тужиоца у тужби или утврђивања вредности предмета спора у сми-

слу члана 33. Закона о парничном поступку наложи тужиоцу плаћање так-

се према вредности спора која је меродавна за изјављивање ревизије, 

ревизија против  правноснажне пресуде донете у  другом степену је 

дозвољена, јер ревидент у тој ситуацији има оправдано очекивање да ће 

се о изјављеној ревизији одлучивати. 

 Како се на изложени начин поступа приликом оцене дозвољено-

сти ревизије било је потребно да се постојећи правни став Грађанског оде-

љења Врховног суда Србије од 26.5.2003. године допуни тачком 2. овог 

предлога. 
  

О б р а з л о ж е њ е 

за тачку III 

 Законом о изменама и допунама ЗПП (''Службени гласник РС'' 

број 55/14) мењан је члан 403. став 2. тако да гласи: 

 ''Ревизија је увек дозвољена ако је: 

 1) то посебним законом прописано; 
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 2) другостепени суд преиначио пресуду и одлучио о захтевима 

странака; 

 3) другостепени суд усвојио жалбу, укинуо пресуду и одлучио о 

захтевима странака.'' 

 Пред Врховним касационим судом се појавило спорно питање да 

ли у случају када другостепени суд одлучујући о жалби укине првостепе-

ну пресуду и одбаци тужбу, тужилац може да ревизијом побија другосте-

пену одлуку применом члана 403. став 2. тачка 3. ЗПП? 

 Ако другостепени суд по члану 403. став 2. тачка 3. ЗПП, укине 

првостепену пресуду и одбаци тужбу он то чини решењем као врстом 

одлуке. Већ само та, формално правна, чињеница је довољна да се у тим 

случајевима елиминише примена поменуте одредбе закона и да се о реви-

зији одлучује применом члана 420. ЗПП. Осим тога, а што је свакако 

важније, члан 403. став 2. тачка 3. ЗПП садржи и део који захтева да дру-

гостепени суд усвоји жалбу, укине првостепену пресуду, али и одлучи о 

захтевима странака, дакле мериторно оконча спор. Тек тада, дакле након 

одлуке о захтевима странака стичу се услови да се о изјављеној ревизији 

одлучује применом члана 403. став 2. тачка 3. ЗПП, наравно под условима 

да се не ради о изузецима из раније усвојених закључака Врховног каса-

ционог суда (трошкови поступка, камата). Одлука другостепеног суда 

која је наведена, не може да се сматра преиначењем првостепене пресуде 

што би омогућило дозвољеност ревизије по члану 403. став 2. тачка 2. 

ЗПП, без обзира која је странка изјавила ревизију.  

 Поред наведеног, ако се пође од разлога за измену ЗПП која је 

наведена, тј. од уставне гаранције из члана 36. став 2. по којој ''свако има 

право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлу-

чује о његовом праву или на закону заснованом интересу'' поменутом 

одредбом и тумачењем како је наведено не вређа се тај уставни принцип 

јер се у овом случају не ради о мериторној одлуци другостепеног суда. 

Решењем којим се одбацује тужба не одлучује се о тужбеном захтеву а 

тиме и праву на чије остварење – заштиту је он усмерен.  
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ЗАКЉУЧАК 

О НАДЛЕЖНОСТИ ВАНПАРНИЧНОГ СУДА У ПОСТУПКУ  

УПИСА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ 

 1. Ванпарнични суд је надлежан да одлучује по предлогу за 

утврђивање времена и места рођења неког лица тек по правносна-

жном окончању управног поступка у коме је захтев истог лица за 

упис у матичне књиге рођених надлежних органа Републике Србије 

одбијен због тога што у том поступку није доказано време и место 

рођења истог лица.  

 2. Лице које је било уписано у матичну књигу рођених Репу-

блике Србије али су те књиге уништене, не може тражити од ванпар-

ничног суда да утврђује чињеницу његовог времена и места рођења.  

 3. Лица која су уписана у матичне књиге рођених тзв. Р. Косо-

во не могу тражити од ванпарничног суда да утврђује чињеницу 

његовог времена и места рођења.  
 

О б р а з л о ж е њ е  

I 

 Основни судови у Србији су поступали по захтевима лица која су 

рођена на територији АП Косово и Метохија за утврђивање времена и места 

рођења, а ради уписа у матичну књигу рођених. Због различите праксе тих 

судова и немогућности да се пракса другачије усагласи, Грађанско одељење 

Врховног касационог суда је одлучило да користећи овлашћење из члана 31. 

Закона о уређењу судова о овом питању заузме став.   
 

II 

 Питање уписа у матичну књигу рођених и надлежност суда у том 

поступку регулисано је следећим прописима:  

 Закон о матичним књигама (''Службени гласник РС'' бр. 20/2009... 

47/2018) у члану 6. став 3. прописује да послови вођења матичних књига и 

решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига 

за подручје Аутономне покрајине Косова и Метохије поверавају се градо-

вима Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Јагодини, Врању, Лесковцу 

и то за поједине општине са подручја АП Косово и Метохија.  
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 У чл. 43. и 44. закон уређује поступак обнављања матичних књига 

ако су уништене или нестале, при чему је установљена обавеза грађана да 

у циљу обнављања матичних књига дају податке који су им познати. 

Министар решењем одређује обнављање уништених или несталих матич-

них књига, као и поступак и рок у коме ће бити обновљене. У одредбама 

чл. 45. до 54. уређују се матичне књиге рођених међу којим одредбама 

треба издвојити да се у матичну књигу рођених уписују подаци о рођењу, 

националној припадности, да се рођење детета пријављује надлежном 

матичару ради уписа у матичну књигу рођених, да је рођење детета у 

здравственој установи дужна да пријави та установа без одлагања, а рође-

ње детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, члан 

домаћинства или нека друга законом одређена особа у року од 15 дана од 

дана рођења. Треба још додати и да из чл. 6. и 7. закона произлази да 

матичар, односно други орган у поступку вођења матичних књига посту-

па по правилима управног поступка.  

 Закон о ванпарничном поступку (''Службени гласник СРС'' бр. 

25/82... ''Службени гласник РС'' број 106/2015) у одредбама чл. 71а до 71љ 

је прописао да лице које није уписано у матичну књигу рођених, а време и 

место свог рођења не може да докаже на начин предвиђен прописима 

којима се уређује вођење матичних књига, може суду поднети предлог за 

утврђивање времена и места рођења (доказивање рођења). Поред лица 

чије се рођење доказује поступак за утврђивање времена и места рођења 

може поднети свако лице које за то има непосредни правни интерес као и 

орган старатељства. За утврђивање времена и места рођења месно је над-

лежан сваки стварно надлежан суд. Законом је прописана садржина пред-

лога за утврђивање времена и места рођења, затим поступак који се пред 

судом води, а који се окончава решењем о утврђивању времена и места 

рођења које се потом доставља надлежном матичару.  

 С обзиром да се ради о захтевима лица која су рођена на подручју 

Аутономне покрајине Косова и Метохије потребно је подсетити се и да 

Устав Републике Србије у преамбули садржи одредбу по којој ''Полазећи 

од тога да је покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, 

да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и 

да из таквог положаја покрајине Косова и Метохије следе уставне обавезе 

свих државних органа да заступају и штите државни интерес Србије на 

Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољно-политичким односима. 
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Поред тога, члан 82. став 2. Устава прописује да суштинска аутономија 

покрајине Косова и Метохије уредиће се посебним законом који се доноси 

по поступку предвиђеним за промену Устава''. Такав закон није донет.  

 Од међународних докумената који се односе на подручје Ауто-

номне покрајине Косова и Метохије издваја се Резолуција Савета безбед-

ности Уједињених нација 1244 из 1999. године, али њене одредбе се не 

односе на питање које је предмет овог рада4. 
 

III 

 Ценећи наведене прописе који уређују спорно питање може да се 

најпре констатује да важећи Закон о матичним књигама познаје надлежност 

органа Републике Србије у вођењу матичних књига и решавања у управном 

поступку из те области за подручје Аутономне покрајине Косова и Метохи-

је (члан 6). Други закључак је да постоји надлежност управних органа у 

вођењу матичних књига, а да је надлежност суда утврђена само у случају 

када неко лице није уписано у матичну књигу рођених, а да би било уписа-

но не може да докаже време и место свог рођења на начин прописан Зако-

ном о матичним књигама (извештајем здравствене установе, пријавом род-

бине). Тек тада се то лице може обратити ванпарничном суду ради утврђе-

ња чињенице рођења. Дакле поступак се увек мора покренути пред надле-

жним органом управе ради уписа у матичну књигу рођених, па тек ако тај 

орган не може да изврши упис зато што не може да утврди чињеницу рође-

ња стичу се услови за поступак пред ванпрничним судом. Лица која су упи-

сана у матичне књиге, без обзира да ли су оне у међувремену уништене или 

нестале, не могу поново да траже од суда да се у судском поступку утврђује 

чињеница њиховог рођења, већ се то питање решава кроз обнављање 

матичних књига. Свакако национална припадност учесника поступка не 

сме да буде сметња за поступање надлежних органа Републике Србије.  

 
4  Тзв. Бриселски споразум, који нема карактер општег акта (Уставни суд) нити је ратификован од 

стране Скупштине Републике Србије, односи се на питање полиције и судску власт, а не односи 
се на оно што је предмет овог рада. Иако овај споразум није ратификован он је, у одређеном пери-

оду до одлуке Уставног суда којим је утврђена неуставност уредбе производио дејство и то упра-

во доношењем Уредбе Владе Републике Србије о посебном начин обраде података садржаних у 
матичним књигама за АП Косово и Метохију од 18.11.2011. године. Питањем доступности реги-

страције грађана АП Косова и Метохије (Косово) бавила се организација за европску безбедност и 

сарадњу преко своје мисије на Косову и о утврђеном стању је објавила обиман извештај у јулу 
2012. године. Суштина тог извештаја је да је евиденција грађана Косова углавном свеобухватна, 

валидна, да је она у надлежности тзв. МУП-а Косово итд.  
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 Посебно је спорно питање какав је значај чињенице да је неко лице 

уписано у матичне књиге рођених тзв. Републике Косово односно да ли и 

то лице има исти статус као и лице које није уписано у матичне књиге рође-

них Републике Србије имајући у виду однос органа Републике Србије пре-

ма актима тзв. Републике Косово (непризнавање). Ако се потпуно занемари 

Извештај ОЕБС-а који је поменут (који је објављен и доступан) о валидно-

сти уписа и ако се задржимо на улози суда у овом поступку следи закључак 

да се ни таква лица не могу обраћати ванпарничном суду за утврђење чиње-

нице рођења. Друго је питање, о коме се Грађанско одељење ВКС не може 

изјашњавати, да ли таква лица уопште треба да буду уписана у матичну 

књигу рођених код органа управе. Суд утврђује чињеницу рођења, за лица 

која су уписана у матичну књигу тзв. Р. Косово та чињеница није спорна, 

па се она као таква не може јавити ни у поступку уписа у матичне књиге 

РС. Суд не може да утврђује чињеницу која је позната а на шта би се у 

суштини свео ванпарнични судски поступак у овом случају. Орган управе 

питање уписа мора да реши у оквиру своје надлежности, а не на темељу 

одлуке ванпарничног суда.  

 (Закључак утврђен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 3.7.2020. године)  
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ПРАВНА СХВАТАЊА И ПРАВНИ СТАВОВИ 
 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

О НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ТУЖБИ  

ЗА ПОНИШТАЈ АКТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 Управни суд је надлежан да у управном спору одлучује о 

тужби ради поништаја коначног акта јединице локалне самоуправе о 

давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини донетог 

након спроведеног поступка јавног надметања, односно прикупљања 

понуда. 

О б р а з л о ж е њ е:  

 Одредбом члана 84. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Слу-

жбени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 54/13-Решење УС, 98/13-Одлука УС, 

132/14 и 145/14) прописано је да грађевинско земљиште може бити у свим 

облицима својине, а ставом 2. истог члана, да право својине на грађевин-

ском земљишту у јавној својини има Република Србија, аутономна покра-

јина,  односно јединица локалне самоуправе.  

 Одредбом члана 86. став 1. претходно наведеног закона прописано 

је да власник грађевинског земљишта у јавној својини може грађевинско 

земљиште дати у закуп ради изградње објекта за који се издаје привремена 

грађевинска дозвола у складу са чланом 147. овог закона, у случају реализа-

ције пројеката од значаја за Републику Србију, као и у случајевима предви-

ђеним у члану 100. ст. 2. и 3. овог закона. Према ставу 2. истог члана, када 

се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за које је 

законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, уговор о 

закупу се закључује на одређено време, најдуже до пет година.  

 Одредбама члана 99. Закона о планирању и изградњи, поред оста-

лог, прописано је: да се грађевинско земљиште у јавној својини може дати 
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у закуп у случају из члана 86. овог закона (став 15); да власник грађевин-

ског земљишта у јавној својини ближе уређује услове, поступак, начин и 

садржину уговора о отуђењу или давању у закуп (став 17); да учесник јав-

ног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који 

сматра да је грађевинско земљиште отуђено или дато у закуп супротно 

одредбама овог закона, те да му је на тај начин повређено право, може 

поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана 

од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана 

закључења уговора (став 18). 

 На основу овлашћења из члана 99. став 17. Закона о планирању и 

изградњи, власници грађевинског земљишта у јавној својини су својим 

подзаконским актима ближе уредили услове, поступак, начин и садржину 

уговора о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини.  

 У судској пракси су се поводом давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини поставила следећа спорна правна питања: 

 1) какав је карактер акта јединице локалне самоуправе о давању у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини након спроведеног поступ-

ка јавног надметања, односно прикупљања понуда; 

 2) да ли се законитост таквог акта може/мора преиспитивати пред 

судом; 

 3) који суд је надлежан за оцену законитости таквог акта.  

 Акт јединице локалне самоуправе о давању у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини је појединачни акт, којим власник грађевин-

ског земљишта у јавној својини одлучује о томе коме ће од учесника јав-

ног надметања, односно учесника у прикупљању понуда дати у закуп 

земљиште којим располаже и на тај начин одлучује о правима и на закону 

заснованим интересима учесника јавног надметања, односно учесника у 

прикупљању понуда. 

 Врховни суд Србије је у својој пракси заступао становиште да 

акти располагања донети у стварима имовинске природе немају карактер 

управних акта и да се због тога против њих не може водити управни 
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спор.5 Ово становиште имало је јасно упориште у члану 6. раније важећег 

Закона о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', број 46/96), којим је 

било прописано да се управни спор може водити само против управног 

акта (став 1), а да управни акт, у смислу овог закона, јесте акт којим 

државни орган и предузеће или друга организација у вршењу јавних овла-

шћења решава о одређеном праву или обавези физичког лица или правног 

лица или друге странке у управној ствари (став 2).  

 Уколико се тужбом тражио поништај акта органа јединице локал-

не самоуправе о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта, 

Врховни суд Србије је сматрао да се ради о акту располагања и да тужи-

лац има могућност да у парничном поступку тражи поништај уговора о 

закупу који се на основу таквог акта закључује. Врховни суд Србије није 

никада утврдио правно схватање о овом питању, нити је објавио сентенцу 

о надлежности парничног суда да поступа у оваквим споровима. 

 Врховни суд Србије је наставио са оваквом праксом и након сту-

пања на снагу Устава Републике Србије из 2006. године, који у члану 198. 

став 2. утврђује да оцени законитости у управном спору подлежу сви 

коначни појединачни акти којима се одлучује о праву, обавези или на 

закону заснованом интересу (а не само управни акти) под условом да у 

закону није предвиђена другачија судска заштита.  

 Наведена одредба Устава разрађена је у члану 3. сада важећег 

Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09-у 

даљем тексту: ЗУС), који је ступио на снагу 29. децембра 2009. године. 

Важећим ЗУС-ом предмет управног спора је знатно проширен у односу на 

Закон о управним споровима из 1996. године. У управном спору суд сада 

одлучује не само о законитости управних аката, већ и о законитости 

коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на 

закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају зако-

ном није предвиђена другачија судска заштита. Међутим, Управни суд је 

и поред тога наставио са праксом да се у управном спору оглашава нена-

длежним за одлучивање о тужбама против аката располагања не упушта-

јући се у испитивање да ли је у погледу тих аката обезбеђена другачија 

судска заштита. Наиме, сама чињеница да се тужбом тражи поништај акта 

 
5  Види: Сентенце из решења Врховног суда Србије Увп I 527/90, Увп I 237/02 од 29. јануара 2003. 

године и У 3501/00 од 13. јуна 2001. године 
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располагања била је довољна за оцену да се о тужби не може одлучивати 

у управном спору. Такав приступ подржан је и од стране Врховног каса-

ционог суда.6 

 Одредбом члана 99. став 18. Закона о планирању и изградњи про-

писано је да учесник јавног надметања, односно учесник у прикупљању 

понуда који сматра да је земљиште отуђено или дато у закуп супротно 

одредбама закона, те да му је на тај начин повређено право, може поднети 

надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од дана 

сазнања за закључење уговора.  

 Право учесника јавног надметања или прикупљања понуда да 

тужбом у парничном поступку захтева поништај уговора о закупу грађе-

винског земљишта у јавној својини који је закључен супротно одредбама 

закона, не искључује право учесника да у посебном судском поступку 

захтева оцену законитости појединачног акта јединице локалне самоупра-

ве о давању земљишта у закуп због повреде правила поступка, услова и 

начина додељивања земљишта који су ближе уређени подзаконским 

актом.  

 Иако поступак давања земљишта у јавној својини има као свој 

крајњи исход уговор о закупу који се закључује након доношења конач-

ног акта о давању земљишта у закуп, а на основу чега  би се могло закљу-

чити да се ради о јединственом поступку, мора се приметити да тај посту-

пак има две јасно одвојене фазе (фазу која се окончава одлуком о давању 

земљишта у закуп и фазу у којој се на основу претходно донете коначне 

одлуке закључује уговор о закупу), које су у другим случајевима распола-

гања имовином у вршењу јавних овлашћења препознате како од стране 

законодавца7, тако и у судској пракси наших највиших судова.8 

 
6  Види: решења Врховног касационог суда Ус 90/2012 од 14.9.2012. године, Ус 6/2013 од 

22.10.2013. године и Ус 19/2016 од 31.10.2016. године 
7  У Закону о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18-др. закон) јасно су одвојене фазе давања у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини и правна средства против одлуке о давању земљишта у закуп и, са друге стра-

не, фаза закључивања уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, које обу-
хвата и измену,  престанак и раскид уговора на које се сходно примењују одредбе Закона о обли-

гационим односима. 
8  Врховни суд Србије је на седници Управног одељења одржаној 19.2.2003. године утврдио правно 

становиште да акт из члана 32. став 5. Закона о приватизацији (коначни акт Министарства за при-

ватизацију Републике Србије донет по приговору учесника тендера на законитост поступка тенде-
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 Законом о планирању и изградњи није предвиђена било каква суд-

ска заштита у случају повреде права или на закону заснованог интереса 

учесника јавног надметања, односно учесника у прикупљању понуда 

извршене актом јединице локалне самоуправе о давању у закуп грађевин-

ског земљишта у јавној својини. Законитост оваквог акта се због тога, 

сагласно одредбама члана 198. став 2. Устава и члана 3. став 2. Закона о 

управним споровима, може преиспитивати пред судом у управном спору. 

 Према одредби члана 29. став 1. Закона о уређењу судова ("Слу-

жбени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 

40/15, 106/15, 13/16, 108/16 и 113/17), Управни суд суди у управним спо-

ровима.  

 На основу свега изложеног је оцењено да се преиспитивање зако-

нитости коначног акта јединице локалне самоуправе о давању у закуп гра-

ђевинског земљишта у јавној својини донетог након спроведеног поступ-

ка јавног надметања, односно прикупљања понуда може тражити тужбом 

у управном спору пред Управним судом.  

 (Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда одржаној 2.6.2020. године) 

 

 

  

 
ра – прим. аут.) има карактер управног акта чија се законитост цени у управном спору пред 

Врховним судом Србије.  

 К.Манојловић Андрић у свом раду ''Карактер аката донетих у поступку приватизације'', који је 

објављен у Билтену Врховног суда Србије 3/2003, на страни 195, поред осталог, наводи да у при-
мени прописа о приватизацији могу настати и спорови грађанско-правне природе о којима би био 

надлежан да одлучује Трговински суд, и то посебно у споровима који могу настати поводом уго-

вора о продаји капитала, односно имовине субјекта приватизације који се закључује након завр-
шеног поступка јавног тендера и јавне аукције. Дакле, Врховни суд Србије је био на становишту 

да се поступак приватизације одвија у две фазе. Прва фаза се завршава актом о продаји капитала 

након спроведеног поступка јавног тендера или јавне аукције и тај акт се може оспоравати у 
управном спору. Друга фаза је поступак закључења и испуњења уговора о продаји капитала који 

може бити предмет парничног поступка.  
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На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-

жаној 3.3.2020. године измењен је и допуњен Правни став  о остваривању 

права на накнаду трошкова на име ПДВ-а на адвокатске услуге (усвојен 

5.7.2016. године), тако да гласи:  

 

ПРАВНИ СТАВ 

о остваривању права на накнаду трошкова на име ПДВ-а 

на адвокатске услуге 

 

 Странка коју је у успешно окончаној парници заступао адво-

кат обвезник пореза на додату вредност има право на накнаду тро-

шкова на име ПДВ-а на адвокатску услугу.  

Као доказ треба да приложи рачун о извршеним адвокатским 

услугама, осим у случајевима када посебним прописима није устано-

вљена обавеза издавања рачуна. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Привредни суд у Београду доставио је овом суду захтев за решава-

ње спорног правног питања на основу одредбе чл. 180-181. ЗПП уз који је 

приложио спис предмета П 3964/2014 и копије списа П 6992/15 и П 

7234/15. 

 Суд поставља спорно правно питање: "да ли странка коју је у 

успешно окончаној парници заступао адвокат обвезник пореза на 

додату вредност има право на накнаду трошкова на име ПДВ-а на 

адвокатску услугу и шта од доказа треба да преда суду с обзиром да се 

одлука о трошковима доноси без расправљања".  

  У захтеву се наводи да је спорно правно питање постављено у 

наведеним предметима и да се спорно правно питање може показати и у 

практично великом броју предмета те је предложио да Врховни касацио-

ни суд реши спорно правно питање. У образложењу захтева се наводи да 

је странку током поступка заступао пуномоћник из реда адвоката који је 

обвезник ПДВ-а и у поступку је успела управо та странка. Приликом 

наплате трошкова везаних за наведену услугу, пуномоћник испоставља 

свој рачун у коме исказује накнаду за пружене адвокатске услуге према 
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важећој адвокатској тарифи са посебно исказаним износом по основу 

ПДВ-а и странка је дужна да овај рачун исплати адвокату. Крајњи кори-

сник адвокатске услуге заступана странка, а износ ПДВ-а који ће адвокат 

платити сагласно органима пореске управе, сагласно Закону о порезу на 

додату вредност је у тренутку доношења одлуке о накнади трошкова 

непознат јер је то у зависности од договора између адвоката и странке. 

Дакле, странка као крајњи корисник адвокатске услуге је у обавези да 

плати ангажованом адвокату потребан износ ПДВ-а и то је њен трошак, а 

судском одлуком странка која је изгубила спор није обавезана да тај тро-

шак накнади, јер се трошак одмерава према члану 154. ЗПП. Према 

мишљењу поступајућег судије у предмету П 3964/2014, странка која је 

успела у парници има право на накнаду овог трошка као трошка који је 

непходан за вођење парнице а из следећих разлога:  

 - странка има уставом гарантовано право на правну помоћ а што 

укључује и слободан избор лица које ће пружити правну помоћ, а право 

странке на слободан избор адвоката у смислу члана 2. став 2. тачка 2. 

Закона о адвокатури; трошак поступка чине сви издаци које странке имају 

поводом поступка, а то су издаци везани за судске таксе, награде за рад 

адвоката, награде за вештаке, трошкови копирања, трошкови превода и 

сви други трошкови који су неопходни, при чему се као неопходан тро-

шак исказује и трошак ПДВ-а на адвокатске услуге уколико странку која 

је успела у спору заступа адвокат који је обвезник тог пореза; странка је 

крајњи корисник пружене адвокатске услуге сагласно одредбама Закона о 

порезу на додату вредност, овај трошак треба да падне на терет крајњег 

корисника, а он то не наплаћује од странке која је изгубила парницу јер 

му она и није пружила услугу – обвезник је лице у чије име и за чији 

рачун се врши испорука добара или пружање услуга, обвезник је лице 

које врши испоруку добара, односно пружање услуга у своје име а за 

рачун другог лица. 

 Одредбом члана 180. Закона о парничном поступку је прописано 

да ако у поступку пред првостепеним судом у већем броју предмета 

постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању које је од 

значаја за одлучивање о предмету поступка пред првостепеним судовима, 

првостепени суд ће по службеној дужности или на предлог странке, захте-

вом да покрене поступак пред Врховним касационим судом ради решава-

ња спорног правног питања. 
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 Према одредбама Закона о адвокатури ("Службени гласник РС" 

31/2011 и 24/2012 - одлука УС), адвокатура је независна и самостална слу-

жба пружања правне помоћи физичким и правним лицима (члан 2. став 

1.). Адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој рад, у скла-

ду са тарифом, коју доноси Адвокатска комора Србије, а висина награде 

за рад адвоката утврђује се у зависности од врсте поступка, предузете рад-

ње, вредности спора или висине запрећене казне.  

 Према одредбама Тарифе о наградама и накнадама трошкова 

за рад адвоката ("Службени гласник РС" 121/2012 – Тарифа) је прописа-

но да Тарифом се одређује начин вредновања, обрачунавања и плаћања 

награда за адвокатске услуге и накнаде трошкова за рад адвоката или 

адвокатског ортачког друштва (члан 1). Висина награде за рад адвоката 

утврђује се према важећој Тарифи у време обрачуна (члан 11). Досуда и 

наплата трошкова поступка на терет противне странке не утиче на 

обрачун и напалту награде и трошкова између адвоката и странке. На 

захтев странке адвокат је дужан саставити писмени обрачун награде и 

трошкова за извршени рад уз приказ тарифе. Адвокат који је обвезник 

пореза на додату вредност има право додати припадајући порез на 

додату вредност на извршени обрачуна награде и трошкова (члан 13).   

 Имајући у виду наведене законске одредбе Закона о адвокатури 

поставља се питање да ли се адвокати, односно ортачка адвокатска дру-

штва чији су чланови адвокати, сматрају пореским обвезницима у смислу 

Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" 84/2004, 

86/204 – ИСПР; 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени 

динарски износи, 68/2014, 124/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016) и да ли има-

ју сва права и обавезе пореских обвезника.  

 Законом о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон) је 

прописано да је порески обвезник лице које самостално обавља промет 

добара и услуга, у оквиру обављања делатности. Делатност је трајна 

активност произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања 

прихода, укључујући и делатности експлоатације природних богатстава, 

пољопривреде, шумарства и самосталних занимања. Сматра се да обве-

зник обавља делатност и када је врши у оквиру пословне јединице (члан 

8. став 1., 2. и 3.). Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши 

испорука добара или пружање услуга, као и лице које врши испоруку 
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добара, односно пружање услуга у своје име а за рачун другог лица (члан 

8. ст 4. и 5). 

 Имајући у виду да адвокати самостално врше промет услуга у 

оквиру бављења адокатуром, да делатност обављају као трајну активност, 

те да делатност обављају у циљу остваривања прихода – адвокати имају 

право на награду за свој рад и накнаду трошкова, адвокати се сматрају 

пореским обвезницима из члана 8. Закона. Ово важи како за адвокате који 

самостално или у оквиру заједничке адвокатске канцеларије обављају 

делатност, тако и за ортачка друштва чији су чланови адвокати. С обзи-

ром на то да се адвокати и ортачка друштва чији су чланови адвокати, 

сматрају пореским обвезницима у смислу Закона, ова лица имају и сва 

права и обавезе пореских обвезника, па и право и обавезу да обављају 

ПДВ активност. Обављање ПДВ активности подразумева обрачунавање и 

плаћање ПДВ за извршени промет добара и услуга који је опорезив ПДВ, 

издавање рачуна у складу са Законом, подношење периодичних пореских 

пријава ПДВ и плаћање ПДВ, вођење евиденција о ПДВ, као и право на 

одбитак претходног пореза, право на повраћај и порески кредит и друга 

права и обавезе прописане Законом. 

 Према одредби члана 38. став 1. Закона, обвезник који је у прет-

ходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 8.000.000,00 динара 

дужан је да, најкасније до истека првог рока за предају периодичне поре-

ске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу. 

Укупним прометом, у смислу одредбе члана 33. став 6. Закона, сматра се 

промет добара и услуга из члана 28. став 1. тач. 1. и 2. тог закона, осим 

промета опреме и објеката за вршење делатности. Прометом добара и 

услуга из члана 28. став 1. тач. 1. и 2. Закона, сматра се промет добара и 

услуга који је опорезив ПДВ и промет добара и услуга за који је одредба-

ма члана 24. Закона прописано пореско ослобођење са правом на одбитак 

претходног пореза. 

 У укупан промет адвоката урачунава се све оно што се сматра 

накнадом за промет адвокатских услуга, али не и износи које адвокат 

наплаћује у име и за рачун другог лица9. Према томе, износ новчаних 

 
9 Према мишљењу Министарства финансија од 12.06.2009. године "износ новчаних средстава који је 

досуђен странци, а који адвокат наплати у име и за рачун странке и пренесе странци у чије име и 

за чији рачун је извршио наплату, не урачунава се у основицу за обрачун ПДВ за извршени про-
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средстава које адвокат наплати у име и за рачун странке и који пре-

носи странци, не урачунава се у укупан промет адвоката. 

 Према члану 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања и 

ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у 

Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара 

у Републику. Промет услуга, у смислу овог закона, су сви послови и рад-

ње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. 

овог Закона (одредба члана 5. став 1. Закона). Према томе, послови и 

радње које адвокат предузима у циљу пружања правне помоћи у 

оквиру бављења адокатуром, сматрају се услугама пруженим уз 

накнаду и предмет су опорезивања ПДВ. Промер адвокатских услуга 

који врше обвезници ПДВ-а  - адвокати опорезив је ПДВ у складу са 

Законом.  

 Према одредбама члана 16. тач. 1. и 2. Закона пореска обавеза 

настаје даном када се најраније изврши једна од следећих радњи: промет 

добара и услуга; наплата, односно плаћање ако је накнада или део накнаде 

наплаћен, односно плаћен у новцу пре промета добара и услуга.  

 Према члану 42. ст. 1. и 2. Закона, обвезник је дужан да изда рачун 

за сваки промет добара и услуга. У случају пружања временски ограниче-

них или неограничених услуга чије је трајање дуже од годину дана, обаве-

зно се издаје периодични рачун, с тим што период за који се издаје тај 

рачун не може бити дужи од годину дана. Према ставу 3. истог члана, 

обавеза издавања рачуна из ст. 1. и 2. овог члана постоји и ако обвезник 

наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет добара 

и услуга (авансно плаћање), с тим што се у коначном рачуну одбијају 

авансна плаћања у којима је садржан ПДВ. Према одредбама  члана 15.  

став 1. Закона,  услуга  се  сматра пруженом даном када је: 1) завршено 

појединчано пружање услуге; 2) престао правни основ пружања услуге – 

у случају пружања временски ограничених или неограничених услуга. 

Изузетно од става 1. тачка 2. овог члана, ако се за пружање услуга издају 

периодични рачуни, промет услуга сматра се извршеним последњег дана 

периода за који се издаје рачун (члан 15. став 2). Делимична услуга сма-

тра се извршеном у време када је окончано пружање тог дела услуге, при 

 
мет добара и услуга, а самим тим ни у износ укупног промета на основу којег адвокат може да се 

определи за плаћање ПДВ-а односно на основу којег настаје обавеза". 
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чему делимична услуга постоји ако је за одређене делове економски 

дељиве услуге посебно уговорена накнада (члан 15. ст. 3. и 4). Према 

наведеним законским одредбама, када обвезник ПДВ – адвокат 

наплати аванс за пружање адвокатских услуга, дужан је да по том 

основу обрачуна ПДВ, као и да изда авансни рачун странци, осим ако 

је странка физичко лице које није обвезник ПДВ (у том случају обве-

зник ПДВ-а – адвокат може странци издати авансни рачун, али није 

обавезан да то учини). Ако обвезник ПДВ-а – адвокат у истом поре-

ском периоду прими аванс и пружи адвокатску услугу, не постоји 

обавеза издавања авансног рачуна. Даном када се адвокатска услуга 

сматра пруженом, за обвезника ПДВ-а – адвоката настаје пореска обавеза 

по основу промета предметне услуге. Обвезник ПДВ-а – адвокат по том 

основу странци издаје коначан обрачун, у којем укупан износ накнаде без 

ПДВ умањује за износ примљенх авансних средстава без ПДВ-а (ако је 

примио аванс), а укупан износ обрачунатог ПДВ-а умањује се за износ 

ПДВ-а обрачунатог на примљена авансна средства.  

 Адвокатска  услуга се сматра пруженом када је завршено поједи-

начно пружање услуге (на пример уговор или тестамент сачињен подне-

сак и слично). Међутим, адвокатске услуге се често пружају у континуи-

тету истом лицу, у неком временском периоду. Време промета адвокат-

ских услуга у том случају се утврђује у зависности од тога да ли је пред-

виђена накнада за сваку појединачну радњу коју адвокат предузима 

(састављање поднесака, излазак на рочиште и слично), у периоду пружа-

ња услуга (заступање странака у споровима пред судовима или другим 

државним органима, при чему ти поступци трају извесни временски пери-

од) или је уговорена јединствена накнада за све радње које адвокат у том 

периоду предузима (ако је уговорено да адвокат за странку обавља све 

правне послове у спровођењу одређеног пројекта, без обзира на број и 

учесталост радњи које предузима). У првом случају се извршењем сваке 

радње коју адвокат предузима, сматра да је извршена делимична адвокат-

ска услуга (и настаје пореска обавеза за тај део услуге), док је у другом 

случају реч о временским ограниченим или неограниченим услугама које 

се сматрају пруженим даном престанка правног основа на основу којег се 

те услуге пружају (пуномоћја, уговора), с тим што ако обвезник ПДВ-а – 
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адвокат издаје периодичне рачуне за промет тих услуга, предметна услуга 

се сматра пруженом последњег дана периода за који се издаје рачун10.  

 Одредбом члана 17. ст. 1. и 2. Закона је прописано да пореску 

основицу код промета добара и услуга чини износ накнаде (у новцу, ства-

рима или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за испоруче-

на добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећих 

лица, укључујући субвенције које су непосредно повезане са ценом тих 

добара и услуга у коју није укључен ПДВ, ако овим Законом није друкчи-

је прописано. У основицу се урачунавају акцизе, царине и друге увозне 

дажбине, као и остали јавни приходи, осим ПДВ-а; сви споредни трошко-

ви које обвезник зарачунава примаоцу добара и услуга.  

 У смислу наведених законских одредби, основицу за обрачуна-

вање ПДВ-а за промет адвокатских услуга чини износ накнаде који 

обвезник ПДВ-а  - адвокат прима или треба да прими за предметни 

промет од примаоца услуге или неког трећег (нпр. лица која је анга-

жовала адвоката да заступа интересе окривљеног у кривичном 

поступку), у коју није укључен ПДВ. У основицу за обрачунавање 

ПДВ-а урачунавају се и сви трошкови које обвезник ПДВ-а адвокат 

зарачунава примаоцу услуге, као што су на пример трошкови који 

настану у вези са вођењем поступка пред судом или неким другим 

државним органом, а које иницијално сноси адвокат. Основицу за 

обрачунавање ПДВ-а  за промет адвокатских услуга, према томе, 

чини како износ награде који припада адвокату тако и сви други тро-

шкови које адвокат зарачунава примаоцу услуге. 

 
10  Према мишљењу Министарства финансија од 17.06.2010. године "када је реч о појединачној адво-

катској услузи која се пружа једонкратно (нпр. сачињавање уговора, тестамента и др), услуга се 

сматра пруженом даном када је заввршено појединачно пружање услуге. Када се адвокатске услу-

ге пружају на основу датих пуномоћја странака за заступање у поступцима пред судовима и дру-

гим државним органима, при чему је за сваку радњу адвоката у конкретном поступку опредељена 

накнада (нпр. за сачињавање поднесака, за изласке на рочишта ...) реч је о делимичним услугама 

које се сматрају пруженим у време окончања дела услуге. Када адвокат, на основу датог пуномоћ-
ја и уговора о заступању, пружа услуге у циљу реализације конкретног посла странке (нпр. 

изградња објекта), при чему за појединане радње адоката није опредељена посебна накнада, већ је 

накнада опредељена збирно за све предузете радње у току реализације предметног посла, реч је о 
услугама које се сматрају пруженим даном престанка правног односа успостављеног уговорним 

односом адвоката и странке. Ако је период реализације посла, а самим тим и период пружања 

адвокатских услуга, дужи од годину дана, адвокатско ортачко друштво – обвезник ПДВ дужан је 
да изда периодични рачун за период који не може да буде дужи од годину дана. У овом случају 

промет услуга сматра се извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун". 
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 Према одредби члана 17. став 3. Закона, основица не садржи попу-

сте и друга умањења цене, који се примаоцу добара или услуга одобравају 

у моменту вршења промета добара и услуга, ка ни износе које обвезник 

наплаћује и у име и за рачун другог, ако тај износ преноси лицу у чије име 

и за чији рачун је извршио напалту.  

 Како је већ речено, у основицу за обрачунавање ПДВ-а не урачу-

навају се износи које обвезник ПДВ-а – адвокат наплаћује и у име и за 

рачун примаоца услуге, а које преноси примаоцу услуге. То је пре свега 

износ који је досуђен странци (примаоцу адвокатске услуге), а који адво-

кат наплаћује у име и за  рачун странке и преноси странци. Одредбама 

члана 42. став 1. и 3. Закона и одредбама Правилника о одређивању 

случајева у којим нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 

којих се могу изоставити поједини подаци ("Службени гласник РС" 

123/2012 – даље  Правилник)  прописано је у којим случајевима обве-

зник ПДВ-а нема обавезу издавања рачуна и у којим случајевима се могу 

изоставити поједини подаци у рачуну.  

 Примењујући наведене одредбе на обвезника ПДВ-а – адвока-

та произлази да адвокат има обавезу да за промет адвокатских услуга 

које пружа изда рачун у складу са Законом и Правилником, осим ако 

је прималац услуга физичко лице које није обвезник ПДВ-а, у којем 

случају може али и не мора да изда рачун. У складу са одредбом чла-

на 3. Правилника, када обвезник ПДВ-а – адвокат у истом пореском 

периоду прими авансну уплату и изврши промет адвокатских услуга 

за који је примио авансну уплату, у том случају нема обавезу издава-

ња рачуна по основу примљене авансне уплате, већ само рачуна за 

извршени промет адвокатских услуга.  

Члан 22. Правилника предвиђа да обвезник ПДВ који, на основу 

закључених уговора, сукцесивно врши испоруку добара или услуга, може 

да изда један рачун за више појединачних испорука добара или услуга 

једном лицу, под условом да у својој евиденцији обезбеди податке од зна-

чаја за обрачунавање и плаћање ПДВ (став 1). Обвезник ПДВ из става 1. 

овог члана за којег је порески период календарски месец, дужан је да изда 

рачун из става 1. овог члана најмање једном у пореском периоду, и то нај-

касније последњег дана пореског периода за испоруку добара и услуга 

извршених у том пореском периоду (став 2). Обвезник ПДВ из става 1. 

овог члана за којег је порески период календарско тромесечје, дужан је да 
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изда рачун из става 1. овог члана најмање три пута у пореском периоду, и 

то најкасније последњег дана сваког календарског месеца у пореском 

периоду – календарском тромесечју за испоруку добара и услуга изврше-

них у том пореском периоду (став 3). 

 У складу са одредбом члана 22. Правилника, када обвезник ПДВ-а 

– адвокат на основу закљученог уговора неком лицу пружа адвокатске 

услуге у дужем временском периоду може да изда један рачун за више 

поједичаних адвокатских услуга, под условом да у својој евиденцији обез-

беди податке од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ-а, с тим што 

период за који издаје рачун не може бити дужи од календарског месеца, а 

рачун може издати најкасније последњег дана календарског месеца за 

услуге извршене у том месецу. Односно, уколико адвокат на основу 

закљученог уговора за странку обавља све правне послове у вези са њего-

вим пословањем, при чему је уговорено да се накнада плаћа за сваку услу-

гу посебно, обвезник ПДВ, адвокат, за све пружене услуге пружене тој 

странци у пореском периоду (ако је месечни обвезник), односно у кален-

дарском месецу (ако је тромесечни обвезник), може издати један рачун, 

под условом да у својој евиденцији обезбеди прописане податке о свакој 

услузи појединачно.  

 Имајући у виду одредбе члана 153. и члана 154. Закона о парнич-

ном поступку ("Службени гласник РС" 72/2011 и 55/2014 ) којима је про-

писано да је странка која у целини изгуби парницу, дужна да противној 

странци накнади трошкове, те да суд приликом одлучивања који ће тро-

шкови да се накнаде странци узима у обзир само оне трошкове који су 

били потребни ради вођења парнице, следи да ће у досуђене трошкове 

парнице на име адвокатских услуга, странци која је успела у парници, а 

коју је заступао адвокат, обвезник ПДВ, морати да уђе и износ ПДВ на 

пружене услуге, будући да ће тај износ представљати стварни трошак 

странке. 
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1. ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 
 

НЕНАДЛЕЖНОСТ СУДА 

 Суд у парничном поступку није надлежан да одлучује о захте-

ву за поништај одлука о формирању скупштине зграде и избора 

њених органа управљања.  

Из образложења: 

 "Из утврђеног чињеничног стања произлази да је тужилац власник 

стана број 441 у Булевару Михаила Пупина број 10Г на Новом Београду, 

која се састоји од 118 станова, 103 гараже, 133 пословна простора и 2 

магацина, што укупно чини 356 посебних делова зграде. Одлуком Скуп-

штине зграде од 20.11.2011. године формирана је Скупштина зграде Буле-

вар Михаила Пупина бр. 10 Нови Београд и за председика Скупштине 

зграде изабран П.Ј. Ова одлука је донета на основу потписа власника ста-

нова, гаража и гаражних места, и то 114 потписа, а без потписа власника 

локала и магацина.  

 Имајући у виду овако утврђено чињенично стање нижестепени 

судови су закључили да је за законит избор председника зграде било нео-

пходно 179 или више потписа власника посебних делова зграде, па с обзи-

ром да у поступак формирања Скупштине зграде и избора председника 

Скупштине зграде нису били укључени земљишно књижни власници 

локала и магацина као посебних делова зграде, није био испуњен закон-

ски услов којим је предвиђена као неопходна већинска сагласност власни-

ка свих делова зграде. С обзиром да за П.Ј. није гласало више од половине 

власника станова и других посебних делова зграде, а што је предуслов за 

кредибилитет и законитост функције, нижестепени судови су поништили 

наведене одлуке Скупштине зграде.  

 Одлучујући о приговору апсолутне ненадлежности суда нижесте-

пени судови су оценили да формирање Скупштине зграде представља 

законску обавезу, због чега само формирање Скупштине спада у домен 

општег управног поступка. Начин формирања Скупштине зграде, у ком 

поступку може бити повређен правни интерес, претпоставља да се зашти-

та и утврђење правног интереса може тражити пред судом опште надле-
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жности, у смислу члана 20. Закона о одржавању стамбених зграда ("Слу-

жбени гласник РС" бр. 44/95, 46/98, 1/2001 – Одлука у СРС, 101/2005), 

27/2011- одлука УС и 88/2011). Оспорена одлука није донета у вршењу 

јавних овлашћења, па не представља управни акт донет у управној ствари, 

у смислу чл. 4. и 5. Закона о управном спору, због чега се не може против 

ове одлуке водити управни спор већ је за одлучивање у овој правној ства-

ри надлежан основни суд. 

 Основано се у ревизији указује на погрешну примену одредаба 

Закона о одржавању стамбених зграда који се односи на надлежност суда 

за одлучивање по тужби за поништај одлуке о формирању скупштине, 

стамене зграде и избору председника скупштине зграде.  

 Управљање стамбеном зградом у целини је уређено одредбама чл. 

10. до 23. Закона о одржавању стамбених зграда. Према наведеним закон-

ским одредбама у стамбеној згради се образује скупштина коју чине сви 

власници станова и других посебних делова зграде. Скупштина зграде 

већином гласова бира председника скупштине зграде.  

 У конкретном случају тужилац оспорава законитост поступка 

избора органа управљања стамбене зграде, због чега је поднео тужбу суду 

захтевајући да се утврди да су наведене одлуке апсолутно ништаве.  

 Чланом 20. Закона о одржавању стамбених зграда прописано је да 

лице које сматра да му је одлуком скупштине зграде повређено неко пра-

во или правни интерес на закону заснован, може ту одлуку побијати пред 

надлежним судом. 

 Чланом 31. став 1. истог закона прописано је да надзор над приме-

ном одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши 

општинска, односно градска управа. Ова одредба има општи карактер и 

примењује се на све односе уређене наведеним законом, па и на односе 

управљања стамбеном зградом.  

 Имајући у виду наведене законске одредбе, произлази да избор 

председника скупштине зграде не представља законом утврђено право 

појединца, нити на закону заснован правни интерес, у ком случају би о 

повреди права и правног интереса одлучивао надлежни суд. Акт о избору 

председника скупштине зграде није ни управни акт, због чега не постоји 

ни стварна надлежност Управног суда. Овакав став заузео је и Уставни 
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суд у својој одлуци ИУ-175/99 од 14.11.2002. године ("Службени гласник 

РС" брoj 84/02).  

 Из наведених разлога, у конкретном случају постоји надлежност 

општинске управе, а не суда за одлучивање о захтеву тужиоца за утврђе-

ње ништавости односно поништај одлука које се односе на законитост 

формирања скупштине зграде и избора органа управљања стамбеном 

зградом. С обзиром да је побијаном пресудом одлучено о захтеву који не 

спада у судску надлежност, одлучено је као у ставу другом изреке." 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 4671/2018 од 

19.6.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ И НАГРАДЕ  

ЗА ВРШЕЊЕ ДУЖНОСТИ СУДИЈЕ ПОРОТНИКА 

 Правни основ потраживања накнаде и награде за вршење 

дужности судије поротника је накнада штете која је проузрокована 

незаконитим и неправилним радом органа Републике Србије (непра-

вилним обрачуном висине награде и накнаде за обављање рада суди-

ја поротника) и застарева за три године од када је оштећеник дознао 

за штету и за лице које је штету учинило, а у сваком случају за пет 

година од када је штета настала. 

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је обављала порот-

ничку дужност, као судија поротник у Првом општинском суду у Београ-

ду и Првом основном суду у Београду у периоду почев од јануара 2003. 

до јула 2010. године. Налазом и мишљењем вештака финансијске струке 

утврђено је да је тужена тужиљи, на име накнаде и награде исплатила 

мање износе за сваки месец појединачно према броју дана и броју часова 

обављања дужности поротника, неправилно примењујући Одлуку о 

накнадама и наградама судијама поротницима ("Службени гласник РС", 

брoj 86/2002). Тужиља је поднела тужбу у овој правној ствари дана 

6.8.2014. године.  

 На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је 

закључио да је тужбени захтев основан, а одлучујући о приговору застаре-

лости потраживања истакнутом од стране тужене првостепени суд је оце-

нио да је овај приговор неоснован, јер се у конкретном случају примењује 

одредба члана 371. Закона о облигационим односима, која предвиђа 

општи рок застарелости, будући да поротничка накнада и награда нису 

повремена потраживања, јер доспевају одмах, а не у годишњим или дру-

гим размацима, због чега је усвојио тужбени захтев. Према оцени друго-
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степеног суда, првостепени суд је на утврђено чињенично стање погре-

шно применио материјално право примењујући општи рок застарелости 

потраживања из члана 371. Закона о облигационим односима, јер се у 

конкретном случају ради о потраживању повремених давања из члана 

372. Закона о облигационим односима, која доспевају годишње или у кра-

ћим размацима времена и која застаревају за три године од доспелости 

сваког појединог давања. С обзиром да су у конкретном случају неиспла-

ћени износи који се односе на награде и накнаде по основу вршења 

дужности судија поротника застарели, другостепени суд је преиначио 

првостепену пресуду и одбио тужбени захтев, као неоснован.  

 Врховни касациони суд оцењује да потраживање тужиље јесте 

застарело, али да основ потраживања није дуг, нити потраживање тужиље 

представља повремено потраживање из члана 372. Закона о облигационим 

односима.  

 У повремена новчана давања спадају давања чија је висина уна-

пред позната (станарине, закупнине и друга) на која затезна камата тече 

од дана када је суду поднет захтев за њихову исплату, а не и накнаде чији 

се износ унапред не зна, а на које затезна камата тече од падања дужника 

у доцње. Висина накнада и награда за рад судија поротника није унапред 

позната, већ се обрачунава у зависности од времена у коме је судија 

поротник био ангажован (присуство на суђењима и учествовање у доно-

шењу одлука). При томе, чињеница да је неко лице изабрано за судију 

поротника не значи да ће у сваком случају бити и ангажовано од стране 

суда за обављање поротничке дужности, а ако буде ангажовано, не значи 

да ће дужност судије поротника обављати у тачно одређеним временским 

интервалима (сваког месеца или у дужим временским интервалима). Због 

тога се потраживања награде и накнаде за рад судија поротника не могу 

сврстати у повремена потраживања.  

 Поступање органа за чији рад одговара држава и правилност 

њиховог рада оцењује се, по одредби члана 172. Закона о облигационим 

односима, према прописаним правилима поступка за рад органа и околно-

стима конкретног случаја. Незаконитим радом службеног лица или органа 

сматра се поступање супротно закону, другом пропису или општем акту, 

као и пропуштање да се закон, други пропис или општи акт примени. 

Неправилан рад службеног лица или органа је чињење или нечињење про-
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тивно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности које 

штети праву или интересима неког лица.  

 Према оцени Врховног касационог суда правни основ потраживања 

у конкретном случају је накнада штете и Република Србија је одговорна за 

штету коју је проузроковао њен орган незаконитим и неправилним радом 

(неправилним обрачуном висине награде и накнаде за обављање рада суди-

је поротника), у ком случају је рок застарелости ових потраживања пропи-

сан чланом 376. Закона о облигационим односима. Пошто потраживање 

накнаде проузроковане штете застарева за три године од када је оштећеник 

дознао за штету и за лице које је штету учинило, а у сваком случају за пет 

година од када је штета настала, у конкретном случају потраживање тужи-

ље јесте застарело. Наиме, тужба је поднета 6.8.2014. године, а тужиља 

потражује неисплаћене накнаде и награде за рад судије поротника за пери-

од од 1.5.2004. године до 31.7.2010. године. Собзиром да је тужиљи послед-

ња награда и накнада исплаћена у јулу месецу 2010. године, када је тужиља 

могла да зна да јој награде и накнаде нису правилно обрачунате, односно да 

јој је исплаћен мањи износ од припадајућег, до дана подношења тужбе 

истекао је субјективни рок од три године из члана 376. став 1. Закона о 

облигационим односима, због чега је потраживање тужиље застарело у 

целини." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 3015/2017 од 

7.2.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА 

 Досуђивањем девизног износа у динарској противвредности, 

уместо тужбом траженог динарског износа који представља против-

вредност досуђеног девизног износа са стањем на дан подношења 

тужбе не води прекорачењу тужбеног захтева. 

 На досуђени девизни износ у динарској противвредности 

дужник треба да плати законску затезну камату прописану Законом о 

затезној камати. 
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Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању, парничне странке су 

1.4.2010. године закључиле и овериле уговор о купопродаји објекта у 

изградњи, који се налази у Београду, улица Шуматовачка број 3а, који се 

градио на основу решења о одобрењу за изградњу IX-04 бр. 351-519/04 и 

потврде о пријему документације од 20.6.2008. године. На основу тог уго-

вора тужилац је, као купац, туженом, као продавцу, исплатио део купо-

продајне цене у износу од 11.806.151,90 динара, према динамици ближе 

наведеној у образложењу пресуде. Овај уговор је раскинут уговором о 

раскиду означеног уговора о купопродаји од 3.6.2010. године, који је ове-

рен пред Првим основним судом у Београду Ов 81805/10. Чланом 3. уго-

вора о раскиду констатовано је да је купац по одредбама раскинутог уго-

вора продавцу исплатио део купопродајне цене у укупном износу од 

11.806.151,90 динара, те да се продавац обавезује да купцу изврши повра-

ћај примљеног дела купопродајне цене у динарској противвредности 

118.036,00 евра по средњем курсу НБС на дан уплате на рачун купца, а у 

року који ће продавац и купац накнадно определити.  

 Између парничних странака закључен је и писмени споразум о 

дефинисању рока за повраћај примљеног дела купопродајне цене по уго-

вору о раскиду уговора о купопродаји 49/1 од 3.6.2010. године, те према 

наведеном споразуму тужени је требало да до 31.12.2013. године изврши 

уплату износа од 118.036,00 евра у динарској противвредности по сред-

њем курсу на дан исплате. Адвокат Синића Брашанац је, као пуномоћник 

тужиоца, опоменом пред утужење од 3.3.2016. године упутио туженом 

позив да дуговани износ из поменутог споразума уплати на рачун тужио-

ца најкасније у року од 10 дана по пријему опомене, те да ће у противном 

бити поднета тужба, а наведену опомену тужени је примио 4.3.2016. годи-

не. Пре раскида купопродајног уговора тужилац је изводио радове на 

предметном објекту, с тим што исплата цене тих радова представља пред-

мет другог парничног поступка који се води између парничних странака. 

Након раскида уговора о купопродаји тужени је објекат поново продао 

другом лицу.  

 На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је 

правилно одлучио о основу тужбеног захтева, с обзиром да тужени према 

тужиоцу има неизмирену обавезу дефинисану у уговору о раскиду угово-

ра о купопродаји од 3.6.2010. године и у писменом споразуму о року за 
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повраћај примљеног дела купопродајне цене од 31.12.2012. године. Међу-

тим, првостепени суд је, како је то правилно утврдио другостепени суд, 

погрешно применио материјално право обавезујући туженог да тужиоцу 

исплати тражени динарски износ са припадајућом каматом.  

 Према оцени Врховног касационог суда, другостепени суд правил-

но сматра да су странке могле уговорити обавезу туженог, као дужника у 

девизама, у динарској противвредности, али да конверзија девизног потра-

живања у динаре пре тренутка испуњења обавезе није дозвољена. Такво 

уговарање није противно принудним прописима, јавном поретку, добрим 

пословним обичајима, нити правилима морала. Уговор је закон за странке и 

оно што странке уговоре дужне су и да поштују, у смислу члана 17. Закона 

о облигационим односима. Пошто је уговорена девизна обавеза, тужилац је 

могао да тражи исплату уговореног девизног дуга у динарској противвред-

ности и само са каматом која припада на тај девизни дуг. Међутим, тужи-

лац је извршио конверзију на дан 1.1.2014. године тражећи уместо дугова-

ног девизног износа његову динарску противвредност са законском зате-

зном каматом. Тако постављени тужбени захтев није основан, јер се у сми-

слу члана 395. Закона о облигационим односима обавеза која гласи на пла-

ћање у некој страној валути може испунити у домаћем новцу према курсу 

који важи у тренутку испуњења обавезе. Конверзија девизног потраживања 

у динарско је правно допуштена само када је то уговором странака изричи-

то прописано, што јасно произлази из члана 262. став 1. Закона о облигаци-

оним односима. Валута обавезе прописана чланом 395. Закона о облигацио-

ним односима подразумева да ако новчана обавеза гласи на плаћање у некој 

страној валути или у злату, њено испуњење се може захтевати у домаћем 

новцу према курсу који важи у тренутку испуњења обавеза. То значи да 

тужилац има право да тражи само да му се исплати уговорени дуговани 

девизни износ у динарској противвредности важећој по курсу на дан испла-

те са припадајућом каматом. Обавеза туженог гласи на исплату 118.036,00 

евра тужиоца, а рок за исплату тог дуга је био 31.12.2013. године, што зна-

чи да је тужени пао у доцњу са враћањем тог износа 1.1.2014. године, од 

када тужилац има право на законску затезну камату, прописану Законом о 

затезној камати ("Службени гласник РС" број 119/2012), како је и поставио 

тужбени захтев.  

 Неосновано се у ревизији указује да је досуђењем девизног износа 

у динарској противвредности другостепени суд прекорачио тужбени зах-
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тев и одлучио у границама захтева који нису стављени у поступку. Упра-

во супротно, тужбени захтев није прекорачен јер утужени динарски износ 

представља противвредност досуђеног девизног износа, са стањем на дан 

1.1.2014. године. Захтев за наплату новчане обавезе који гласи на одређе-

ни износ новчаних јединица у домаћој валути садржи у себи и захтев за 

наплату новчаних јединица у страној валути, па је другостепени суд, пра-

вилном применом наведених законских одредби обавезао туженог да 

тужиоцу врати дуг дефинисан чланом 3. Уговора о раскиду Ов 81805/10.  

 Неосновано се у ревизији указује да је досуђена камата на штету 

туженог јер камата у динарима може тећи само на динарска дуговања. 

Наиме, чланом 2. Закона о затезној камати ("Службени гласник РС" број 

119/2012) прописано је да дужник који задоцни са испуњењем новчане 

обавезе, поред главнице, дугује и затезну камату на износ дуга до дана 

исплате, и то по стопи утврђеној овим законом, а чланом 4. став 1. истог 

закона прописан је начин како се утврђује стопа затезне камате на износ 

дуга који гласи на евре. Стога је правилно другостепени суд туженог оба-

везао да спорни дуг исплати са законском затезном каматом, у динарској 

противредности по средњем курсу НБС на дан исплате, правилном приме-

ном члана 395. Закона о облигационим односима и члана 2. Закона о зате-

зној камати, и то од 1.1.2014. године као дана када је тужени пао у доцњу 

са испуњењем новчане обавезе која гласи на евре." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2511/2019 од 

29.1.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ВРАЋАЊУ ПОЉОПРИ-

ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

Принудно извршење решења о враћању земљишта спроводи 

општина, по одредбама закона који регулише управни поступак, али 

само на предлог странке којој је то право признато.  

Странка којој земљиште није враћено, а није поднела предлог 

за извршење, не може основано од општине захтевати накнаду штете 

коју због тога трпи.  



Сентенце                                          

62 

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, Министарство пољопри-

вреде, шумарства и водопривреде РС формирало је Комисију за вођење 

поступка и доношење решења о захтеву за враћање земљишта Општине 

Ж, која је 14.2.2012. године донела решење којим је утврђено право своји-

не тужиље, са уделом од 4/10, на седам тачно одређених парцела и обаве-

зана ЗЗ "Б" у стечају, да наведене парцеле тужиљи преда у посед. Међу-

тим, према приложеним записницима, тужиља је, од стране геометра, уве-

дена у посед само две парцеле. У посед осталих парцела није уведена, јер 

се оне налазе у фактичкој државини бивших власника, који су у поступку 

арондације добили друге парцеле, али су се самовалсно, насилним путем, 

вратили на своје раније парцеле, а на којима је наведеним решењем тужи-

љи утврђен сувласнички удео. Тужиља тужбом потражује изгубљену 

добит због некоришћења ових парцела, у периоду од 4.7.2004. године до 

дана вештачења, која је утврђена оценом налаза и мишљења судског 

вештака у висини од 2.249.947,00 динара. 

 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени 

судови су побијаном одлуком обавезали Општину Ж. и Рeпублику Србију 

да тужиљи солидарно плате изгубљену добит у висини од 2.249.947,00 

динара, налазећи да је неоснован приговор недостатка пасивне легитима-

ције тужене општине, јер је ова тужена предузела одговарајуће радње 

како би тужиља ступила у државину враћеног земљишта, али тај поступак 

није окончала, па је одговорна за штету коју тужиља трпи због некори-

шћења ових парцела, у висини утврђене изгубљене добити. 

 Врховни касациони суд налази да се основано ревизијом указује 

да је побијаном одлуком, пасивна легитимација тужене општине цењена 

уз погрешну примену материјалног права.  

 Наиме, решење Комисије за вођење поступка и доношење решења о 

захтеву за враћање земљишта, од 14.2.2012. године, којим је тужиљи утвр-

ђено право сувласништва на напред наведеним парцелама, донето је на 

основу одредаба Закона о начину и условима признавања права и враћању 

земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног 

земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног 

откупа пољопривредних производа ("Службени гласник РС" бр. 18/91, 

20/92 и 42/98). Поступак по захтеву за враћање земљишта, применом члана 
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2. став 1. овог закона (у даљем тексту: Закона о враћању земљишта) води и 

решење доноси комисија коју образује министар пољопривреде, шумарства 

и водопривреде на предлог скупштине општине, како је то учињено и у 

конкретном случају. Комисија се састоји од председника и четири члана 

(који имају заменике), при чему се за председника комисије именује судија, 

за чланове комисије један геодетски стручњак, један дипломирани инже-

њер пољопривреде и два члана из састава скупштине општине, а раду 

комисије присуствују и два грађанина места на чијем се подручју налази 

земљиште које је предмет захтева (ст. 2, 3. и 4. истог члана). Одредбом чла-

на 2 став 5. Закона о враћању земљишта, одређено је да општина, односно 

општински орган управе надлежан за имовинско-правне послове - одсек 

(или реферат) за враћање одузете земље, обавља само стручне и админи-

стративне послове за потребе комисије. Ти послови регулисани су чланом 

3. став 1. Закона, по коме ранији сопственик захтев комисији подноси преко 

општинског органа управе надлежног за имовинско-правне послове према 

месту где се земљиште налази, а применом члана 4. став 2. Закона, општин-

ски орган управе по службеној дужности прибавља документацију којом 

подносилац захтева не располаже.  

 Решење донето на основу одредаба Закона о враћању земљишта, 

представља одлуку државног органа донету у управној ствари, јер се 

њиме одлучује о праву ранијег сопственика или његових правних следбе-

ника на враћање земљишта одузетог по одредбама Закона о пољопривред-

ном земљишном фонду друштвене својине и додељивању земље пољо-

привредним организацијама и земљишта конфискованог због неизврше-

них обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа по прописи-

ма и обавезном откупу, што значи да се овај поступак и спроводи по 

одредбама закона који регулише управни поступак. 

Одредбом члана 266. став 1. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС” број 

30/10, који је у спорном периоду био на снази), прописано је да се извр-

шење ради испуњења неновчаних обавеза извршеника спроводи админи-

стративним путем, а применом члана 267. став 1. истог закона, спроводи 

га орган који је ствар решавао у првом степену, ако посебним прописом 

није друкчије одређено. Законом о враћању земљишта, као посебним 

законом, није регулисано извршење правноснажног и извршног решења о 
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враћању земљишта, па се и овај извршни поступак спроводи по одредбама 

Закона о општем управном поступку. 

 Из наведеног произилази да Комисија за вођење поступка и доно-

шење решења о захтеву за враћање земљишта, доноси решење о враћању 

земљишта, као првостепени орган. Дакле ради се о решењу донетом у 

двостраначкој управној ствари, којим је тужиљи, као једној страни у том 

поступку, признато право (на враћање земљишта), али којим је, као коре-

латив утврђена обавеза друге стране (ЗЗ "Б" у стечају), да јој уступи у 

посед парцеле на којима јој је утврђено право сусвојине. Уколико странка 

у обавези, као извршеник, не поступи добровољно по донетом решењу, 

решење се тада спроводи принудним путем, у складу са одредбама закона 

који регулише управни поступак, али на предлог странке којој је одређено 

право признато, као тражиоца извршења.  

 У конкретном случају тужена Општина Ж. није извршеник обавезе 

по решењу Комисије од 14.2.2012. године, па тиме ни странка у поступку у 

смислу члана 5. Закона о враћању земљишта, већ је странка у поступку ЗЗ 

"Б" у стечају, која је и обавезана да тужиљи парцеле преда у посед. Тужена 

општина није ни орган који доноси одлуку у овом поступку, јер она не 

одлучује о основаности поднетих затева, већ у поступку доношења решења 

обавља само административно -техничке послове за Комисију (прима зах-

теве, води евиденције, прибавља одређене доказе које подносиоцу захтева 

нису доступни, ...), нити је на било који начин надлежна за спровођење 

(извршење) решења по службеној дужности, већ је решење могла спрове-

сти само принудним путем али на предлог тужиље, као носиоца права на 

враћање парцела на којима јој је утврђено право сусвојине. Како је у кон-

кртном случају тужиља пропустила да покрене поступак принудног извр-

шења решења о враћању земљишта (тужиља то у овом судском поступку 

није доказала), произилази да тужена Општина Ж. није ни у каквом матери-

јално-правном односу према предмету тражене правне заштите, па не 

постоји ни њена одговорност, по било ком основу, што тужиљи нису преда-

те у државину парцеле на којима јој је, решењем Комисије од 14.2.2012. 

године, признато право власништва у утврђеном уделу.''  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1848/2019 од 

5.6.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године)  
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ПОСТОЈАЊЕ ПРАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА УТВРЂЕЊЕ  

НИШТАВОСТИ РАСКИНУТОГ УГОВОРА 

Тужилац има правни интерес за подношење тужбе за утврђење 

ништавости уговора који је међу странкама раскинут, јер се правне 

последице апсолутне ништавости уговора разликују од правних 

последица раскида.  

Из образложења: 

''Тужилац је поднео тужбу за утврђење ништавости уговора о кре-

диту, закљученог између парничних странака, који је претходно раскинут 

једностраном изјавом воље туженог, као повериоца, у смислу члана 124. 

Закона о облигационим односима. 

 Дакле, ради се о тужби за утврђење (декларативна тужба), код 

које закон (члан 194. став 2. ЗПП и члан 109. став 1. ЗОО), ограничава - 

условљава могућност подношења овакве тужбе и вођења поступка по њој, 

постојањем правног интереса за правноснажно утврђење. Тужба за утвр-

ђење може да се поднесе ако тужилац има правни интерес да суд утврди 

постојање, односно непостојање неког спорног права или правног односа, 

пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа или истинитост одно-

сно неистинитост неке исправе, или ако тужилац има неки други правни 

интерес. То значи да такав интерес постоји када се правни положај тужио-

ца показује као неизвестан у односу према туженом, а отклањање ове 

неизвесности оправданом. Међутим и право или правни однос који више 

не постоји може бити предмет утврђења, ако је његово раније постојање 

основ неког захтева у садашњости.  

 У конкретном случају судови утврђују да је предметни уговор о 

кредиту, који су парничне странке закључиле 6.11.2007. године - раскинут 

једностраном изјавом воље туженог, коју је тужилац примио 16.10.2015. 

године. Уговор је раскинут због неизвршења уговорних обавеза од стране 

тужиоца, односно услед узрока који је настао накнадно - након његовог 

закључења, што значи да је уговор производио правно дејство у периоду 

од закључења, 6.11.2007. године, до раскида, 16.10.2015. године.  

 Предмет тужбеног захтева је утврђење ништавости истог уговора, 

а у случају основаности тужбеног захтева – правна последица апсолутне 

ништавости производиће правно дејство ex tunc, што значи од његовог 

закључења, односно сматраће се као да уговор никада није ни закључен. 
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 Имајући у виду (различите) правне последице апсолутне ништа-

вости уговора и раскида истог, као и постојање разлике у последицама 

ништавости и раскида уговора у односу на уговорне стране, регулисане 

одредбама чл. 104. и 132. Закона о облигационим односима, Врховни 

касациони суд налази да тужилац има правни интерес за подношење 

тужбе за утврђење ништавости предметног уговора о кредиту, без обзира 

на чињеницу што је исти већ раскинут, јер би у случају усвајања таквог 

захтева последице у односу на њега могле бити другачије (повољније) 

него у случају раскида.''  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2286/2018 од 

26.9.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године)  
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СТВАРНО ПРАВО 

 
 

АМОРТИЗАЦИЈА  

(ПРЕСТАНАК ПОТРАЖИВАЊА И БРИСАЊЕ ХИПОТЕКЕ) 

 Хипотека установљена ради обезбеђења новчаног потражива-

ња пре ступања на снагу Закона о хипотеци мора бити брисана ако је 

потраживање намирено, а поверилац престао да постоји.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, на основу заложне изјаве 

предлагача оверене 24.9.1997. године донето је решење Општинског суда 

у Нишу Дн 565/97 од 25.9.1997. године којим је укњижено заложно право 

– хипотека на имовини предлагача у корист повериоца потраживања. 

Предлагач је своју имовину оптеретио хипотеком ради обезбеђења потра-

живања које је поверилац имао према сину предлагача, који је био запо-

слен код повериоца, то по основу одобреног кредита 2000. године. Исте 

године, решењем Трговинског суда у Суботици закључен је стечајни 

поступак над повериоцем након чега је он брисан из регистра и више не 

постоји, а пре брисања повериоца из регистра и окончања стечајног 

поступка дужник је измирио дуг по одобреном кредиту. Међутим, хипоте-

ка на имовини предлагача није брисана.  

 У овом поступку предлагач тражи да се утврди да је престало 

потраживање које је било разлог за стављање хипотеке, те да се с тим у 

вези хипотека брише. Нижестепени судови су такав захтев одбили, 

нашавши да за усвајање истог не постоји правни основ с обзиром да се на 

овај случај не могу применити одредбе Закона о хипотеци (''Службени 

гласник РС'' број 115/2005) зато што је тим законом утврђено да се он не 

примењује на хипотеке које су засноване пре његовог ступања на снагу 

без изричите сагласности учесника, а таква сагласност у овом поступку не 

постоји. Осим тога, правна правила из Закона о земљишним књигама Кра-

љевине Југославије из 1930. године се не могу на овај случај применити 

јер од уписа хипотеке није протекло најмање 30 година, па су због свега 

тога нижестепени судови предлог одбили.  
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 Није споран став нижестепених судова да се на конкретан случај 

не могу применити одредбе Закона о хипотеци јер је чланом 64. став 1. 

тог закона прописано да се он не примењује на хипотеке засноване до 

дана његовог ступања на снагу осим ако се уговорне стране другачије не 

споразумеју. У овом случају уговорне стране се нису другачије споразу-

меле нити то могу да ураде због тога што је предузеће у чију корист је 

установљена хипотека – поверилац, престало да постоји 2000. године. 

Међутим, погрешно нижестепени судови закључују да у конкретном слу-

чају не постоје прописи који се могу применити ради разрешавања спор-

ног односа.  

 Закон о основама својинскоправних односа (''Службени лист 

СФРЈ'' бр. 6/80... 22/2006) у својим одредбама чл. 63-69. регулише питање 

хипотеке, те самим тим се правна правила из предратног законодавства и 

не могу примењивати. Појам хипотеке дефинисан је чланом 63. став 1. 

којим је прописано да ради обезбеђења одређеног потраживања непокрет-

на ствар може бити оптерећена правом залоге у корист повериоца (хипо-

тека) који је овлашћен да на начин предвиђен законом тражи намирење 

свог потраживања из вредности те непокретности пре поверилаца који на 

њој немају хипотеку као и пре поверилаца који су хипотеку на њој стекли 

после њега, без обзира на промену власника оптерећене непокретности. 

Из појма хипотеке произилази да увек мора постојати хипотекар – пове-

рилац обезбеђеног потраживања, затим дужник потраживања као и вла-

сник непокретности којим се потраживање обезбеђује, с тим што дужник 

и власник непокретности могу, а и не морају бити исто лице као што је 

случај у овом предмету. Непостојања неког од поменутих лица онемогу-

ћава постојање хипотеке. Сама чињеница да у конкретном случају пове-

рилац потраживања трговинско предузеће у чију корист је установљена 

хипотека не постоји од 2000. године подразумева да у таквој ситуацији 

хипотека не може постојати, ако се томе дода и да је пре брисања из реги-

стра повериоца – трговинског предузећа дуг отплаћен онда су стечени 

услови из члана 68. Закона о основама својинскоправних односа да се тра-

жи престанак хипотеке, а што предлагач у овом поступку управо и тражи. 

Поред тога, право својине је апсолутно право и оно се по члану 8. Закона 

о основама својинскоправних односа може ограничити само под условима 

прописаним законом, што значи, а у складу са чланом 3. став 3. истог 

закона да власнику треба омогућити да своју ствар држи, да се њом кори-
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сти и њом располаже у границама одређеним законом, те да у том циљу и 

непотребне терете са непокретности треба брисати. 

 Иако се Закон о хипотеци у конкретном случају као материјално-

правни пропис не може непосредно применити, процесне одредбе из тог 

закона треба користити у поступку брисања хипотеке јер се о брисању 

одлучује у моменту када је Закон о хипотеци већ у примени. С тим у вези, 

Закон о хипотеци разликује надлежност органа за упис и брисање хипоте-

ке и органа који се бави питањем амортизације потраживања. О амортиза-

цији потраживања по члану 52. одлучује суд, док о упису и брисању хипо-

теке одлучује надлежни управни орган код кога се води регистар непо-

кретности (катастар).  

 Управо, имајући у виду све напред наведено, као и да се радило о 

изузетној ревизији, Врховни касациони суд је најпре прихватио да одлу-

чује о посебној ревизији предлагача, а након тога је преиначио у једном 

делу решење Вишег суда у Нишу, тако што је утврдио амортизацију, 

односно престанак потраживања у односу на повериоца, док је у делу 

којим се тражи брисање хипотеке предлог одбацио због апсолутне нена-

длежности суда''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1237/2019 од 

6.3.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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СТАМБЕНО ПРАВО 

 
 

ПРАВО СТАНОВАЊА ЧЛАНОВА ПОРОДИЧНОГ  

ДОМАЋИНСТВА 

 Право становања чланова породичног домаћинства у отку-

пљеном стану није лична службеност. 

 На међусобне односе власника стана стеченог откупом и чланова 

његовог породичног домаћинства се по аналогији примењују законске 

одредбе које регулишу односе закупца на стану у друштвеној, односно 

државној својини и чланова његовог породичног домаћинства.  

Из образложења: 

 "Тужилац - власник стана стеченог откупом, поднетом тужбом 

тражи исељење туженог - свог сина и предају стана слободног од лица и 

ствари у државину. Тужбени захтев заснива на тврдњи о поремећеним 

односима странака, пре свега на чињеници да је на његовој пензији одре-

ђено извршење ради наплате трошкова комуналних услуга које није пла-

тио тужени - корисник стана, али и на агресивном понашању туженог.  

 Првостепени суд је, применом члана 16. став 3. Закона о станова-

њу, одбио тужбени захтев са образложењем да је тужени био члан поро-

дичног домаћинства у време откупа стана и да је тако допринео добијању 

стана и његовом откупу по повољнијим, нетржишним условима.  

 Другостепени суд је преиначио првостепену пресуду и усвојио 

тужбени захтев. По схватању тог суда, у овом спору није могао бити при-

мењен Закон о становању јер је откупом престало станарско право и тран-

сформисало се у право својине тужиоца. Због тога је другостепени суд, 

применом чл. 3, 4. и 37. став 1. Закона о основама својинскоправних одно-

са, обавезао туженог да се из стана исели и преда га тужиоцу, са образло-

жењем да је својина најшире право на ствари које се може одузети или 

ограничити само у складу са Уставом и законом, тако да су ирелевантне 

околности у вези са откупом стана по тржишној цени и ранијем својству 

туженог као члана тужиочевог породичног домаћинства.  
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 Према члану 16. став 2. Закона о становању, чланови породичног 

домаћинства имају право становања у стану који се откупи по одредбама 

закона. Тужени је био члан породичног домаћинства тужиоца у време 

када је стан откупљен и зато има право становања у смислу наведене 

законске одредбе. Због тога није правилно становиште другостепеног 

суда да се у овом случају не може применити Закон о становању, јер је 

управо наведеном одредбом у корист туженог као члана породичног 

домаћинства тужиоца у време откупа стана установљено право становања 

у откупљеном стану.  

 Право становања члана породичног домаћинства у откупљеном 

стану није лична службеност предвиђена правним правилима грађанског 

права, која се састоји у овлашћењу да се туђа стамбена зграда или стан 

користи у сврху становања. Ово зато што чланови породичног домаћин-

ства после откупа стана немају искључиво право да исти користе, већ 

имају право да наставе да користе стан заједно са осталим корисницима и 

лицем које је стан откупило, што се по садржини битно разликује од пра-

ва становања као личне службености. 

 Закон о становању није одредио правну природу и садржину права 

становања чланова породичног домаћинства у откупљеном стану. Због 

тога се у међусобним односима власника стана стеченог откупом и члано-

ва његовог породичног домаћинства по аналогији примењују одредбе 

наведеног закона које регулишу односе закупца стана у друштвеној, одно-

сно државној својини и чланова његовог породичног домаћинства. То зна-

чи да се примењује и одредба члана 36. став 2. Закона о становању којом 

је прописано да закупац стана може, из оправданих разлога, да откаже 

даље коришћење стана сваком члану породичног домаћинства, осим 

малолетном детету, брачном другу или лицу које је дужан да издржава по 

закону, с`тим да рок за исељење не може бити краћи од 30 дана."  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 4176/2019 од 

25.10.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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ПОРОДИЧНО ПРАВО 

 

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

Одлука суда о потпуном лишењу родитељског права мора 

бити заснована на оцени најбољег интереса мал. детета да његов 

родитељ буде потпуно лишен родитељског права, због чега је суд 

дужан да утврди озбиљне разлоге који доводе у сумњу подобност 

родитеља за правилно вршење дужности које чине садржину роди-

тељског права.  

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању, пресудом Општинског 

суда у Зрењанину П 2565/03 од 28.4.2004. године разведен је брак туже-

ног и Б.К, а њихово заједничко дете мал. М.К, рођена 3.10.2002. године 

поверена је мајци на самостално вршење родитељског права. Тужени је 

пресудом истог суда П2 2959/04 од 11.5.2005. године обавезан да допри-

носи издржавању мал. тужиље износом од 4.000,00 динара месечно почев 

од 24.11.2003. године па убудуће. Заједница живота родитеља мал. тужи-

ље прекинута је одласком туженог из породичног домаћинства у моменту 

када је мал. тужиља била стара четири месеца, а од прекида заједнице 

непосредну бригу о њој водила је њена мајка, која је преминула 28.9.2017. 

године, након чега је тужиља остала да живи у домаћинству са бабом по 

мајци, З.М, која јој је и постављена за колизијског старатеља у овој парни-

ци. Тужени није у контакту са тужиљом већ пет година, нити је у том 

периоду доприносио њеном издржавању.  

 Мал. тужиља је, према потврди која се налази у списима, школске 

2017/2018. године била редован ученик првог разреда Пољопривредне 

школе у Зрењанину. У свакодневном функционисању усмерена је на бабу 

по мајци, уз коју је и одрасла. Потпуно је самостална и уредног развоја. 

Према туженом, као оцу, има изразито негативан став с обзиром на то да 

се он није интересовао за њу, није ни на који начин учествовао у њеном 

одрастању и издржавању, а ни након мајчине смрти није ступио у кона-

такт са њом и није јој пружио никакву подршку.  
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 Нижестепени судови су, одлучујући о тужбеном захтеву за потпу-

но лишење родитељског права туженог према мал. тужиљи, усвојили 

тужбени захтев са образложењем да тужени, као родитељ, грубо занема-

рује дужности садржане у вршењу родитељског права, с обзиром да уна-

зад пет година није имао контакт са мал. тужиљом, није се интересовао за 

њу нити доприносио њеном издржавању, чак ни након смрти њене мајке.  

 Основано се у ревизији указује да су нижестепени судови због 

погрешне примене материјалног права непотпуно утврдили чињенично 

стање одлучујући о лишењу родитељског права.  

 Чланом 81. Породичног закона прописано је да родитељ који злоу-

потребљава права или грубо занемарује дужности из садржине родитељ-

ског права може бити потпуно лишен родитељског права, а у ставу дру-

гом и трећем истог члана наведени су примери злоупотребе права из садр-

жине родитељског права и грубог занемаривања дужности из садржине 

родитељског права. Чланом 82. истог закона прописано је да родитељ који 

несавесно врши права или дужности из садржине родитељског права 

може бити делимично лишен родитељског права, да судска одлука о дели-

мичном лишењу родитељског права може лишити родитеља једног или 

више права и дужности из садржине родитељског права, осим дужности 

да издржава дете, да родитељ који врши родитељско право може бити 

лишен права и дужности на чување, подизање, васпитавање, образовање и 

заступање детета те на управљање и располагање имовином детета, а 

родитељ који не врши родитељско право може бити лишен права на одр-

жавање личних односа са дететом и права да одлучује о питањима која 

битно утичу на живот детета. 

 У поступцима у вези са породичним односима прописано је наче-

ло хитности поступка (члан 204. Породичног закона), али и истражно 

начело (члан 207. ПЗ), а пре свега постоји дужност суда да се у спору за 

заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење родитељског 

права руководи најбољим интересом детета (члан 266. ПЗ). Најбољи инте-

рес детета је правни стандард који се процењује на основу низа објектив-

них и субјективних околности, а између осталог подразумева и да се 

између мал. детета и родитеља са којим не живи развије и негује однос 

заснован на љубави, поверењу, међусобном уважавању, привржености, 

узајамном помагању и поштовању личности и достојанства. Такав однос 

родитеља и деце је и интерес целокупне друштвене заједнице, због чега је 
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свако дужан да се руководи тим интересом у свим активностима које се 

тичу детата (члан 6. став 1. Породичног закона).  

 У том смислу, нижестепени судови нису дали разлоге у вези нај-

бољег интереса мал. тужиље да тужени буде потпуно лишен родитељског 

права, нарочито имајући у виду старост мал. тужиље и право детета које 

је навршило 15-ту годину живота да одлучује о одржавању личних односа 

са родитељем са којим не живи, да може дати пристанак за предузимање 

медицинских захвата, да може одлучити коју ће средњу школу похађати и 

да може предузимати правне послове којима управља и располаже својом 

зарадом или имовином коју је стекло сопственим радом.  

 Поред тога, приликом одлучивања о потпуном лишењу родитељ-

ског права суд је дужан да утврди присуство озбиљних разлога који дово-

ди у сумњу подобност родитеља за правилно вршење дужности које чини 

садржину родитељског права.  

 У конкретном случају судови нису дали довољно разлога који би 

оправдали тако озбиљно мешање државе у породични живот странака у 

овом поступку, као што је потпуно лишење родитељског права туженог. 

У најбољем интересу детета је да везе са природном породицом буду очу-

ване увек када је то могуће, као и да се могу прекидати само у изузетним 

околностима. То значи, да се мора учинити све како би се те везе обнови-

ле, увек када је то могуће, а ограничавање права на поштовање породич-

ног живота мора бити схваћено тако да треба да престане чим околности 

то допусте. Стога, одлука о лишењу родитељског права мора бити у скла-

ду са циљем вршења свих породичних права и дужности у неограниченом 

обиму. Суд мора у сваком тренутку водити рачуна да постигне оптималну 

равнотежу између, с једне стране, остварења најбољег интереса детета, а 

са друге стране обезбеђења услова да родитељски капацитет родитеља 

буде у што је могуће већој мери очуван. Такав тест сразмерности допри-

носи оцени да ли постоји разумни однос сразмерности између примење-

них средстава и циља чијем се остварењу тежило.   

 Из списа произлази да су у вези тужбеног захтева за потпуно 

лишење родитељског права изјашњења дали Центри за социјални рад у 

Зрењанину и у Кули, при чему су мишљења ових центара различита. Цен-

тар за социјални рад у Зрењанину, на чијем подручју мал. тужиља има 

пребивалиште, сматра да се може закључити, на основу података добије-
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них од мал. М.К. и З.М, да је О.К. грубо занемаривао дужности и садржи-

ну вршења родитељског права на начин како је то већ наведено. Центар за 

социјални рад Општине Кула је, имајући у виду наводе туженог, као и 

његову вербално изражену мотивацију и жељу да са мал. М. успостави 

близак контакт примерен релацијама родитеља са дететом, сматра да 

туженог не би требало лишити родитељског права у односу на мал. М. У 

оваквој ситуацији, када постоје два мишљења органа старатељства са под-

ручја на којима парничне странке имају пребивалиште, а која су супротна, 

првостепени суд је требало да затражи синтетизовано мишљење оба орга-

на старатељства у коме би органи старатељства требало да имају у виду 

своја различита мишљења и да покушају да постигну заједничко мишље-

ње. Међутим, првостепени суд није затражио заједничко мишљење ових 

центара, већ је прихватио мишљење Центра за социјални рад у Зрењани-

ну, на основу кога је и донео одлуку о потпуном лишењу родитељског 

права туженог у односу на мал. тужиљу, не узимајући у обзир мишљење 

Центра за социјални рад у Кули. 

  Такође, првостепени суд је требало да пружи могућност туженом 

да се изјасни о околностима од којих зависи одлука о потпуном лишењу 

родитељског права на тај начин што би још једном покушао да туженог 

позове на рочиште на којем би он био саслушан као парнична странка и 

на којем би се евентуално суочио са колизијским старатељем мал. тужи-

ље, управо на околности неодржавања контаката са мал. тужиљом и раз-

лога због којих то није чинио.  

 Због свега наведеног одлучено је као у ставу другом изреке пресуде.  

 У поновном поступку првостепени суд ће имати у виду примедбе из 

ове пресуде, те ће, након усаглашавања мишљења органа старатељства, 

саслушања туженог на околности одржавања личних односа са мал. тужи-

љом и недавања издржавања, поново оценити да ли постоје озбиљни разлози 

за потпуно лишење родитељског права туженог, посебно имајући у виду и 

узраст мал. тужиље и могућност да самостално одлучује о одржавању лич-

них односа са туженим и осталим правима која су наведена у овој пресуди." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1902/2019 од 

9.5.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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ПРОДУЖЕЊЕ ИЗДРЖАВАЊА 

 Тужба за продужење издржавања мора се поднети до истека 

времена трајања издржавања. 

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању правноснажном пресудом 

Основног суда у Лазаревцу П2 567/11 од 14.4.2014. године обавезан је 

тужени да издржава тужиљу у трајању од пет година. Тужбу за продуже-

ње издржавања тужиља је поднела 17.4.2019. године.  

 Другостепени суд је одлучујући о жалби тужиље, разлогу очи-

гледне неправде за туженог којим је првостепени суд образложио одлуку 

о одбијању тужбеног захтева за продужење издржавања додао још један 

разлог - подношење тужбе по протеку времена трајања издржавања. 

 Тужиљином ревизијом се неосновано указује на погрешну приме-

ну материјалног права. 

 Одредбом члана 167. став 1. тачка 1. Породичног закона прописа-

но је да издржавање престаје када истекне време трајања издржавања. 

Истеком времена трајања издржавање је престало по самом закону. Издр-

жавање које је престало не може се продужити из разлога предвиђених 

чланом 163. став 3. Породичног закона. Због тога је правилно схватање 

другостепеног суда да се тужба за продужење издржавања у смислу наве-

дене одредбе може поднети до истека времена трајања издржавања.  

 Правноснажном пресудом П2 567/11 од 14.4.2014. године одређе-

но је да издржавање тужиље траје пет година. Ово време истекло је 

14.4.2019. године, а тужиља је тужбу за продужење издржавања поднела 

17.4.2019. године - по протеку времена трајања издржавања, када је издр-

жавање већ престало."  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 5032/2019 од 

12.12.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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РАДНО ПРАВО 

 
 

ЗАКОНИТО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСТАВНОГ ЈЕМСТВА  

ДВОСТЕПЕНОГ ОДЛУЧИВАЊА 

 Уставно јемство двостепеног одлучивања може се обезбедити 

само нормативним одређењем одлучивања у другом степену од стра-

не органа који ни на који начин није учествовао у поступку доноше-

ња првостепене одлуке.  

Из образложења: 

 ''Врховни касациони суд не прихвата изнето становиште нижесте-

пених судова. Не може се прихватити тврдња да не постоји повреда дво-

степености у одлучивању зато што је одредбама Правилника тужене про-

писана надлежност директора да одлучује и у првом и другом степену. 

Околност да у првом степену дисциплински поступак спроводи дисци-

плинско веће и да исто предлаже директору одлуку коју он само формал-

но доноси није од значаја за оцену да ли је један те исти орган одлучивао 

и првом и у другом степену. Право на жалбу и друго правно средство про-

тив одлуке којом се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом 

интересу сваког лица зајемчено је одредбом члана 36. став 2. Устава. 

Остварењем тог уставног јемства се реализује у двостепености одлучива-

ња које се исцрпљује доношењем другостепене одлуке од стране органа 

који није учествовао у поступку доношења првостепене одлуке. Ово 

уставно јемство се не може искључити одлуком редовог суда. То се, пого-

тову, не може учинити извођењем закључка редовног суда да је у првом 

степену директор тужене само формално одлучивао о изреченој дисци-

плинској мери због чега се његово учешће у доношењу одлуке по приго-

вору не може окарактерисати као повреда уставног јемства двостепеног 

одлучивања. Уставом установљена јемства људских и мањинских права 

се морају поштовати од стране свих правних субјеката. А да ли се и у 

којој мери она крше одлучује Уставни, а не редовни суд. Уставни суд је 

надлежан да сходно овлашћењу конституисаном одредбом члана 167. став 

1. тачка 1. Устава одлучује о сагласности закона и других општих аката са 

Уставом. Тим поводом Врховни касациони суд указује да су спорне 
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одредбе члана 40. став 2. и члана 53. став 2. Правилника о правима, обаве-

зама и одговорностима запослених у Министарству финансија и економи-

је-Управи царине 08 бр.110-00-395/2003 од 14.11.2003. године биле пред-

мет оцене њихове законитости од стране Уставног суда. Уставни суд је 

донео одлуку број IУО 117/2012 од 13.6.2013. године којом је утврдио да 

те одредбе цитираног правилника нису у сагласности са законом. Утврђе-

но је да је одредба члана 53. став 2. Правилника, којом је прописано да о 

приговору царинског службеника против решења директора Управе цари-

не одлучује директор Управе царине у року од 15 дана од дана подноше-

ња приговора несагласне са одредбом члана 256. тачка 4. Царинског зако-

на из 2003. године, којом је прописано да министар, поред осталог, одлу-

чује о приговору на одлуку о правима и обавезама из радног односа. Сле-

дом реченог правно и неутемељено становиште нижестепених судова да 

је спорна одлука законита зато што је донета у законом прописаном 

поступку од стране законом овлашћеног органа тужене.'' 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 1824/2018 од 

11.4.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ПРЕЈУДИЦИЈЕЛНИ ЗАХТЕВ 

 Cуд је дужан да одлучи о спорном праву или правном односу 

од ког зависи основаност захтева за чинидбу, без обзира да ли је такав 

захтев постављен. 

Из образложења: 

 ''Тужиоци су поднели тужбу са захтевом да им тужена омогући да 

раде на пословима на која су постављени појединачним решењима пред-

седника тужене општине од 15.12.2008. године. У току поступка тужена је 

оспорила њихов радно правни статус, због чега су они, 16.9.2013. године, 

поднели захтев за утврђење да такав правни однос постоји међу парнич-

ним странкама. 

 Одредбом члана 195. став 1. Закона о парничном поступку пропи-

сано је да ако одлука о спору зависи од тога да ли постоји или не постоји 

неки правни однос који је у току парнице постао споран, тужилац може, 
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поред постојећег, да истакне захтев да суд утврди да такав однос постоји, 

односно да не постоји. Дакле, захтев за утврђење постојања неког правног 

односа, који није предмет спора, а од кога зависи одлука о тужбеном зах-

теву, не представља тужбу за утврђење у смислу члана 194. ЗПП, с обзи-

ром да у овом случају није потребно доказивати постојање правног инте-

реса за подношење таквог захтева, јер је самим законом предвиђен проце-

сно правни интерес за подношење деклеративног захтева у спору по кон-

демнаторној тужби. Услов за постављање овог захтева је управо да је 

међу парничним странкама постало спорно да ли постоји право или прав-

ни однос из кога тужилац црпи своје право да потражује чинидбу, која је 

предмет тужбеног захтева. О постојању, односно непостојању овог – 

условљавајућег правног односа, суд пред којим тече парница, одлучује на 

захтев странке (уколико је стварно надлежан да одлучује о таквом спор-

ном правном односу). Међутим, примена правила да се само код доспелих 

захтева може поднети тужба (са захтевом) за чинидбу, а не и код оних 

који се заснивају на спорном праву или правном односу, условила је 

нужност решавања прејудицијелног захтева, што даље значи да (условља-

вајући) спорни правни однос може бити такве природа да је суд дужан да 

о њему одлучи, без обзира на постојање таквог захтева странке.  

 У конкретном случају тужиоци су поднели кондемнаторну тужбу 

са захтевом да им тужена омогући рад на одговарајућим радним местима 

(пословима) на која су постављени решењима од 15.12.2008. године, сма-

трајући да јесу у радном односу код тужене, што им је тужена у току 

поступка оспорила. У таквој ситуацији, да би донео одлуку о основаности 

тужбеног захтева, суд је морао претходно утврдити да ли су тужиоци у 

радном односу код тужене, што значи ди је морао одлучити о њиховом 

радно-правном статусу и без подношења таквог захтева од стране тужила-

ца. Из наведеног произилази да се овакав захтев тужилаца не може сма-

трати тужбом за утврђење да су засновали радни однос код тужене, у ком 

случају је подношење тужбе везано за материјално правне рокове предви-

ђене законом који регулише радне односе, већ се ради о прејудицијелном 

захтеву, као правном питању, о ком, како је речено, суд мора да одлучи и 

без захтева странака, да би могао донети одлуку о захтеву за чинидбу – да 

им тужена омогући да раде. Околност што су тужиоци поставили захтев 

да одлука о њиховом радно правном статусу чини саставни део изреке 

судске пресуде (инцидентни захтев за утврђење), није од утицаја на друга-
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чију оцену правне природе оваквог захтева тужилаца, већ утиче само на 

подобност за правноснажност и овог дела изреке, у ком случају је одлука 

о овом правном односу за странке обавезујућа у сваком случају, а не само 

у овој правнј ствари. 

 Имајући у виду изнето, другостепени суд погрешно закључује да 

су тужиоци захтев за утврђење да су у радно-правном односу код тужене, 

морали поднети у року прописаном чланом 195. став 1. Закона о раду, јер 

овакав захтев представља претходно питање за одлуку о тужбеном захте-

ву - да им тужена омогући рад на тим пословима, о чему је суд морао 

одлучити и без постављеног захтева тужилаца, па како је побијаном одлу-

ком захтев за утврђење постојања радно-правног односа погрешно одба-

чен, као неблаговремен, Врховни касациони суд је, на основу члана 416. 

став 2. ЗПП, одлучио као у изреци.'' 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 471/2018 од 

20.12.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године)  

 

 

ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ 

 Министарства су део државне управе, па се на државне слу-

жбенике и намештенике свих министарстава примењује Посебан 

колективни уговор за државне органе.  

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је решењем туже-

не примљен у радни однос на неодређено време почев од 01.11.2005. 

године и распоређен на упражњено радно место помоћни радник у настав-

ном центру у К, Тренинг центар, утврђено под редним бројем 4/68 у Пра-

вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

МУП-у. Тужилац на дан 01.11.2015. године има 10 година радног стажа. 

У време подношења тужбе 24.05.2017. године тужилац има 11 година, 6 

месеци и 23 дана радног стажа код тужене. Просечна нето зарада за сеп-

тембар 2015. године исплаћена у МУП-у износи 43.925,00 динара. Тужи-
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лац је право на јубиларну награду за 10 година рада код тужене стекао 

01.11.2015. године.  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени 

суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца 

за исплату јубиларне награде за 10 година рада код тужене.  

 Према Закону о полицији запослени у министарству јесу полициј-

ски службеници, државни службеници и намештеници (члан 10. став 1). 

Положај полицијских службеника детаљно је регулисан овим законом, 

док је положај државних службеника и намештеника регулисан Законом о 

државним службеницима.  

 По Закону о државним службеницима (''Службени гласник РС'' бр. 

79/05... 95/18), послодавац државних службеника и намештеника је Репу-

блика Србија. Права и дужности послодавца у име Републике Србије 

врши руководилац државног органа ако овим или посебним законом или 

другим прописом није друкчије одређено (члан 3). На права и дужности 

државних службеника који нису уређени овим или посебним законом или 

другим прописом примењује се општи прописи о раду и Посебан колек-

тивни уговор за државне органе. Посебан колективни уговор закључује 

Влада и репрезентативни синдикати који су основани за територију Репу-

блике Србије. На права и дужности намештеника примењују се општи 

прописи о раду и Посебан колективни уговор, ако овим или посебним 

законом није друкчије одређено (члан 4).  

 Према Посебном колективном уговору за државне органе (''Слу-

жбени гласник РС'' бр. 25/15... 34/18) запослени у смислу овог уговора 

јесу државни службеници и намештеници који су у радном односу код 

послодавца, а послодавац државних службеника и намештеника у смислу 

овог уговора је Република Србија; права и дужности послодавца у име 

Републике Србије врши руководилац државног органа (члан 2). По члану 

44. став 2. запослени има право на јубиларну новчану награду у висини 

просечне зараде, без пореза и доприноса по запосленом у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за посло-

ве статистике за последњи месец у претходној календарској години и то 

за 10 година рада у радном односу у висини месечне просечне зараде без 

пореза и доприноса, да запослени остварује право на јубиларну награду за 

навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу у 
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државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе без обзира на то у ком органу је запослени остваривао право 

из радног односа и да се код утврђивања права на јубиларну награду рачу-

нају и године рада код послодавца од кога је надлежни орган преузео над-

лежност, послове и запослене, да се запосленима исплаћује јубиларна 

награда у року од 30 дана од дана када запослени стиче право на јубилар-

ну награду. Овај ПКУ потписан је од стране Владе и репрезентативних 

синдиката и то синдиката управе Србије, синдиката запослених у право-

судним органима Републике Србије и синдиката организације правосуд-

них органа Србије. 

 По Закону о државној управи (''Службени гласник РС'' бр. 79/05... 

30/18) државну управу чине министарства, органи управе у саставу мини-

старстава и посебне организације (члан 1. став 2).  

 С обзиром да Министарство унутрашњих послова, као и сва оста-

ла министарства припадају државној управи, то се на државне службени-

ке и намештенике свих министарстава примењује Посебан колективни 

уговор за државне органе. Како је овим актом прописано право на јуби-

ларну награду и за државне службенике и за намештенике, то су нижесте-

пени судови правилно примењујући материјално право усвојили захтев 

тужиоца за исплату јубиларне награде за 10 година стажа код туженог.  

 Нису основани ревизијски наводи тужене да се у овом случају не 

може применити наведени ПКУ јер није потписан од репрезентативног 

синдиката полиције. ПКУ за државне органе и није требало да буде пот-

писан од репрезентативног синдиката полиције јер државни службеници 

и намештеници Министарства, као што је већ указано, припадају држав-

ној управи, а наведени уговор потписан је од стране репрезентативног 

синдиката управе''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1111/2019 од 

4.12.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

У СЛУЧАЈУ ЗЛОСТАВЉАЊА ШТИЋЕНИКА 

 Установа социјалне заштите у којој је извршено злостављање 

штићеника дужна је да поступа по Посебном протоколу за заштиту 

деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемарива-

ња Министарства рада, запошљавања и социјалне политике од 

17.02.2006. године. 

Из образложења: 

 ''Правилником о забрањеним поступањима запослених у социјал-

ној заштити (''Службени гласник РС'' бр. 8/2012) чланом 6. став 2. пропи-

сано је да се физичким злостављањем корисника сматра свако поступање 

запосленог којим се угрожава или доводи у ризик корисниково физичко 

здравље, опстанак, физички интегритет или безбедност. Опис оваквог 

поступања дефинисан је у ставу 3. По члану 13. истог правилника запо-

слени задужен за корисника, његов непосредни руководилац и директор 

установе односно руководилац пружаоца услуге, као и сви запослени 

дужни су да осигурају безбедност и здравље корисника у складу са садр-

жином својих послова. По члану 14. прописано је да у случају злоставља-

ња или занемаривања детета на смештају у установи социјалне заштите, 

запослени предузимају кораке у складу са одговарајућим протоколом, 

односно другим актом којим је уређено поступање ради заштите детета од 

злостављања и занемаривања. По члану 15. када корисник има видљиве 

повреде или је злостављен на начин који може да доведе до физичких 

оштећења или болести, запослени одговоран за корисника, његов непо-

средни руководилац и директор установе односно руководилац пружаоца 

услуге, дужни су да кориснику обезбеде одговарајући медицински пре-

глед без одлагања и да забележе све предузете радње у досије корисника и 

на другом одговарајућем месту.  

 Посебни протоколом за заштиту деце у установама социјалне 

заштите од злостављања и занемаривања Министарства рада, запошљава-

ња и социјалне политике од 17.2.2006. године у глави 4. прописано је да је 

у сврху успостављања и реализације процеса заштите деце предвиђеног 

посебним протоколом неопходно успоставити следеће стручне тимове за 

заштиту деце и дефинисати њихову структуру, улогу, одговорности и 

начине комуникације: интерни тим, екстерни тим, тим за вођење централ-
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не евиденције; да су задаци интерног тима да прима пријаве о сазнању 

или забринутости да је дете доживело или је у опасности да доживи зло-

стављање или занемаривање; прикупља информације о догађају и о дете-

ту; хитно предузима мере за безбедност детета и остале деце у установи; 

пријављује случај директору установе, екстерном тиму и тиму за вођење 

централне евиденције; блиско сарађује са екстерним тимом у даљем про-

цесу испитивања процене и прављењу плана заштите детета и остале деце 

у установи. Послове екстремног тима обавља Тим за заштиту деце Центра 

за социјални рад или мултисекторски Тим за заштиту деце кога формира 

Центар за социјални рад са седиштем у округу на чијој територији се 

налази установа социјалне заштите. Редослед поступка у процесу заштите 

је пре свега откривање злостављања и занемаривања детета на следеће 

начине: присуствовањем особља или друге деце, ситуацији злостављања 

или занемаривања детета; препознавањем повреде на детету или на осно-

ву понашања детета које указује на могућност злостављања/занемаривања 

детета; поверавањем које може бити директно од стране самог детета или 

индиректно од стране друге деце у установи или других особа из установе 

или ва ње које имају сазнање или сумњу да је дете злостављано; обавеза 

пријављивања; пријем пријаве; неодложне интервенције за заштиту дете-

та које се огледају у осигуравању физичке безбедности детета. Уколико 

дете има видљиве повреде или је злостављано на начин који може да 

доведе до физичких оштећења или болести, задатак чланова интерног 

тима је да организују хитно здравствено збрињавање детета. Чланови 

интерног тима дужни су такође, да провере безбедност друге деце унутар 

установе, односно да ли су била изложена или постоји непосредна опа-

сност да могу бити изложена злостављању и занемаривању и предузму 

адекватне мере њихове заштите у складу са Протоколом за заштиту деце. 

Чланови интерног тима заједно са васпитачем задуженим за дете (уколико 

он није означени злостављач) предузимају мере заштите безбедности 

детета којима се отклања ризик од понављања злостављања. Поступак 

према означеном злостављачу детаљно је регулисан у истом одељку про-

токола. Када је означени починилац злостављања деце лице запослено у 

установи, директор установе је дужан да га обавести о исказаним тврдња-

ма против њега и започетом процесу заштите детета; уколико је директор 

обавештен од Интерног тима да безбедност детета/деце захтева удаљење 

запосленог са радног места дужан је да одмах у односу на њега предузме 

мере предвиђене општим актима; Екстерни тим у установи спроводи про-
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цес испитивања и утврђивања релевантних чињеница у вези са сумњом на 

злостављање детета/деце у установи. Испитивање које у установи спрово-

ди екстерни тим има за циљ да прикупи податке о злостављању занемари-

вању детета; да интервјуише дете које је било изложено злоставља-

њу/занемаривању, а по потреби и другу децу у установи; да интервјуише 

особље установе, укључујући и директора као и све друге релевантне осо-

бе (родитеља/старатеља, наставнике детета, здравственог радника који је 

прегледао дете); да дође до закључака у вези са злостављањем/занемари-

вањем детета; да предложи мере у односу на дете и починиоца; да проце-

ни будући ризик од злостављања/занемаривања детета, да предложи мере 

за унапређење безбедности све деце у установи. Испитивање које екстер-

ни тим обавља укључује разговор са дететом, разговор са другом децом, 

разговор са особом која је означена као злостављач, разговор са другим 

особама запосленим у установи. Екстерни тим је дужан да испитивање 

започне у року од пет радних дана од пријема пријаве интерног тима 

(осим ако ситуација не налаже хитнији поступак а испитивање треба да се 

заврши у року од наредних седам радних дана). Чланови екстерног тима 

након окончања поступка испитивања сачињавају детаљан извештај у 

односу на пријављени случај злостављања/занемаривања који обавезно 

треба да садржи закључак у односу на пријављену сумњу на злоставља-

ње/занемаривање детета и препоруке за мере заштите детета/деце у уста-

нови. Закључак може бити да је потврђена сумња на злостављање детета 

или да није потврђена сумња на злостављање детета.  

 У конкретном случају, остало је нејасно због чега тужени као 

установа социјалне заштите није поступала по цитираном Посебном про-

токолу. Уколико у установи и нису били формирани тимови (иако су по 

закону обавезни да их установе), тужени је био у обавези да обави разго-

вор са штићеником и са осталим штићеницима који су те критичне вечери 

били присутни у соби како би на несумњив начин утврдио шта се тачно 

десило. У поступку пред нижестепеним судовима није утврђено да ли су 

такве изјаве узете. Поред тога, остало је нејасно да ли је описаним пона-

шањем тужилац угрозио или довео у ризик корисниково физичко здра-

вље, опстанак физички интегритет или безбедност, или је његово понаша-

ње било у сврху заштите запослених односно дежурних радника и оста-

лих штићеника, што тужени наводи и у упозорењу о постојању разлога за 

отказ и у решењу о отказу. Осим тога, у поступку пред нижестепеним 
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судовима изостало је и утврђење од чега је штићеник имао подливе на оку 

у ситуацији када се у тренутку пријављеног злостављања упућен код 

лекара који га је пустио уз констатацију да није животно угрожен и уз 

терапију хладних облога и бруфена, односно није утврђено да ли су шама-

ри тужиоца могли до ујутру проузроковати ове повреде на штићенику или 

је те повреде штићеник задобио од другог лица. Поред тога што није на 

несумњив начин утврђено да ли је тужилац као неговатељ физички зло-

стављао штићеника, није разјашњено ни од каквог је утицаја неспровође-

ње прописане процедуре у оваквим ситуацијама по Посебном протоколу 

као и да ли су пропусти у реализацији процеса заштите корисника у уста-

нови допринели да се штићеник ујутру пробуди са горим здравственим 

стањем од оног које је констатовано увече''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2097/2019 од 

5.3.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

НЕЗАКОНИТ АНЕКС УГОВОРА О РАДУ 

 Незаконит је анекс уговора о раду којим послодавац предвиђа 

уговорну казну у случајевима непоштовања дужине отказног рока у 

случају отказа од стране запосленог и у случајевима повреде обавеза 

чувања пословне тајне и обавезе конкуренције. 

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је засновала радни 

однос са туженим на пословима комерцијалисте на основу уговора о раду 

од 12.2.2016. године. Тужени је 1. марта 2017. године донео нови Правил-

ник о раду. Тужиљи је 16.10.2017. године тужени понудио закључење 

анекса уговора о раду дајући јој понуду и анекс који је она примила али у 

остављеном року није потписала. У понуди је наведено да се ради ускла-

ђивања са новим Правилником о раду и Правилником о организацији и 

систематизацији послова тужиљи нуди закључење анекса уговора о раду 

на пословима комерцијалисте на терену са предвиђеном клаузулом о оба-

вези чувања пословне тајне и забрани конкуренције и обавезама запосле-

ног у вези са једностраним отказом уговора о раду. Наведено је да уколи-
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ко се запослени у остављеном року не изјасни о понуди односно не пот-

пише анекс уговора о раду, да послодавац може отказати уговор о раду. 

Тужиља није потписала анекс јер је садржао одредбе о уговорној казни од 

40.000,00 динара у случају непоштовања отказног рока и од по 

1.000.000,00 динара у случају повреде обавезе чувања пословне тајне и 

повреде забране конкуренције. Тужени је 3.11.2017. године донео решење 

о отказу уговора о раду на основу члана 179. став 5. тачка 2. у вези са чла-

ном 171. став 1. тач. 1-5. Закона о раду због одбијања закључења анекса 

уговора о раду. 

 Код овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су 

закључили да је тужени поштовао процедуру измене уговора о раду и 

због непотписивања анекса уговора о раду закључио да је решење о отка-

зу уговора о раду законито.  

 Становиште нижестепених судова није правилно.  

 Чланом 171. Закона о раду (''Службени гласник РС'' број 75/14) 

прописана је измена уговорених услова рада и то ради премештаја на дру-

ги одговарајући посао због потреба процеса и организације рада; ради 

премештаја у друго место рада код истог послодавца у складу са чланом 

173. овог закона; ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог 

послодавца у складу са чланом 174. овог закона; ако је запосленом који је 

вишак обезбедио остваривање права из члана 155. став 1. тачка 5. овог 

закона; ради промене елемената за утврђивање основне зараде, радног 

учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запосленог који 

су садржани у уговору о раду у складу са чланом 33. став 1. тачка 11. овог 

закона; у другим случајевима утврђеним законом, општим актом и угово-

ром о раду. По члану 172. уз анекс уговора о раду послодавац је дужан да 

запосленом достави писмено обавештење које садржи разлоге за понуђе-

ни анекс уговора, рок у коме запослени треба да се изјасни који не може 

бити краћи од осам радних дана и правне последице које могу да настану 

непотписивањем анекса уговора (члан 172. став 1. цитираног закона). 

 У овом случају, тужиљи је достављен анекс уговора о раду који је 

усклађен са Правилником о раду туженог којим је измењен назив радног 

места и опис послова, а поред тога прописан раскид уговора и отказни рок 

којим је предвиђено да свака уговорна страна може отказати уговор под 

условима и у случајевима предвиђеним законом, да је запослени дужан да 
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у случају отказивања уговора о раду отказ уговора о раду достави посло-

давцу у писаном облику 30 дана пре дана који је запослени навео као дан 

престанка радног односа отказни рок и да ће у случају неиспуњења ове 

обавезе бити у обавези да послодавцу на име уговорне казне исплати 

40.000,00 динара. Уговорна казна прописана је и у ситуацијама повреде 

обавеза чувања пословне тајне и обавезе конкуренције у висини од 

1.000.000,00 динара.  

Имајући у виду да уговор о раду мора садржати тачно одређене 

елементе који су прописани Законом о раду, да је садржина анекса угово-

ра о раду такође прописана у закону, те да послодавац нема аутономно 

право да сам мења односно додаје нове одредбе и санкције у односу на 

запосленог које се разликују од оног што је прописано законом, то није 

правилан закључак нижестепених судова да је наведени анекс законит. 

Уговорна казна је институт облигационог права који се примењује на 

однос поверилац – дужник и таквој одредби нема места у уговору о раду 

односно његовом анексу. Имајући у виду да је тужени анексом прописао 

незаконите одредбе, то је тужиља правилно одбила његово потписивање. 

Непотписивање анекса уговора о раду и његово оспоравање може се учи-

нити у парници ради поништаја решења о отказу (члан 172. Закона о 

раду). Због тога су нижестепене пресуде преиначене и утврђено да је 

решење о отказу уговора о раду незаконито јер је донето на основу неза-

конитог анекса''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2350/2019 од 

11.3.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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ПРИВРЕДНО ПРАВО 

 

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ СПРОВЕДЕНЕ  

У ВРЕМЕ БЛОКАДЕ РАЧУНА 

 Апсолутно је ништав правни посао измирења обавеза правног 

лица или предузетника извршен компензацијом њихових међусобних 

потраживања у време блокаде рачуна било ког учесника пребоја због 

претходно одређене принудне наплате потраживања трећег лица.  

Из образложења: 

 ''Побијана другостепена пресуда се темељи на правном ставу При-

вредног апелационог суда да се повреда одредбе члана 46. став 3. Закона о 

платном промету санкционише само евентуалном прекршајном одговор-

ношћу. Зато тај суд налази да извршени пребој потраживања парничних 

странака реализован супротно прописаној забрани по тој законској одред-

би није ништав, већ пуноважан правни посао. 

 Врховни касациони суд не прихвата такво становиште нижестепе-

них судова. Ово је из тог разлога што изнети правни аргументи на којима 

се темељи такав закључак представљају правни нонсенс. Осим тога, такво 

правно схватање се коси и са досадашњом судском праксом Врховног 

касационог суда. То је последица чињенице да је Врховни касациони суд 

у својим одлукама Прев 51/13 од 13.6.2013. године и Рев 352/16 од 

7.6.2017. године већ заузео правно схватање о правним последицама при-

мене одредбе члана 46. став 3. Закона о платном промету. У тим одлукама 

Врховног касационог суда заузет је став да поступање – компензација 

међусобних обавеза учесника облигационог односа извршена противно 

одредби члана 46. став 3. Закона о платном промету представља акт крше-

ња императивне законске забране која се санкционише ништавошћу 

таквог правног посла. Овакво правно схватање се темељи на изнетом 

тумачењу Врховног касационог суда о правом значењу забране прописане 

одредбом члана 46. ст. 2. и 3. Закона о платном промету. Оно је исказано 

сагласно језичком, логичком и циљном тумачењу правог значења ове 

законске одредбе. 
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 У том циљу Врховни касациони суд и овом приликом указује да 

је одредбом члана 46. став 2. Закона о платном промету изричито пропи-

сано да: "правна лица и физичка лица која обављају делатност могу међу-

собне новчане обавезе измирити и уговарањем промене поверилаца, одно-

сно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, при-

ступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др) пребијањем (компен-

зација) и на други начин у складу са законом." Одредбом става 3. истог 

члана се прописује: "ако су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани 

ради извршења принудне наплате, правна лица и физичка лица која оба-

вљају делатност не могу измиривати новчане обавезе на начин из ст. 1. и 

2. овог члана, осим ако другачије није утврђено законом којим се уређује 

порески поступак." Полазећи од изнетог језичког значења наведених 

одредби Врховни касациони суд је становишта да се истим изричито 

забрањује измирење обавеза учесника облигационог односа путем ком-

пензације њихових међусобних потраживања у време када је рачун блоки-

ран било ког учесника пребоја због принудне наплате потраживања тре-

ћих лица. Таквом забраном се логички онемогућава изигравање права тре-

ћих лица која своја потраживања намирују у поступку принудне наплате. 

Циљ те норме је да се законом установљени ред намирења у поступку 

принудне наплате не може изиграти вољом дужника и одређеног поверио-

ца на начин којим се омогућава намирење његовог потраживања мимо 

установљеног редоследа принудне наплате. На тај начин се спречава изи-

гравање права приоритетног намирења поверилаца-трећих лица која су по 

редоследу принудне наплате приоритетног карактера у односу на потра-

живања повериоца чије се намирење реализује компензацијом његовог 

дуговања према дужнику. Тиме се, по становишту Врховног касационог 

суда, исказује јасна намера законодавца да се императивним дејством 

одредбе члана 46. ст. 2. и 3. Закона о платном промету спрече изигравања 

права трећих лица – поверилаца чија се потраживања приоритетно нами-

рују у поступку принудне наплате у односу на потраживања повериоца 

који наплаћује своје потраживање пребојом свог дуга у време блокаде 

његовог или дужниковог рачуна. На тај начин законодавац настоји да очу-

ва равноправност, односно да спречи могућност изигравања права пове-

рилаца чија се потраживања приоритетно намирују у односу на потражи-

вања повериоца које би се угласило компензацијом реализованом у време 

блокаде рачуна било ког учесника таквог правног посла. Према томе, 

установљена забрана из одредбе члана 46. став 3. Закона о платном про-
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мету има за циљ заштиту општег правног интереса свих учесника платног 

промета. Њоме се спречава фаворизовање појединих поверилаца у односу 

на повериоце чија се потраживања приоритетно намирују у поступку при-

нудне наплате са рачуна њиховог дужника. Из тог разлога Врховни каса-

циони суд је мишљења да се свако кршење такве законске забране мора 

санкционисати ништавошћу правног посла којим се она нарушава. Ово је 

из тог разлога што се сагласно одредби члана 103. став 1. Закона о облига-

ционим односима сваки уговор противан принудним правним прописима, 

јавном поретку, или добрим обичајима сматра ништавим. То је генерална 

санкција кршења императивних законских одредби. Она се може избећи 

само у случају када циљ повређеног правила не упућује на неку другу 

санкцију, или ако законом у одређеном случају није прописано што друго. 

Стога се законом прописана забрана кршења императивних законских 

норми може искључити само изузетно. То значи да се законом прописано 

опште правило - санкција ништавости може искључити само у изузетним 

законом допуштеним случајевима. Зато се и изузетак од примене ништа-

вости правног посла закљученог противно императивним прописима мора 

рестриктивно тумачити. Из тог разлога Врховни касациони суд указује да 

се допуштени изузетак од примене тог правила не може правдати постоја-

њем истовремене законом прописане кривичне или прекршајне одговор-

ности. Напротив, законом прописана кривична или прекршајна санкција 

повреде императивних норми грађанског права има за циљ њихову 

доследну примену, а не ескулпацију прекршиоца од прописане санкције 

ништавости таквог правног посла установљене одредбом члана 103. став 

1. Закона о облигационим односима. Зато је Врховни касациони суд на 

становишту да се прописаном кривичном, или прекршајном, одговорно-

шћу одговорног лица за повреду забране прописане нормама грађанског 

права прекршилац те забране не ослобађа грађанско-правне одговорности, 

односно санкције ништавости правног посла закљученог противно импе-

ративној правној норми.  

У конкретном случају законом није прописана и допуштена при-

мена друге грађанско-правне санкције за учињену повреду императивне 

забране установљене одредбом члана 46. став 3. Закона о платном проме-

ту. Ово је из тог разлога што могућност ескулпације од такве повреде није 

прописана законом којим се уређује порески поступак. Таква могућност 

није допуштена ни са становишта повреде циља због кога је установљена 
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забрана прописана одредбом члана 46. став 3. Закона о платном промету. 

Напротив, изигравање те забране би имало за последицу повреду општег 

– јавног интереса у односу на Законом о платном промету установљени 

редослед приоритетног намирења ранијих у односу на доцније доспеле 

обавезе дужника. Кршење тог правила би представљало судско оснажење 

недопуштених правних радњи којима се директно озакоњује сива еконо-

мија, односно економски и правно надопуштено фаворизовање једних у 

односу на друге повериоце истог дужника''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 404/2018 од 

11.7.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

НЕДОПУШТЕНОСТ ИЗВРШЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ 

 Недопуштено је извршење одређено на пољопривредном 

земљишту у друштвеној својини без претходне сагласности агенције 

надлежне за послове приватизације. 

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању Основни суд у Кикинди, 

Судска јединица у Новом Кнежевцу је донео решење број Ив 9/01 од 

27.8.2003. године којим је одређено извршење на непокретностима туже-

ног ЗЗ "Црна бара" у односу на некретнине – парцеле уписане у катастар-

ском листу број 589 КО Црна Бара. Основни суд у Кикинди, Судска једи-

ница у Новом Кнежевцу је решењем Ив 1/10 од 10.5.2012. године упутио 

треће лице – Агенцију за приватизацију да у року од 15 дана покрене пар-

нични поступак против овде тужених првог и другог реда ради проглаше-

ња извршења одређеног решењем Општинског суда у Новом Кнежевцу 

Ив/01 од 27.8.2003. године недопуштени на непокретностима уписани у 

листу непокретности број 589 КО Црна Бара. Предмет извршења су пред-

стављале 553 парцеле у друштвеној својини са правом коришћења ЗЗ 

"Црна бара".  

На темељу оваквог чињеничног стања нижестепени судови су зау-

зели становиште да се у конкретој ситуацији није могла применити одред-
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ба члана 49а Закона о задругама. Тужени другог реда није својим одлука-

ма располагао са предметним непокретностима. Располагање тим непо-

кретностима се реализује у судском поступку принудним извршењем у 

коме је ЗЗ "Црна бара" извршни дужник. Из тог разлога је одбијен тужбе-

ни захтев као неоснован.  

Врховни касациони суд не прихвата изнето становиште нижесте-

пених судова, из разлога што налази да је утемељено на погрешној приме-

ни одредбе члана 50. Закона о извршењу и обезбеђењу, односно погре-

шном тумачењу правог значења и циља одредбе члана 49а Закона о задру-

гама. Ово је из тог разлога што се одредбом члана 50. Закона о извршењу 

и обезбеђењу штити право трећег лица које тврди да на предмету изврше-

ња постоји његово право које спречава извршење. У конкретном случају 

није спорно да је извршење одређено на некретнинама које нису у власни-

штву извршног дужника. Предмет извршења су некретнине – пољопри-

вредно земљиште на којима је уписано постојање друштвене својине. 

Сама та чињеница представља довољан правни разлог да се извршење 

одређено продајом тих некретнина као власништво тужене ЗЗ "Црна бара" 

прогласи недопуштеним. Пољопривредно земљиште на коме је уписана 

друштвена својина није у режима слободног располагања земљорадничке 

задруге која то земљиште користи. Напротив, одредбом члана 49а Закона 

о земљорадничким задругама прописан је посебан режим отуђења таквих 

некретнина, односно претварања друштвене својине на тим парцелама у 

приватно власништво. Отуђење тих некретнина је сагласно цитираној 

одредби правно могуће и допуштено само уз изричиту претходну сагла-

сност агенције надлежне за послове приватизације. Циљ те одредбе је да 

се спречи претварање друштвене својине на пољопривредном земљишту у 

друге облике својине без знања и одобрења надлежне агенције. Истина, 

језичко значење одредбе члана 49а Закона о земљорадничким задругама 

посредно упућује да су забрањена располагања тим некретнинама по 

одлукама правног субјекта који је њихов корисник. Међутим, то није пра-

во значење ове норме. Њен циљ је да се установљени режим друштвене 

својине на пољопривредном земљишту не може вршити без знања и одо-

брења надлежне агенције. Из тог разлога не може се допустити да се без 

сагласности агенције располаже тим некретнинама ни у поступку изврше-

ња. У противном, био би изигран циљ који је законодавац определио про-

писивањем забране отуђења пољопривредног земљишта у друштвеној 
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својини без сагласности агенције. Супротно би водило изигравању закона 

под окриљем и заштитом суда, што је правни нонсенс. То би имало за 

последицу да се судским решењем одобрава намирење дуговања извр-

шног дужника продајом некретнина које нису његово власништво. Извр-

шни дужник одговара за своје обавезе само сопственом имовином. Отуда 

и у поступку судског извршења предмет продаје могу бити само некрет-

нине које су неспорно имовина – својина извршног дужника. У конкрет-

ном случају предмет извршења нису некретнине у власништву извршног 

дужника. Оне се налазе у друштвеној својини чија се промена и претвара-

ње у приватну својину може реализовати само у складу са законом пропи-

саним поступком приватизације, односно отуђења које се врши уз сагла-

сност агенције надлежне за послове приватизације. У конкретном случају 

није спорно да је решењем о извршењу одређена продаја пољопривредног 

земљишта у друштвемној својини без обавештења и сагласности надле-

жне агенције за такво отуђење предмета извршења. Зато је Врховни каса-

циони суд становишта да је у таквој чињеничној и правној ситуацији зах-

тев тужиоца основан. Тужилац је доказао да у конкретном случају постоји 

његово право које ужива правну заштиту у складу са одредбом члана 50. 

Закона о извршењу и обезбеђењу''. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 529/2018 од 

9.5.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА 

ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 Одговорно лице које обавља послове од општег интереса може 

се ослободити одговорности за накнаду штете само у случају доказане 

чињенице да је штета настала искључиво као последица дејства више 

силе, односно да његово невршење тих послова ничим није допринело 

њеном настанку.  

Из образложења: 

 ''Не може се прихватити тврдња нижестепених судова да пропусти 

тужене у одржавању каналске мреже нису узрок настанка штете на парце-
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лама и усевима тужиоца. Вештачењем је утврђено да тужени није оба-

вљао своју делатност у вези са одбраном од поплава и одржавања канал-

ске мреже прописану Законом о водама ("Службени гласник РС" бр. 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18) и Одлуком о оснивању јавног предузећа за 

газдовање водама на територији Аутономне покрајине Војводине ("Слу-

жбени лист Аутономне покрајине Војводине бр. 7/02 и 2/10). То значи да 

тужени није уредно вршио послове организације и спровођења одбране од 

поплаве, спровођења радова и мера за унапређење система заштите од 

штетног дејства вода, одржавања у функционалном стању и старање о 

коришћењу и развоју основне каналске мреже, одржавања и развоја систе-

ма за одводњавање, одвођење сувишних вода и организације и спровође-

ње одбране од унутрашњих вода, израде одговарајућих планова и програ-

ма. Наведени послови представљају делатност од општег интереса која је 

сагласно цитираном закону и Одлуци поверена туженом ради њеног дело-

творног и континуираног обављања у циљу предупређења – спречавања и 

отклањања штетних дејстава воде. Невршење или неуредно обављање тих 

послова представља основ објективне одговорности туженог установљене 

одредбом члана 184. ЗОО за штету која је узрокована таквим непоступа-

њем. Тужени се може ослободити од одговорности само у случају поузда-

ног утврђења да је штета настала искључиво због дејства објективних 

околности – више силе, односно да његово непоступање у вршењу посло-

ва од општег интереса ни у ком случају није узроковало њен настанак. У 

противном, ако је штета у било ком проценту узрокована и пропустима 

туженог постоји његова одговорност. Она је сразмерна проценту његовог 

доприноса настанку штете у односу на њен укупан обим. Тужени се може 

ослободити дела одговорности за штету која је увећана дејством више 

силе, али се ни у том случају не може у потпуности ескулпирати. 

У спроведеном поступку је већ утврђено да тужени није предузи-

мао мере одржавања постојеће каналске мреже. Због тих пропуста дошло 

је до замуљености – издизања дна канала и обрастања истог растињем. Из 

тог разлога је у знатној мери умањен проценат могућег – пројектованог 

одвода воде у циљу спречавања појаве водолежи, односно поплаве парце-

ла са којих се каналском мрежом одводи сувишна количина воде. Такође, 

вештачењем је утврђено и да тужени није предузимао мере за унапређење 

и развој система основне каналске мреже. Нови канал је ископан тек по 

настанку штетног догађаја. Он је по налазу вештака изграђен у функцији 



Сентенце                                          

96 

побољшања постојеће каналске мреже и да је постојао у време штетног 

догађаја сигурно би умањио штету на усевима тужиоца. Дакле, већ утвр-

ђене чињенице несумњиво указују да су наведени пропусти туженог 

допринели настанку штете. Међутим, због заузетог становишта да се 

одговорност туженог искључује дејством више силе није утврђен проце-

нат доприноса туженикових пропуста у укупном обиму настале штете на 

парцелама и усевима тужиоца''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 307/2018 од 

4.7.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ОЦЕНА ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА ЗА ИСТУПАЊЕ  

ИЗ ЧЛАНСТВА ДРУШТВА 

 Оцена основаности захтева члана друштва за његово иступа-

ње из друштва опредељује се чињеницом да ли се предузетим радња-

ма друштва или другог члана подносиоцу захтева наноси штета или 

намеће несразмерна обавеза и у случају када се не ради о радњама из 

члана 188. став 2. тач. 1, 2. и 3. Закона о привредним друштвима.  

Из образложења: 

 ''Тачна је ревизијска тврдња да је побијана одлука заснована на 

погрешној примени материјалног права. Ово је из тог разлога што је дру-

гостепени суд заузео правни став да тужилац није доказао да му друштво 

као члану намеће немогуће несразмерне обавезе, нити да му је својим рад-

њама проузроковало штету, или да га је онемогућило да остварује своје 

право у друштву. Зато је другостепени суд нашао да тужилац није онемо-

гућен да остварује своје право у друштву опредељено одредбом члана 

152. Закона о привредним друштвима-да гласа у скупштини, учествује у 

добити друштва и право учешћа у ликвидационом остатку. Јер, тужилац 

је примао позиве за скупштину и своје право гласа је могао остварити 

лично или преко пуномоћника. Он то није чинио јер се по сопственој 

тврдњи више није осећао чланом друштва.  

 Међутим, изнето правно схватање и наведене тврдње другостепе-

ног суда немају ни чињенично ни правно утемељење. У првостепеном 
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поступку је изведено доказивање и читањем позива за ванредну седницу 

скупштине друштва заказану за 29.8.2012. године. У позиву је под тачком 

6. изричито констатовано да се тужиоцу од 20.8.2012. године па да одлуке 

по тачки 3. дневног реда онемогућава утицај на даље одлучивање по тач-

ки 3. и да исти до наведеног периода неће улазити у било које просторије 

друштва. У наведеном позиву биле су опредељене само три тачке дневног 

реда. Под тачком 3. је било доношење одлуке скупштине друштва о разре-

шењу постојећег и именовању новог директора. На тај начин тужиоцу је 

радњом туженог онемогућено да учествује у раду скупштине друштва и 

да гласа на ванредној скупштини одржаној 29.8.2012. године.  

Такав поступак туженог је супротан одредби члана 199. ЗПП, 

којом је прописано да сваки члан друштва има право гласа у скупштини 

сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва, осим ако 

је оснивачким актом другачије одређено. Из тог разлога неодржива је 

тврдња другостепеног суда да тужиоцу није ускраћено право да гласа на 

скупштини друштва. При томе, изнети став се не може правдати ни тврд-

њом је тужилац могао остварити право гласа преко свог пуномоћника. 

Ово је из тог разлога што се право гласа на скупштини признаје једино 

члановима друштва. То значи да сваки члан друштва непосредно оствару-

је право гласа. Тачно је да члан друштва може реализовати право гласа и 

посредством свог пуномоћника. Међутим, да ли ће и када члан друштва 

опуномоћити друго лице да уместо њега гласа ствар је искључиво воље 

сваког члана. Зато се правне последице забране гласања изречене тужио-

цу не могу елиминисати тврдњом да је исти могао да гласа и преко пуно-

моћника. Пуномоћје представља правни посао који се реализује овлашће-

њем властодавца које он даје пуномоћнику. Зато се властодавцу не може 

наметнути обавеза давања овлашћења пуномоћнику, нити се из тог разло-

га може истом правно ваљано ускратити могућност да непосредно уче-

ствује у раду скупштине и да лично гласа.  

 Тужилац је у допису за иступање из друштва од 28.8.2012. године, 

поред осталог, навео да му је незаконитим радњама туженог онемгућен 

улазак у просторије друштва. Међутим, због погрешне примене матери-

јалног права другостепени суд није оценио основаност таквог захтева. 

Наиме, тужилац је сходно одредби члана 188. ст. 1. и 2. Закона о привред-

ним друштвима могао иступити из друштва из оправданих разлога. Шта 

се сматра оправданим разлозима прописано је одредбом става 2. тач. 1, 2. 



Сентенце                                          

98 

и 3. истог члана. Осим тога, одредбом става 3. члана 188. је прописано да 

се оснивачким актом могу предвидети и други оправдани разлози за исту-

пање из друштва. Отуда произлази да побројани случајеви оправданог 

иступања одређени ставом 2. тач. 1. до 3. Закона о привредним друштви-

ма нису таксативно опредељени. Зато се у случају поднетог захтева за 

иступање мора оценити да ли се ради о разлогу који оправдава такав зах-

тев са становишта предузетих радњи од стране туженог или других члано-

ва којима се тужиоцу наноси штета, или му је у значајној мери онемогуће-

но да остварује своја права у друштву, односно да ли му је друштво 

наметнуло несразумне обавезе. Јер, изнети разлози у захтеву тужиоца 

могу довести и до наступања обориве претпоставке да је због протека 

преклузивног рока од 60 дана прописаног одредбом члана 189. став 3. 

Закона о привредним друштвима за доношење одлуке о захтеву тужиоца 

исти у целости усвојен. Услов за то је оцена суда да се радило о оправда-

ним разлозима због којих је тужилац поднео захтев за иступање из дру-

штва''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 486/2018 од 

3.10.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ОД СТРАНЕ ТРЕЋЕГ ЛИЦА 

  Испуњење обавезе извршено од стране трећег лица у време 

блокаде рачуна стечајног дужника, представља злоупотребу права 

која не може довести до престанка обавезе независно од евентуалног 

постојања правног интереса лица које је то учинило. 

Из образложења: 

"Потраживања тужиоца која су била утврђена УППР-ом, тужени је 

требао према плану да уплати у висини 10% од укупно утврђених потра-

живања а то је износ од 2.170.995,40 динара у пет једнаких кварталних 

рата. Тужени је уплатио четири рате према утврђеној динамици али је 

пета рата плаћена од стране трећег лица дана 24.7.2013. године, када је 

тужени био у блокади. Блокада туженог је била од 3.7.2013. до 8.8.2013. 

године. Тужилац оспорава последњу уплату а тиме и испуњење Плана у 
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утврђеном проценту јер сматра да је последња уплата извршена противно 

одредби члана 46 Закона о платном промету, што има за последицу 

ништавост уговора односно уплате и због тога се нису стекли услови за 

отпис потраживања по УППР. Нижестепени судови закључују да је Закон 

о платном промету предвиђао прекршајну санкцију за кршење члана 46 

закона, па због тога не постоје разлози за ништавост уплате.  

Према оцени ревизијског суда овакав закључак нижестепних судо-

ва се не може прихватити.  

Прописивање прекршајне одговорности у Закону о платном про-

мету не искључује примену члана 103. Закона о облигационим односима. 

Услед чињенице да је плаћање обавезе стечајног дужника из УППР, извр-

шено од стране трећег лица за разрешење ове спорне ситуације релевант-

на је одредба члана 296. Закона о облигационим односима којом се регу-

лише могућност испуњења обавезе од стране трећег лица. У ставу 2. наве-

деног члана је прописано да је поверилац дужан примити испуњење од 

сваког лица које има неки правни интерес да обавеза буде испуњена, чак и 

када се дужник противи том испуњењу. Из овог законског одређења следи 

да се обавеза од стране трећег лица може испунити само када то лице 

докаже постојање интереса који је заснован на закону. Зато се постојање 

интереса трећег лица усмереног на изигравање закона не може сматрати 

правно допуштеним. Напротив, поступање у интересу усмереном на изи-

гравање императивних законских норми води злоупотреби права, која је 

забрањена у смислу одредбе члана 13. Закона о облигационим односима. 

Стога извршене уплате одабраним повериоцима из УППР ос тране трећих 

лица за рачун стечајног дужника који је у блокади води изигравању пове-

рилаца чија су потраживања утврђена са мером условног отпуста. Зато је 

овакво поступање ништаво у складу са чланом 51. Закона о облигационим 

односима. 

Тужилац је одбио да прихвати испуњење учињено од стране лица 

које је у моменту када је уплата извршена било повезано лице са стечај-

ним дужником. Зато извршено одбијање испуњења од стране трећег лица 

у конкретном случају не води престанку обавезе стечајног дужника 

Следом изложеног, Врховни касациони суд налази да услов који је 

предвиђен УППр-ом који би довео до отпуста дуга тужиоцу од 90% није 
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остварен. Зато је побијана пресуда заснована на погрешној примени мате-

ријалног права." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 591/2018 од 

24.10.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ПРИМЕНА УГОВОРЕНОГ МЕРОДАВНОГ ПРАВА 

Када је у уговору са ино-елементом, вољом уговорних страна 

изричито одређено да се питање стицања својине на продатој роби 

решава применом енгеског права, тада право својине прелази са про-

давца на купца даном закључења уговора, без обзира што у том тре-

нутку предаја робе купцу није извршена.  

Из образложења: 

 "Тужилац је као купац закључио пуноважан уговор са ''T'' ДОО 

као продавцем, по коме је купио нафтне деривате. У складу са овлашће-

њем из члана 19. Закона о решавању сукоба закона са прописима других 

земаља уговорена је примена енглеског права уколико дође до спора. 

Након закључења уговора, ''T'' ДОО као продавац је тужиоцу испоставио 

фактуре и царинске деклерације за неиспоручену а плаћену количину 

нафтних деривата који су се налазили на преради код трећетуженог НИС. 

На основу закљученог уговора тужилац је стекао право својине на ствари 

а на основу издатих исправа (рачуна и царинских деклерација) тужилац 

може располагати са робом коју је стекао по уговору, што значи да има 

право да од сваког лица код кога се његова ствар налази, захтева предају 

ствари. Суд је дужан пружити судску заштиту власнику ствари.  

 Нафтни деривати које тужилац тражи да му се предају у својину и 

државину, неспорно се налазе код трећетужене НИС. Чињеница је да су 

нафтни деривати пописани као стечајна маса у поступку стечаја који се 

спроводи над ''T'' ДОО и чињеница је да је да је ''T'' ДОО закључила са 

трећетуженим НИС уговором о услужној преради нафте 1.9.2005. године 

и да се по том уговору нафта тужиоца налази код трећетуженог. Међутим, 

то не може утицати на права тужиоца као власника ствари нити му усло-

вљавати предају ствари ни у ситуацији када је повукао тужбу у односу на 
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продавца ''T'' ДОО. Зато је погрешан закључак другостепеног суда да не 

постоји пасивна легитимација на страни трећетуженог НИС АД Нови Сад 

у погледу дела тужбеног захтева тужиоца којим је тражено утврђење пра-

ва својине.  

 Погрешан је закључак другостепеног суда да се захтев за утврђе-

ње права својине мора усмерити према ранијем власнику ствари, односно 

лицу са којим је закључен уговор који је био основ за стицање права сво-

јине и да тужилац своја права може и мора остваривати само у поступку 

стечаја и само од стечајног дужника ''Trizon group'' ДОО. 

 Као што је претходно наведено, тужилац је за случај спора, угово-

рио примену енглског права. Стога, спорни однос треба решавати приме-

ном уговореног материјалног права и то конкретно, применом Закона о 

продаји робе Енглеске (Sale of goods act 1979), јер је то била воља уговор-

них страна. 

 Закон о продаји робе Енглеске у члану 18. прописује да када се 

ради о уговору о продаји робе спремне за транспорт, право својине на 

роби прелази са продавца на купца у тренутку настанка уговора, без обзи-

ра на рок плаћања и/или достављања робе. За разлику од домаћег права по 

енглеском праву, већ самим закључењем пуноважног уговора, својина на 

ствари прелази на купца.  

 То значи да тужилац може тражити предају ствари од сваког лица, 

код кога се ствар налази а у конкретној ситуацији, директно од трећетуже-

не НИС. Није нужно да се у овој ситуацији тужбом мора обухватити 

ранији власник ствари (''T ДОО сада у стечају). Тужилац као власник 

ствари не мора право на предају ствари остваривати само у стечајном 

поступку, јер предметне ствари припадају њему. Оне не могу представља-

ти стечајну масу, нити се налазе код стечајног дужника. Предаја тражена 

од трећетуженог, не ремети редослед намирења поверилаца у стечајном 

поступку. Стога тужилац право на предају ствари може остварити кроз 

парнични поступак како је то и учинио." 

  (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев1 8/2018; 

Прев 353/2019 од 11.7.2019. године, утврђена на седници Грађанског оде-

љења од 3.7.2020. године) 
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ЗАМЕНА ИСПУЊЕЊА У СЛУЧАЈУ ИСПОРУКЕ  

НЕУГОВОРЕНОГ ПРЕДМЕТА ОБАВЕЗЕ 

Престанак облигације због испуњења настаје и у случају када 

поверилац без примедби прихвати предају предмета иако исти није 

саобразан уговором опредељеним условима. 

Из образложења: 

 "Уговором од 8.5.2013. године, била је предвиђена обавеза тужио-

ца да у року од четири месеца од закључења уговора преда туженом нару-

чени багер, уместо погрешно испорученог (члан 3. Уговора). Уколико 

тужилац не испуни обавезу из члана 3. уговора, тужени је имао право да 

погрешно испоручени багер врати лизинг кући (члан 5. Уговора). Надаље 

је предвиђено да у случају испуњења услова из члана 5. уговора и неипу-

њења обавезе из члана 3. уговора, тужени стиче право на активирање уго-

ворне казне у виду обавезе тужиоца да надокнади плаћене трошкове 

лизинга туженом, увећане за новчани износ од 70.000 евра, све са ПДВ-ом 

(члан 6. Уговора). За обезбеђење испуњења обавеза тужиоца из члана 6. 

уговора, договорена је предаја меница АА 4803009 и АА480311. 

 Тумачењем манифестације сагласних изјава воља парничних стра-

нака следи да је наступање обавезе тужиоца на исплату уговорне казне из 

члана 6. уговора, подразумевало претходно испуњење услова предвиђеног 

чланом 5. уговора, а који се реализује кроз чињење туженог у виду преда-

је погрешно испорученог багера лизинг кући. Међутим, наведени услов из 

одредбе члана 5. није испуњен. Тужени није по истеку рока за испуњење 

обавезе предаје багера по нарученим карактеристима извршио враћање 

погрешно испорученог багера лизинг кући. Неизвршењем наведене обаве-

зе туженог, већ прихватањем да се са лизинг кућом закључи уговор о 

лизингу поводом погрешно испорученог багера, као предмета лизинга, а 

потом и испуњењем свих уговорних обавеза по закљученом уговору о 

лизингу са лизинг кућом, проистекле су правне последице замене испуње-

ња из одредбе члана 308. Закона о облигационим односима. Наступањем 

наведених последица проистиче да је тужилац извршеном предајом 

погрешног багера у целости испунио своју уговорну обавезу према туже-

ном. Сходно томе, престала је и обавеза тужиоца да меницама гарантује 

за испуњење првобитних обавеза предаје првобитно нарученог багера. Уз 
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то, престало је и право туженог да задржи спорну меницу АА 4803009, 

као и да захтева њену реализацију.  

 Чињеница да је тужени, по извршеној исплати лизинг накнаде 

лизинг кући, ставио на располагање погрешно испоручени багер тужиоцу 

није од утицаја на пресуђење. Ово из разлога што таква обавеза није уго-

ворена међу парничним странкама, већ је договорена обавеза била да 

тужени врати наведени багер лизинг кући уколико тужилац не испоручи 

багер са уговореним карактеристикама у року предвиђеном чланом 3. 

Уговора од 8.5.2013. године." 

  (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 456/2018 од 

16.5.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 

 

 

ВАЉАНОСТ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ПРИВРЕДНОГ  

ДРУШТВА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ 

 Трећа савесна лица не могу сносити последице поништаја 

одлуке субјекта приватизације о располагању имовином извршеном 

без претходне сагласности Агенције за приватизацију. 

Из образложења: 

 "Одредбом члана 398а став 1. Закона о предузећима, прописано је 

да предузеће које послује већинским друштвеним капиталом не може, без 

претходне сагласности агенције републике чланице надлежне за послове 

приватизације доносити одлуке о: смањењу или повећању капитала; реор-

ганизацији или реструктурирању; инвестиционом улагању; продаји дела 

имовине; оптерећивању имовине; залагањем ствари или успостављањем 

хипотеке; дугорочном закупу; поравнању са повериоцима; узимању или 

одобравању кредита или издавању гаранција, ван тога редовног послова-

ња. У ставу 2. истог члана, предвиђено је да одлуке донете супротно 

одредби става 1, поништиће агенција републике чланице надлежна за 

послове приватизације. 

 Имајући у виду да је у конкретном случају Агенција за приватиза-

цију извршила поништај одлука органа управљања туженог првог реда, 

којим је одлучено о закључењу спорних уговора о набавци возила и кре-
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дитном задужењу ради финасирања њихове набавке, у ревизији је спорно 

питање последица наведеног поништаја на закључене уговоре са трећим 

лицима.  

 У том смислу, Врховни касациони суд је пошао од одредбе члана 

103. став 2. Закона о облигационим односима, којим је прописано да ако 

је закључење одређеног уговора забрањено само једној страни, уговор ће 

остати на снази ако у закону није што друго предвиђено за одређени слу-

чај, а страна која је повредила законску забрану сносиће одговарајуће 

последице. 

 Водећи се наведеном законском одредбом, следи да је закључење 

предметних уговора само туженом првог реда било ограничено обавезом 

прибављања претходне сагласности Агенције за приватизацију. На страни 

тужених другог, трећег и четвртог реда, таква обавеза није законом уста-

новљена. Притом, тужени другог, трећег и четвртог реда су у свему 

поступали као савесне стране верне уговору, чији је предмет био купови-

на и финансирање набавке средстава намењених за обављање основне 

делатности туженог првог реда. У таквој ситуацији неприбављање поме-

нуте сагласности Агенције за приватизацију од стране туженог првог 

реда, насупрот наводима ревидента, не води апсолутној ништавости пред-

метних уговора, у којима су тужени у свему поступали као савесне уго-

ворне стране, уредно испунивши своје уговорне обавезе.  

  Следом наведног, правилан је закључак нижестепених судова да 

тужбени захтев тужиоца, за утврђење ништавости предметних уговора, 

није основан." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 539/2018 од 

3.10.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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СТЕЧАЈНО ПРАВО 

 

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ НА ИМОВИНИ  

СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 

 Својина на имовини стечајног дужника се стиче на основу 

правноснажног решења стечајног судије којим је продаја одобрена у 

складу са закљученим купопродајним уговором као доказом шта 

представља предмет одобрене продаје.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, Агенција за осигурање 

депозита је у својству стечајног управника првотуженог огласила продају 

његове непокретности– гараже у Београду, ул. Патријарха Гаврила бр. 13. 

Решењем Привредног суда у Београду од 23.7.2015. године поништена је 

одлука комисије за спровођење поступка продаје непокретности јавним 

надметањем Конзорцијуму као учеснику. Друготужени Зоран Вујовић је 

21.10.2015. године доставио понуду за куповину гараже у поступку непо-

средне погодбе. Понуда је дата на износ од 46.800 евра. Првотужени је 

понуду прихватио. На име депозита друготужени је истог дана уплатио 

износ од 4.680 евра на рачун Агенције. Агенција и Одбор поверилаца су 

дали су сагласност на продају. Првотужени у својству продавца и друго-

тужени као купац су 26.11.2015. године закључили уговор о купопродаји 

гаража. Купац се обавезао да продавцу на име купопродајне цене плати 

износ од 46.800 евра у динарској противвредности. Уговор је оверен од 

стране јавног бележника. Решењем Привредног суда у Београду Ст 

4794/12 од 11.12.2015. године констатовано је да је првотужени извршио 

продају предметних гаража за купопродајну цену од 46.000 евра. Наложе-

но је СКН Врачар да изврши упис права својине у корист друготуженог и 

брисање терета насталих пре извршене продаје. Против тог решења тужи-

лац је изјавио жалбу која је решењем Привредног апелационог суда Пвж 

591/16 од 05.10.2016. године одбачена као недозвољена.  

 На темељу тако утврђених чињеница првостепени суд је закључио 

да нису испуњени услови из одредбе члана 103. Закона о облигационим 

односима за утврђење ништавости спорног уговора закљученог између 

прво и друготуженог. Првотужени је поступак продаје гаража спровео у 
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складу са одредбама чл. 132. и 133. Закона о стечају и Правилником о 

начину и поступку уновчења имовине стечајних дужника. Тај Правилник 

је донео управни одбор Агенције за осигурање депозита на седници од 

04.11.2014. године. Уговор закључен између прво и друготуженог произ-

води правно дејство. Исти је био и основ за доношење решења од 

11.12.2015. године којим је констатовано да је првотужени извршио про-

дају предметних гаража. Зато је одбијен тужбени захтев.  

 Другостепени суд је укинуо првостепену пресуду и одбацио тужбу 

за утврђење ништавсти спорног уговора као недозвољену. Према станови-

шту тог суда предметне непокретности су продате у стечајном поступку у 

складу са одредбама Закона о стечају. Зато није могуће тужбом тражити 

утврђење ништавости тог уговора.  

 Према оцени Врховног касационог суда, правилан је закључак 

другостепеног суда о недозвољености тужбе у конкретном случају. 

Продаја имовине стечајног дужника се сагласно одредби члана 

132. Закона о стечају врши јавним надметањем, јавним прикупљањем 

понуда или непосредном погодбом. Према одредби члана 133. став 12. 

Закона о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104/09, 99/11, 71/12 – одлука 

УС и 83/14) када купац исплати цену на купца се преноси право својине 

на купљеној имовини без обзира на раније уписе и без терета као и без 

икаквих обавеза насталих пре извршене купопродаје. Стечајни судија ће 

решењем констатовати да је продаја извршена и наложити по правносна-

жности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање 

терета насталих пре извршене продаје односно упис других права стече-

них продајом. Из цитиране законске одредбе следи да се пренос права 

својине на продатој имовини у стечајном поступку може реализовати 

само по правноснажном решењу стечајног судије којим се констатује да је 

продаја имовине извршена и налаже упис права својине у одговарајућем 

регистру. Закључени уговор о купопродаји представља доказ да је купо-

продаја формално правно спроведена, а не правни основ за пренос права 

својине на купљеној имовини. Тим уговором се констатује шта је био 

предмет купопродаје и под којим условима је она реализована. Својина на 

отуђеној имовини стечајног дужника може се стећи тек по правноснажно-

сти решења стечајног судије. Зато сам уговор о купопродаји имовине сте-

чајног дужника не може довести до стицања права својине и када је у 

њему наведена безусловна сагласност стечајног управника да он предста-
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вља правни основ за упис права својине у одговарајућем регистру. Услов 

да до преноса права својине дође стиче се тек правноснажношћу решења 

стечајног судије којим је констатовано да је продаја извршена и одређен 

упис права својине у одговарајућем регистру у корист купца. Упис права 

својине се и врши на основу тог решења. Њиме се конституише правни 

основ за пренос права својине на продатој имовини у корист купца. Отуда 

се извршена продаја имовине стечајног дужника не може правно ваљано 

побијати подношењем тужбе за утврђење ништавости уговора о купопро-

даји закљученог у поступку отуђења имовине стечајног дужника. Таква 

тужба се не може поднети јер закључени купопродајни уговор није прав-

ни посао који представља основ отуђења имовине стечајног дужника. Он 

само има доказну снагу о условима под којима је отуђење извршено, док 

правни основ отуђења представља правноснажно решење стечајног суди-

је. Решење стечајног судије може постати правноснажно тек по протеку 

законом прописаног рока за подношење жалбе односно по њеном одбија-

њу. Зато се законитост извршене продаје имовине стечајног дужника 

може побијати само изјављеном жалбом на решење стечајног судије којом 

је извршена продаја одобрена. Право на изјављивање жалбе признаје се 

свим учесницима продаје као и свим заинтересованим лицима у односу на 

предмет продаје. Дакле, осим непосредних учесника поступка продаје, 

жалбу на решење стечајног судије могу изјавити сва друга лица која су 

претходно исказала интерес за имовину стечајног дужника која је предмет 

продаје независно од правног основа на коме темеље своју заинтересова-

ност. У поступку по жалби против тог решења оцењује се законитост 

спроведене продаје имовине стечајног дужника''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 275/2019 од 

26.12.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
 

 

ДОПУШТЕНОСТ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА  

КОЈЕ НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИМ  

ПЛАНОМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 У новом стечајном поступку се може пријавити и потражива-

ње које није обухваћено нe извршеним унапред припремљеним пла-



Сентенце                                          

108 

ном реорганизације, али се његово утврђење и намирење може реали-

зовати само у складу са условима из тог плана реорганизације.  

Из образложења: 

''Према утврђеном чињеничном стању, тужилац и тужени су били у 

уговорном односу поводом кредита, у складу са закљученим уговором од 

27.6.2007. године и два анекса. Туженом је по наведеном уговору одобрен 

кредит од 30.000.000,00 евра. Решењем Привредног суда у Београду Ст 

4876/10 од 5.5.2011. године, над туженим је отворен стечајни поступка у 

складу са унапред припремљеним планом реорганизације (УППР), потврђе-

но усвајање плана и обустављен стечајни поступак. Према садржини 

УППР-а, тужилац је сврстан у другу класу поверилаца са потраживањем од 

90.250.528,00 динара. За ову класу поверилаца планом је предвиђено нами-

рење од 100%, кроз репрограм потраживања на пет година са грејс перио-

дом од две године и каматном стопом 6М Еурибор + 2,5% годишње. Међу-

тим, због непоступања по УППР-у над туженим је поново отворен стечајни 

поступак (решењем Привредног суда у Београду Ст 30/14 од 15.4.2015. 

године). У новоотвореном стечајном поступку тужилац је пријавио потра-

живање према туженом у укупном износу од 6.174.912,81 евра, од којег се 

износ од 4.845.102,45 евра односи на главницу, а 1.329.819,36 евра на кама-

ту обрачунату до дана отварања стечајног поступка. Такође, тужилац је 

пријавио и потраживање по основу трошкова парничног поступка у износу 

од 969.871,00 динара. Прерачунато у динарима, пријављено потраживање 

тужиоца износи укупно 742.021.157,32 динара. Закључком стечајног судије 

тужиоцу је само делимично утврђено потраживање у износу од 

462.002.802,06 динара, у трећем исплатном реду. Утврђени износ потражи-

вања односи се на износ главног дуга од 90.250.528,00 динара, пријављен 

као износ утврђен поменутим УППР-ом, са обрачунатом каматом. Потра-

живање у износу од 280.018.355,26 динара је оспорено. Оспорени износ 

потраживања није био увршћен у УППР.  

 Одредбом члана 156. став 4. тачка 1. Закона о стечају (''Службени 

гласник РС" број 104/09), важећим у време усвајања предметног УППР-а, 

прописано је да УППР, поред елемената из става 1. садржи и одредбу 

којом се одређује да ће потраживање повериоца које није обухваћено 

одредбама плана о намирењу поверилаца бити намирено на исти начин и 

под истим условима као потраживање других поверилаца његове класе.  
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 У складу са наведеним нормативним оквиром следи да потражи-

вање које је постојало пре усвајања плана, није увршћено у план, не пре-

стаје да постоји. Иако није увршћено у план, поверилац може доказати 

његово постојање, како у погледу основа, тако и висине. У таквој ситуа-

цији специфичност усвајања УППР-а огледа се у томе што ће потражива-

ње које није увршћено у план, а поверилац је доказао његову основаност и 

висину, бити намирено искључиво према условима плана.  

 Поменути оквир поступања односи се и на ситуацију када је над 

стечајним дужником отворен нови стечајни поступак, због непоступања 

по УППР-у, као стечајног разлога. Тада је повериоцу остављена могућ-

ност пријављивања не само потраживања утврђеног УППР-ом, већ и 

потраживања пре усвајања плана а које није увршћено у план. Такво 

потраживање ће бити утврђивано са аспекта постојања правног основа из 

облигационог односа из којег је потраживање проистекло. С друге стране, 

његова висина ће бити утврђена искључиво према условима предвиђеним 

усвојеним УППР-ом. 

 Применом наведеног на конретан случај, проистиче да је погре-

шан закључак нижестепених судова да потраживање које није обухваћено 

УППР-ом, тужилац не може утврдити као основано у накнадном стечај-

ном поступку, отвореном због непоступања по том плану. Његово посто-

јање треба ценити првенствено са аспекта Уговора о кредиту 27.6.2007. 

године и закључених анекса тог уговора. Након тога, уколико је спорно 

потраживање тужиоца постојало пре момента усвајања УППР-а, иако није 

увршћено у план, његова висина ће бити утврђена искључиво према усло-

вима плана''. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 534/2018 од 

26.12.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године)  
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УПРАВНО ПРАВО 

 
 

РЕАМБУЛАЦИЈА КАО ПРАВНИ ОСНОВ  

ЗА ВРАЋАЊЕ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ 

 Одузимање имовине путем реамбулације представља акт оду-

зимања имовине у смислу члана 3. тачка 2) Закона о враћању (рести-

туцији) имовине црквама и верским заједницама и правни основ за 

враћање одузете имовине.  

Из образложења: 

 ''Оцењујући законитост побијане пресуде, Врховни касациони суд 

налази да се основано наводима захтева указује на то, да је пресудом 

повређен закон.  

 Одредбом члана 1. Закона о враћању (реституцији) имовине црква-

ма и верским заједницама (''Службени гласник РС'' број 46/06) је прописано 

да се тим законом уређују услови, начин и поступак враћања имовине која 

је на територији Републике Србије одузета од цркава и верских заједница, 

као и од њихових задужбина и друштава, применом прописа о аграрној 

реформи, национализацији, секвестрацији и других прописа који су донесе-

ни и примењивани у периоду од 1945. године, као и свим другим актима 

којима је вршено одузимање те имовине без тржишне накнаде. 

На основу одредбе члана 3. тачка 2) истог закона, поједини изрази 

употребљени у овом закону имају следеће значење: под актима одузима-

ња подразумевају се правни акти који су имали непосредно дејство, као 

што су прописи, пресуде, одлуке, решења, други правни акти, као и мате-

ријалне радње државних органа путем којих је имовина одузимана.  

Одредбом члана 38. Закона о национализацији најамних зграда и 

грађевинског земљишта (''Службени лист ФНРЈ'' бр. 52/58... 1/63) је било 

прописано да грађевинско неизграђено земљиште које је национализовано 

остаје у поседу ранијег сопственика све док га он на основу решења 

Општинског народног одбора не преда у посед општини или другом лицу 

ради изградње зграде или другог објекта или ради извођења других радова.  
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По налажењу Врховног касационог суда, не могу да се прихвате 

разлози образложења побијане пресуде према којима је оспорено дели-

мично решење туженог органа донето уз повреду одредбе члана 199. став 

2. Закона о општем управном поступку. Ово стога, што из списа предмета 

управног поступка и разлога образложења оспореног решења несумњиво 

произлази да предметна катастарска парцела 1698 КО Ниш не постоји у 

катастру земљишта од 1954. године, јер је реамбулацијом поништена и 

припојена кп. бр. 1699/1 КО Ниш - Црвени крст и на тај начин фактички 

одузета од Јеврејске вероисповедне општине у Нишу, чији је правни след-

беник Јеврејска општина Ниш. Међутим, катастарска парцела бр. 1698 КО 

Ниш је и даље егзистирала у земљишној књизи све до успостављања ката-

стра непокретности 2011. године, када је правно и фактичко стање усагла-

шено. У катастру непокретности је на катастарској парцели новог премера 

бр. 299/4-5 КО Ниш – Бубањ, чији делови одговарају између осталог и 

предметној катастарској парцели бр. 1698 КО Ниш, као ималац права 

коришћења укњижена Надежда Стојановић која је у катастру земљишта 

била уписана као држалац катастарске парцеле 1699/1 КО Ниш – Црвени 

крст, али не и правни претходник подносиоца захтева који је у земљишној 

књизи био укњижен као корисник катастарске парцеле бр. 1698 КО Ниш, 

јер је она у поступку реамбулације припојена катастарској парцели бр. 

1699/1 КО Ниш – Црвени крст. Код изнетог Врховни касациони суд нала-

зи да је тужени орган правилно закључио, и у образложењу оспореног 

решења дао довољне и правно ваљане разлоге, да Јеврејска општина Ниш, 

као правни следбеник Јеврејске вероисповедне општине у Нишу, има пра-

во на реституцију предметног земљишта у виду новчаног обештећења.  

Врховни касациони суд налази да не може да се прихвати став 

Управног суда да разлози образложења оспореног решења не садрже обја-

шњење појма реамбулације, као ни основ за закључак да се ради о акту – 

радњи државног органа којом је имовина одузета верској заједници без 

тржишне накнаде. По оцени овог суда, оспореним делимичним решењем 

је објашњен појам ''реамбулације'', као и разлози који су орган определили 

при доношењу оспореног делимичног решења. Наиме, у оспореном реше-

њу се изричито наводи да је реамбулација допуњавање и исправљање 

топографских карата и катастарских планова на терену допунским преме-

равањем на основу ранијих премеравања нумеричком, електронском, 

аерофотограметријском, фотограметријском или графичком методом. 
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Доносилац оспореног решења је јасно, недвосмислено и правилно заузео 

став да се у конкретном случају ради о земљишту одузетом реамбулаци-

јом од правног претходника подносиоца захтева, те да подносилац захтева 

има право на враћање тако одузетог земљишта у смислу одредбе члана 1. 

у вези члана 3. тачка 2) Закона о враћању (реституцији) имовине црквама 

и верским заједницама, па су супротни наводи захтева неосновани''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 389/2019 од 

7.2.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. годи-

не) 

 

 

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ 

ПРЕКО ЗАСТУПНИКА УДРУЖЕЊА 

 Удружење уписано у Регистар удружења код надлежног орга-

на не мора предати захтев за преиспитивање судске одлуке донесене у 

управном спору преко пуномоћника из реда адвоката, већ то може 

учинити преко заступника удружења. 

Из образложења: 

 ''Одредбама Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', 

број 111/09) прописано је: у којим случајевима је дозвољено подношење 

захтева за преиспитивање судске одлуке (члан 49); да се када је странка 

физичко лице, захтев предаје преко пуномоћника из реда адвоката (члан 50. 

став 2); да се захтев подноси Врховном касационом суду у року од 30 дана 

од дана достављања странци, односно надлежном јавном тужиоцу одлуке 

суда против које се захтев подноси (члан 51. став 1); да ће Врховни касаци-

они суд недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело 

неовлашћено лице одбацити решењем (члан 53. став 1). 

 Законом о удружењима (''Службени гласник РС'' бр. 51/09 и 99/11-

др. закон) прописано је да удружење стиче статус правног лица даном 

уписа у регистар (члан 4. став 2) и да регистар удружења (у даљем тексту: 

Регистар) води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенци-

ја) (члан 26. став 1).  

 Врховни касациони суд налази да је захтев подносиоца Удружења 

мањинских акционара ''Минел Елво'' а.д., који је поднет преко заступника 
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овог удружења, поднет од стране овлашћеног лица. Ово због тога што је 

подносилац захтева уписом у Регистар удружења који води Агенција за 

привредне регистре стекао статус правног лица, а одредба члана 50. став 

2. Закона о управним споровима која утврђује обавезу предаје захтева 

преко пуномоћника из реда адвоката односи се само на физичка лица. 

Према правном ставу Врховног касационог суда, удружење уписано у 

Регистар удружења код надлежног органа не мора предати захтев за преи-

спитивање судске одлуке донесене у управном спору преко пуномоћника 

из реда адвоката, већ то може учинити преко заступника удружења''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп1 14/2019 од 

8.11.2019. године, усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. године) 

 

 

ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА  

ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 Службено лице које је овлашћено за поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја сматра се одго-

ворним лицем у смислу члана 30. став 1. Закона о прекршајима.  

Из образложења: 

 ''Врховни касациони суд налази да се основано у захтеву за зашти-

ту законитости указује да се садржина одредбе члана 46. став 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја мора тумачити у 

складу са садржином одредбе члана 30. Закона о прекршајима која дефи-

нише ко се сматра одговорним лицем у смислу Закона о прекршајима.  

 Одредбом члана 38. став 1. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја прописано је да ће одговорно лице у органу 

власти одредити једно или више службених лица (у даљем тексту: овла-

шћено лице) за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама 

од јавног значаја. Према ставу 2. истог члана, овлашћено лице: 1) прима 

захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује 

увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља 

информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тра-

жиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених 
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овим законом; 2) предузима мере за унапређење праксе поступања са 

носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и 

праксе њиховог чувања и обезбеђења, а према ставу 3, ако овлашћено 

лице из става 1. овог члана није одређено, за поступање по захтеву надле-

жно је одговорно лице у органу власти.  

 Одредбом члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја прописано је да ће се новчаном казном 

од 5.000,00 до 50.000,00 динара казнити за прекршај одговорно лице у 

органу јавне власти, ако орган јавне власти не поступи по захтеву за при-

ступ информацијама у складу са овим законом, односно достави непотпу-

не или нетачне информације (члан 16).  

 Одредбом члана 30. став 1. Закона о прекршајима прописано је да 

се одговорним лицем, у смислу овог закона, сматра лице коме су у прав-

ном лицу поверени одређени послови који се односе на управљање, 

пословање или процес рада, као и лице које у државном органу, органу 

територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене 

дужности.  

 Полазећи од цитираних прописа, по налажењу Врховног касацио-

ног суда, не може се прихватити као правилна оцена нижестепених судова 

да окривљени као овлашћено службено лице за поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја није одговорно лице у 

органу јавне власти у смислу цитираног члана 46. став 1. тачка 8) Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. Врховни касацини 

суд сматра да уколико руководилац органа јавне власти не одреди службе-

но лице за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног зна-

чаја, казнена одредба члана 46. тачка 8) Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја односи се на руководиоца органа јавне 

власти као одговорно лице. Међутим, уколико руководилац органа јавне 

власти овласти једно или више службених лица за поступање по захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја на начин прописан 

одредбом члана 38. ст. 1. и 2. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја, онда се наведена казнена одредба односи на то службено 

лице јер се оно сматра одговорним лицем у смислу члана 30. став 1. Закона 

о прекршајима. Ово стога што му је руководилац органа поверио посао, 

односно дужност да уместо њега, као овлашћено лице, поступа по захтеви-

ма за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
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 Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је нашао да је 

побијаним пресудама повређен закон односно учињена битна повреда 

одредаба прекршајног поступка на коју се у захтеву указује, па је на осно-

ву одредбе члана 287. став 4. у вези са чланом 288. став 1. Закона о прекр-

шајима одлучио као у диспозитиву ове пресуде''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прзз 25/2019 од 

27.2.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. године) 

 

 

КАРАКТЕР АКТА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА 

КОЈИМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ  

О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 Законитост одлуке Наставно-научног већа факултета којом је 

одбијен извештај Комисије о оцени докторске дисертације може се 

преиспитивати у управном спору сагласно члану 3. став 2. Закона о 

управним споровима. 

Из образложења: 

 ''Оцењујући законитост побијаног решења са становишта правил-

не примене процесног права Врховни касациони суд налази да су основа-

ни наводи захтева којима се указује да је Управни суд погрешно приме-

нио одредбу члана 3. Закона о управним споровима када је оценио да 

оспорена Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Суботи-

ци од 26.08.2016. године, не представља коначни појединачни акт из тог 

члана. 

 Одредбом члана 3. Закона о управним споровима (''Службени гла-

сник РС'' број 111/09) прописано је да у управном спору суд одлучује о 

законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је пред-

виђена другачија судска заштита (став 1), о законитости коначних поједи-

начних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом 

интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена 

другачија судска заштита (став 2), као и о законитости других коначних 

појединачних аката када је то законом предвиђено(став 1).  

 Из наведене одредбе произлази да оцени законитости у управном 

спору не подлежу само коначни управни акти, већ и други коначни поје-



Сентенце                                          

116 

диначни акти којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом 

интересу уколико законом није предвиђена другачија судска заштита. 

 ... Врховни касациони суд налази да је оспорена одлука Наставно-

научног већа Економског факултета у Суботици од 26.08.2016. године, 

коначни акт јер против ње нема могућности изјављивања правних сред-

става органима Факултета. Ово стога што изјављивање таквих средстава 

није прописано, а одлука је донета од стране Наставно-научног већа Еко-

номског факултета у Суботици као највишег стручног органа Факултета 

који одлучује о питањима наставе, научне и стучне делатности Факултета, 

као и о жалбама студената у случајевима када је жалба прописана, у сми-

слу члана 46. став 1. и члана 80. став 3. Статута Економског факултета у 

Суботици Универзитета у Новом Саду. Оспореном одлуком одбијен је 

извештај Комисије о оцени докторске дисертације и на тај начин окончан 

поступак израде докторске дисертације, а фази одбране докторске дисер-

тације тужиља (подноситељка захтева) након тога није могла да приступи. 

Ово стога што се Сенату Универзитета доставља на сагласност само усво-

јени извештај о оцени докторске дисертације, да би се по добијању сагла-

сности одредили место, датум и време одбране докторске дисертације 

(члан 24. и члан 25. став 1. Правила докторских студија). Следом наведе-

ног, тужиља (подноситељка захтева) има на закону заснован интерес да 

одлуку Наставно-научног већа Економског факултета у Суботици оспора-

ва у поступку пред судом. Како закон у погледу ове одлуке не предвиђа 

другачију судску заштиту, њена законитост се, по оцени Врховног каса-

ционог суда, може преиспитивати у управном спору сагласно члану 3. 

став 2. Закона о управним споровима. Стога је погрешно становиште 

Управног суда да оспорена одлука представља акт правне технике и да су 

били испуњени услови да суд тужбу тужиље одбаци применом одредбе 

члана 26. став 1. тачка 2. Закона о управним споровима.''  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп1 1/2020 од 

22.5.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године) 
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КАРАКТЕР АКТА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА  

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ  

О ПРИГОВОРУ НА ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ 

 Одлука Наставно-научног већа факултета којом се формира 

Комисија за изјашњавање о наводима приговора на докторску дисер-

тацију не представља акт из члана 3. ст. 1-3. Закона о управним спо-

ровима против кога се може водити управни спор, већ акт управља-

ња поступком израде докторске дисертације. 

Из образложења: 

 ''Оцењујући законитост побијаног решења, Врховни касациони 

суд налази да решењем није повређен закон на штету подноситељке зах-

тева.  

Из списа предмета Управног суда III-8 У 15593/16 и 20 Ув 419/16, 

као и списа предмета Економског факултета у Суботици - Наставно-науч-

ног већа факултета пред којим је вођен поступак у коме је донета тужбом 

оспорена одлука о формирању Комисије за изјашњавање о наводима из 

приговора на докторску дисертацију под називом ''Стратегија управљања 

ликвидним потенцијалом банке у земљама Западног Балкана'' студента 

докторских студија Јоване Иванчевић од 13.10.2016. године, произлази да 

је Комисија формирана ради испитивања приговора Миливоја Давидови-

ћа на докторску дисертацију подноситељке захтева.  

 Одредбом члана 3. став 1. Закона о управним споровима прописа-

но је да у управном спору суд одлучује о законитости коначних управних 

аката, осим оних, у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита. 

Ставом 2. истог члана Закона прописано је да у управном спору суд одлу-

чује о законитости коначних појединачних аката којима се решава о пра-

ву, обавези или на закону заснованом интересу у погледу којих у одређе-

ном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Ставом 3. 

прописано је да суд у управном спору одлучује и о законитости других 

коначних појединачних аката када је то законом предвиђено.  

 Имајући у виду цитиране законске одредбе, Врховни касациони 

суд налази да тужбом оспорена одлука Научно-наставног већа Економ-

ског факултета којом је формирана Комисија за изјашњавање о наводима 

приговора, не представља акт из цитираног члана 3. ст. 1-3. Закона о 
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управним споровима против кога се може водити управни спор, већ пред-

ставља акт управљања поступком оцене докторске дисертације тужиље''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп1 19/2019 од 

7.2.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. године) 

 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ  

ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА УПРАВНОГ СУДА  

О ОДБАЦИВАЊУ ТУЖБЕ КАО НЕДОЗВОЉЕНЕ 

 Против правноснажног решења Управног суда о одбацивању 

тужбе као недозвољене због тога што акт који се тужбом оспорава не 

представља акт о чијој се законитости одлучује у управном спору и 

против решења већа о одбијању приговора против тог решења судије 

појединца, дозвољено је подношење захтева за преиспитивање судске 

одлуке, ако подносилац захтева пре подношења тужбе није имао пра-

во на жалбу или друго редовно правно средство. 

Из образложења: 

''Одредбама Закона о управним споровима прописано је: да управ-

ни спор решава Управни суд (члан 8. став 1); да у поступку по захтеву за 

преиспитивање судске одлуке против одлуке Управног суда одлучује 

Врховни касациони суд (члан 9. став 1); да се управни спор покреће 

тужбом (члан 17); да ће судија појединац решењем одбацити тужбу и ако 

утврди да акт који се тужбом оспорава не представља акт о чијој закони-

тости се одлучује у управном спору (члан 26. став 1. тачка 2); ако судија 

појединац пропусти да одбаци тужбу из става 1. овог члана то ће учинити 

веће суда (члан 26. став 2); да против решења судије појединца којим се 

одбацује тужба по чл. 25. и 26. овог закона, подносилац тужбе има право 

на приговор у року од осам дана од достављања решења (члан 27. став 1); 

да о приговору из става 1. овог члана одлучује посебно веће суда саста-

вљено од троје судија, после одржане усмене јавне расправе, ако је подно-

силац приговора захтевао одржавање расправе (став 2); да посебно веће 

суда из става 2. овог члана о приговору одлучује решењем (став 3); да ако 

веће из става 2. овог члана одбије приговор, решење о одбацивању тужбе 

постаје правноснажно (став 4); да се пресудом тужба уважава или одбија 
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као неоснована (члан 40. став 2); да против правноснажне одлуке Управ-

ног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном 

касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке (члан 49. став 1); 

да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајеви-

ма када је суд одлучивао у спору пуне јурисдикцији и у стварима у којима 

је у управном поступку била искључена жалба (став 2. тач. 1), 2) и 3); да 

захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или 

општег акта или због повреде правила поступка која је могла бити од ути-

цаја на решавање ствари (став 3); да недозвољен или неблаговремен зах-

тев или захтев које је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд 

ће одбацити решењем (члан 53. став 1).  

Из цитираних одредаба Закона о управним споровима произлази 

да Управни суд о поднетој тужби у управном спору може да одлучи реше-

њем и пресудом. Решењем се управни спор немериторно окончава без 

доношења одлуке о законитости акта чији се поништај тражи. Поступак 

немериторног одлучивања о тужби може бити окончан и у фази претход-

ног испитивања тужбе доношењем решења којим се тужба одбацује, а 

против кога подносилац тужбе има право приговора о коме решењем 

одлучује веће суда састављено од троје судија. Ако приговор буде одби-

јен, решење о одбацивању тужбе постаје правноснажно. Уколико судија 

појединац пропусти да одбаци тужбу у неком од случајева прописаних 

законом, то може учинити веће пре упуштања у мериторно одлучивање. У 

управном спору веће одлучује о меритуму ствари пресудом којом се 

тужба уважава или одбија као неоснована.  

Полазећи од наведеног, Врховни касациони суд налази да управни 

спор може бити правноснажно окончан не само доношењем пресуде 

којом се тужба уважава или одбија, већ и правноснажношћу решења о 

одбацивању тужбе. Стога се правноснажном одлуком Управног суда у 

смислу члана 49. став 1. Закона о управним споровима може сматрати и 

правноснажно решење о одбацивању тужбе због тога што акт који се 

тужбом оспорава не представља акт о чијој законитости се одлучује у 

управном спору, као и решење већа о одбијању приговора против тог 

решења које је донео судија појединац.  

Како се дозвољеност захтева за преиспитивање судске одлуке оце-

њује према условима прописаним у члану 49. став 2. Закона о управним 

споровима, то је по налажењу Врховног касационог суда, против правно-
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снажног решења Управног суда о одбацивању тужбе као недозвољене 

због тога што акт који се тужбом оспорава не представља акт о чијој зако-

нитости се одлучује у управном спору и против решења већа којим је 

одбијен приговор против тог решења судије појединца, дозвољено подно-

шење захтева за преиспитивање судске одлуке ако подносилац захтева 

пре подношења тужбе није имао право на жалбу или друго редовно прав-

но средство. Наведено правно становиште изражено је и у одлуци Устав-

ног суда Уж-6036/16 од 21.02.2019. године. 

У овом конкретном случају, подносилац захтева пре подношења 

тужбе није имао право на жалбу против тужбом оспореног закључка 

Агенције за реституцију Републике Србије, Јединице за конфесионалну 

реституцију од 21.12.2015. године. Врховни касациони суд због тога нала-

зи да је дозвољен захтев за преиспитивање судске одлуке – решења 

Управног суда којим је одбијен приговор против решења судије поједин-

ца којим је одбачена тужба подносиоца захтева из разлога прописаном 

одредбом члана 26. став 1. тачка 2) Закона о управним споровима (јер 

оспорени закључак не представља акт о чијој законитости се одлучује у 

управном спору)''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 198/2019 од 

13.12.2019. године, усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. 

године) 

 

 

БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА  

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 Предузетник не може бити брисан из Регистра привредних 

субјеката, без обзира на то што је због болести престао са обављањем 

делатности, уколико уз регистрациону пријаву не достави доказ о 

престанку пореских обавеза, односно о брисању из евиденције пропи-

сане пореским законом који издаје надлежни порески орган. 

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистра-

ције у Агенцији за привредне регистре (''Службени гласник РС'' бр. 99/11 
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и 83/14) прописано је да по пријему пријаве регистратор проверава да ли 

су уз пријаву приложени прописани документи.  

 Одредбама члана 17. претходно наведеног закона, поред осталог, 

прописано је да ако нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. 

став 1. тач. 2), 5), 6), 7), 8) и 9) овог закона, регистратор доноси решење 

којим одбацује пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испу-

њени (став 2); да ако подносилац пријаве у року од 30 дана од дана обја-

вљивања решења из става 2. овог члана поднесе нову регистрациону при-

јаву, уз позивање на број решења којим је ранија пријава одбачена и 

отклони све утврђене недостатке, за вођење поступка регистрације плаћа 

половину прописаног износа накнаде за регистрацију (став 3); да је уз 

пријаву из става 3. овог члана подносилац пријаве дужан да приложи само 

недостајућу, односно уредну документацију ради отклањања недостатака 

утврђених решењем из става 2. овог члана (став 5).  

 Одредбом члана 55. став 1. Правилника о садржини Регистра при-

вредних субјеката и документацији потребној за регистрацију (''Службени 

гласник РС'' број 42/16) прописано је да за брисање предузетника из Реги-

стра одјавом, предузетник подноси пријаву брисања и потврде надлежних 

пореских органа о престанку обавеза јавних прихода у складу са законом, 

као и потврду надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ, 

ако је био обвезник ПДВ. 

 Одредбом члана 29. став 7. Закон о пореском поступку и пореској 

администрацији (''Службени гласник РС'' бр. 80/02... 30/18) прописано је 

да орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани 

регистар лица која обављају делатност не може брисати лице из прописа-

ног регистра без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању 

из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески 

орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање 

из прописаног регистра. Према ставу 8. истог члана, орган, организација 

или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обавља-

ју делатност, може брисати пореског обвезника предузетника из прописа-

ног регистра, под условима прописаним у ставу 7. овог члана, па и у слу-

чају непостојања доказа о престанку обавезе по основу доприноса за пен-

зијско и инвалидско осигурање уколико су та лица стекла право на пензи-

ју сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и инвалидско оси-

гурање.  
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 Полазећи од цитираних прописа и како је у управном поступку 

утврђено да подносилац пријаве – предузетник М.С. ПР АУТОТАКСИ 

ПРЕВОЗ Т.Ж.К уз регистрациону пријаву за брисање из регистра при-

вредних субјеката због престанка обављања делатности предузетника, 

поднету дана 17.10.2018. године, није доставио доказ о престанку поре-

ских обавеза издату од стране надлежне организационе јединице Пореске 

управе Републике Србије нити доказ о престанку пореских обавеза издату 

од стране пореске администрације надлежне јединице локалне самоупра-

ве, а што међу странкама није спорно, Врховни касациони суд налази да је 

правилно оспореним решењем туженог Министарства привреде Републи-

ке Србије одбијена жалба тужиоца изјављена против ожалбеног решења. 

На закону је заснована оцена туженог органа у оспореном решењу да је 

регистратор правилно одбацио пријаву жалиоца за брисање из Регистра 

привредних субјеката предузетника због неиспуњавања услова из члана 

14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привред-

не регистре. Ово стога што уз пријаву нису приложени документи пропи-

сани императивним одредбама члана 29. ст. 7. и 8. Закон о пореском 

поступку и пореској администрацији и члана 55. став 1. Правилника о 

садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за 

регистрацију. 

 По налажењу Врховног касационог суда не може се прихватити 

као правилна оцена Управног суда о основаности тужбе. Најпре, непри-

хватљиво је закључивање суда у побијаној пресуди да тужиоцу није била 

дата могућност да достави тражене доказе за одлучивање о захтеву, нити 

да обавести орган о разлозима који га спречавају да то учини, а што је 

утицало на правилно, истинито и потпуно утврђивање свих чињеница и 

суштинско разматрање пријаве тужиоца за брисање из регистра. Врховни 

касациони суд сматра да је приликом одбацивања пријаве регистратор у 

свему поступио у складу са одредбама члана 17. ст. 2, 3. и 5. Закона о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, тако што је поу-

чио подносиоца пријаве да у року од 30 дана од дана објављивања реше-

ња о одбачају пријаве може поднети нову регистрациону пријаву и откло-

нити недостатке због којих је ранија пријава одбачена достављајући дока-

зе надлежних органа о престанку обавеза по основу пореза и доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање сагласно одредбама члана 29. ст. 7. и 8. 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији. На тај начин је 
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подносиоцу пријаве омогућено да у накнадном законом предвиђеном 

року достави доказе који су нужни за успешно остваривање његових пра-

ва у управном поступку. Подносилац пријаве није доставио тражене дока-

зе, истичући и у жалби и у тужби да недостављање потврде о измирењу 

пореза и доприноса не треба да представља сметњу за одјаву делатности и 

брисање из регистра ''већ би то требало решити у парничном поступку''.  

 Престанак обављања делатности је разлог за брисање предузетни-

ка из регистра привредних субјеката према члану 91. став 1. Закона о при-

вредним друштвима, али је за поступање по регистрационој пријави за 

брисање неопходно да буду испуњени услови прописани одредбама члана 

14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

Предузетник не може бити брисан из Регистра привредних субјеката, без 

обзира на то што је због болести престао са обављањем делатности, уко-

лико уз регистрациону пријаву не достави доказ о престанку пореских 

обавеза, односно о брисању из евиденције прописане пореским законом 

који издаје надлежни порески орган, јер је то услов за брисање прописан 

одредбама члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској адми-

нистрацији и члана 55. став 1. Правилника о садржини регистра привред-

них субјеката и документацији потребној за регистрацију, а у вези са 

одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре. 

 Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу 

одредбе члана 55. став 2. Закона о управним споровима, захтев уважио и 

побијану пресуду преиначио тако што је тужбу одбио налазећи да се 

њоме неосновано оспорава законитост решења чији је поништај тужбом 

тражен''.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 351/2019 од 

30.01.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 3.7.2020. 

године 
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АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 

 

 
 

СТРАНКА У ПОСТУПКУ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  

И АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 Директор привредног друштва није легитимисан да у своје 

име поднесе тужбу за накнаду штете причињене на возилу које је у 

власништву друштва.  

Из образложења: 

 ''По становишту овог суда, првостепени суд је на основу изведених 

доказа правилно утврдио да је куповину возила извршила фирма тужиоца 

"Г. И. С.", која је и уговорила издавање истог у закуп. То јасно произилази 

из рачуна издатог од стране Т. а. из Берлина од 14.7.2014. године, по коме 

је возило марке БМW 320д ова фирма продала купцу фирми "Г. И. С.", као 

и из уговора о закупу регистрованог под бројем 0261/14 дана 11.07.2014. 

године, по коме је фирма "Г. И. С.", као закуподавац, са фирмом Д. П. & С. 

О., К., П., као закупцем, уговорила закуп купљеног путничког возила мар-

ке БМW 320д. Тужилац саслушан у својству странке изјавио је такође да 

је као заступник и директор фирме "Г. И. С." купио предметни аутомобил 

у Н. од фирме Т. а. из Б. и да је након исплате новца кренуо возилом са 

немачком саобраћајном дозволом и грчким таблицама своје фирме, зеле-

ним картоном и осигурањем, како је и иначе пракса његове фирме прили-

ком увоза купљених возила из Н.. Према томе, тужилац није доказао да је 

он лично стекао право својине на оштећеном возилу у смислу члана 20. 

став 1. и члана 34. Закона о основама својинскоправних односа.  

 Одредбом члана 74. став 1. ЗПП прописано је да странка у поступ-

ку може да буде свако физичко и правно лице. Члан 77. истог закона про-

писује да је заступник правног лица у поступку лице које је уписано у 

одговарајући регистар, а одређено је посебним прописом, општим и поје-

диначним актом правног лица или одлуком суда, док према члану 78. ЗПП, 

законски заступник може у име странке да предузима све радње у поступ-

ку, осим побројаних радњи за које му је потребно посебно овлашћење и да 

се то односи и на заступника правног лица. Према члану 85. став 1. ЗПП 
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странке могу да предузимају радње у поступку лично или преко пуномоћ-

ника.  

 Правни субјективитет правног лица је независтан од правног 

субјективитета физичког лица, па сходно наведеним законским одредбама, 

кад се појављује као странка у поступку правно лице заступа његов 

заступник у смислу члана 77. ЗПП. Али заступник правног лица парничне 

радње не предузима у своје име и за свој рачун већ у име и за рачун тог 

правног лица, па се стога њему не може ништа досудити нити он може 

бити обавезан да изврши обавезу коју има правно лице које заступа. 

 У конкретном случају тужбу је поднео Ј. Г. у своје име и за свој 

рачун, као физичко лице, и издао овлашћење адвокату да га заступа у овом 

спору, а тако је означен и у свим поднесцима и на записницима са распра-

ве, као и у прецизираном тужбеном захтеву од 28.8.2017. године, којим је 

за себе а не за фирму тражио накнаду штете. Из овереног превода Незави-

сног органа јавних прихода, Персонализовано информисање Р. Г., утврђује 

се да је фирма "Г. И. С." регистрована као командитно друштво те да је 

тужилац Ј. Г. генерални директор исте, председник управног одбора, руко-

водилац и командитор. 

 Према томе, како странка у поступку није било правно лице, Ј.Г. 

није иступао као њен заступник, већ у своје име и за свој рачун, као 

физичко лице. С обзиром на то да он лично није у материјалноправном 

односу са туженим поводом настале штете, неправилан је закључак прво-

степеног суда да је тужбени захтев основан''. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 390/2019 од 

21.2.2019. године) 

 

 

ВЛАСНИШТВО НА СТВАРИ И ЗАХТЕВ ЗА ЊЕН ПОВРАЋАЈ 

 Приликом заштите права својине на стану и припадајућим 

подрумским просторијама право да захтева предају ствари у држави-

ну има власник ствари који је дужан током поступка да докаже своје 

право својине и на стану и на подрумским просторијама, односно на 

свим деловима непокретности чију предају у државину захтева.  
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Из образложења: 

 ''Правилан је закључак да је тужиља у смислу члана 33. Закона о 

основама својинскоправних односа стекла право својине на предметном 

стану на основу правног посла, јер има основ стицања- пуноважни уговор 

о купопродаји и начин стицања- упис тог права у јавним књигама. Као 

власник стана тужиља има право да исти држи, да се њиме користи и рас-

полаже у границама одређеним законом, сходно члану 3. став 1. наведеног 

Закона. Како нема државину стана, а доказала је своје право својине на 

њему и чињеницу да се стан налази у фактичкој власти туженог, испуњени 

су услови да јој се пружи заштита права својине по реивиндикационој 

тужби на основу члана 37. Закона о основама својинскоправних односа. 

 Међутим, основано се жалбом туженог побија првостепена пресу-

да у делу којим је наложено туженом да тужиљи преда кључеве од припа-

дајуће подрумске просторије у истој згради, јер је у том делу захваћена 

битном повредом поступка из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП пошто не 

садржи разлоге за донету одлуку. Ни чињенично стање није правилно и 

потпуно утврђено па се за сада не може испитати ни правилна примена 

материјалног права. 

 У уговору о купопродаји на основу кога је тужиља стекла право 

својине на спорном стану није наведена било каква подрумска просторија 

као предмет куповине већ је означен само стан. Такође, ни у Уговору о 

куповини стана Ов. бр. 1387/92 и Анексу уговора о купопродаји бр. 272/1 

од 25.11.1992. године, на основу којих је отац туженог као продавац стекао 

својину на стану по основу откупа, није наведено да му поред стана при-

пада и одговарајућа подрумска просторија. Стога је остало нејасно на 

основу чега је првостепени суд закључио да тужени треба да јој преда и 

кључеве од припадајуће подрумске просторије која при томе није довољно 

јасно и прецизно означена да би могла бити идентификована и да би пре-

суда у том делу била подобна за извршење, због чега је у том делу морала 

бити укинута. 

 У наставку поступка, првостепени суд ће правилном оценом изве-

дених доказа и по потреби извођењем нових доказа у складу са доказним 

предлозима странака и правилима о терету доказивања, употпунити чиње-

нично стање у смислу изнетих примедби, па ће правилном применом 
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материјалног права бити у могућности да донесе правилну и закониту 

одлуку, за коју ће дати правилне и јасне разлоге''. 

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 1694/2019 од 

21.3.2019. године)  

 

 

УТВРЂЕЊЕ НИШТАВОСТИ УГОВОРА 

 Апсолутно је ништав и не производи правно дејство уговор о 

купопродаји, закључен у вансудском поступку продаје хипотековане 

непокретности између хипотекарног повериоца и купца хипотековане 

непокретности, уколико је такав уговор закључен уз повреду права 

прече куповине осталих сувласника хипотекарне непокретности.  

Из образложења: 

''Супротно жалбеним наводима, првостепени суд је брижљивом и 

савесном оценом изведених доказа, сходно члану 8. ЗПП и имајући у виду 

одредбе члана 6. ст. 1. и 3, чл. 24, 34. и 36. став 5. Закона о хипотеци 

("Службени гласник РС", број 115/2005) којима је прописана процедура 

активирања и продаје хипотековане непокретности, правилно закључио 

да је друготужени приликом покретања поступка вансудског намирења 

хипотеке, био у обавези да поред првотужене, као дужника и сувласника 

хипотековане непокретности, пошаље опомену у писаној форми истовре-

мено и тужиљи, као сувласнику предметне непокретности, што друготу-

жени није учинио. У време закључења побијаног уговора о купопродаји 

непокретности, као и у време забележбе хипотекарне продаје, тужиља је 

била сувласник предметне непокретности и као таква уписана у катастру 

и именована није од стране друготуженог, сходно члану 36. став 5. Закона 

о хипотеци, обавештена у року од 15 дана пре закључења Уговора о купо-

продаји, о износу целокупног потраживања, процењеној вредности непо-

кретности, битним елементима уговора о продаји непокретности, датуму 

када се предвиђа закључење уговора о купопродаји, начину на који ће 

средства добијена од продаје бити расподељена, датуму када непокрет-

ност мора бити исељена и испражњена, нити јој је достављена изјава у 

ком року може да испуни целокупну обавезу да би избегла продају непо-

кретности. Правилан је и закључак првостепеног суда да је закључењем 
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побијаног купопродајног уговора између друготуженог и трећетужене од 

23.5.2016. године, тужиљи повређено и право прече куповине предметне 

непокретности према одредби члана 6. став 3. Закона о хипотеци, која 

прописује да приликом намирења остали сувласници имају право прече 

куповине. 

 Са изнетих разлога, како је Уговор о купопродаји од 23.5.2016. 

године закључен противно одредбама тада важећег Закона о хипотеци и 

противно принудним прописима, то је правилна одлука првостепеног суда 

да за наведени уговор о купопродаји од 23.5.2016. године утврди да је 

апсолутно ништав и да не производи дејство, сходно одредби члана 103. 

Закона о облигационим односима, којом је прописано да уговор који је 

противан принудним прописима, јавном поретку и добрим обичајима је 

ништав ако циљ повређеног правила не упућује на неку другу санкцију 

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

 (Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 121/2019 од 

28.8.2019. године)  

 

 

САВЕСНОСТ ДРЖАВИНЕ ПРИЛИКОМ СТИЦАЊА  

СВОЈИНЕ ОДРЖАЈЕМ 

 Супружник не може стећи право сусвојине по основу одржаја 

на заједничкој имовини стеченој у браку.  

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 28. ст. 2. и 4. истог закона, прописано је да саве-

стан и законит држалац непокретне ствари, на коју други има право своји-

не, стиче право својине на ту ствар одржајем протеком десет година, одно-

сно да савестан држалац непокретне ствари, на коју други има право сво-

јине, стиче право својине на ту ствар одржајем протеком 20 година. 

Одредбом члана 72. став 2. истог закона прописано је да је државина саве-

сна ако држалац не зна или не може знати да ствар коју држи није његова. 

 Сходно цитираним одредбама закона, правилно је првостепени суд одлу-

чио када је одбио тужбени захтев тужиље у делу којим је тражила стицање 

својине одржајем на сувласничком уделу туженог, а ово из разлога јер се 

право својине на сувласничком уделу не може стећи одржајем, будући да 
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је тужиља знала да предметне непокретности представљају заједничку 

својину стечену у браку са туженим, због чега није могла бити савесна. 

 Стога су неосновани жалбени наводи тужиље да је била савесна, а 

да заправо тужени није био савестан када се је код надлежне службе за 

катастар непокретности уписао као власник на свим непокретностима, јер 

наведени упис није од утицаја на заједничко стицање у браку, будући да се 

сходно одредби члана 180. став 2. Породичног закона претпоставља да су 

удели супружника у заједничкој имовини једнаки. Како се на основу свега 

наведеног закључује да несавесност државине на непокретности предста-

вља законску препреку за стицање права својине одржајем, то су неосно-

вани жалбени наводи да је првостепени суд погрешно применио матери-

јално право када је закључио да тужиља није могла бити савестан стица-

лац''. 

(Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 7033/2018 од 

30.5.2019. године) 
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ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

 

 

 

НЕМОГУЋНОСТ УГОВАРАЊА МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

ЗА ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА 

Општа месна надлежност према пребивалишту или борави-

шту, односно седишту извршног дужника предвиђена је законом и не 

постоји могућност уговарања месне надлежности за одлучивање у 

извршном поступку о предлогу за извршење. 

Из образложења: 

''Жалбени наводи извршног повериоца којима се указује да је на 

рачуну уговорена месна надлежност Привредног суда у … нису од утица-

ја на правилност првостепеног решења, а имајући у виду да у поступку 

извршења у фази одлучивања о дозвољености предлога за извршење у 

конкретном случају постоји искључива надлежност према седишту извр-

шног дужника, као и да ови наводи могу бити од утицаја евентуално на 

заснивање надлежности парничног суда уколико буде изјављен приго-

вор''.  

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Иж 1955/19 

од 26.12.2019. године) 

 

 

САДРЖИНА ПРИМАРНОГ И ЕВЕНТУАЛНОГ  

ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА  

 Тужбени захтеви којима се тражи изрицање обавезе исте садр-

жине али различитог обима, не могу имати карактер примарног и 

евентуалног тужбеног захтева независно од правног основа наведеног 

у тужби.  

Из образложења: 

''Првостепени суд је одлучио о тужбеном захтеву за исплату износа 

од 80.000.000,00 динара на име накнаде штете, који је постављен као о 

евентуални тужбени захтев, иако такав захтев не може бити постављен као 
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евентуални. Тужбени захтеви којима се тражи изрицање обавезе исте садр-

жине, али различитог обима, не могу имати природу примарног и евентуал-

ног захтева. Примарним захтевом тужилац тражи исплату троструке накна-

де у износу од 100.000.000,00 динара са законском затезном каматом од 

пресуђења до исплате. Евентуалним захтевом понавља захтеве садржане у 

примарном, с тим да уместо наведене троструке накнаде, захтева исплату 

износа од 80.000.000,00 динара на име накнаде штете са законском зате-

зном каматом од пресуђења до исплате. Када се ради о новчаним потражи-

вањима, сваки мањи новчани износ садржан је у већем износу, па захтеви 

како их је тужилац поставио, не могу имати карактер примарног и евенту-

алног. С обзиром на дељиву природу новчаних обавеза и чињеницу да суд 

није везан правним основом постављеног захтева, суд има овлашћење да 

тужбени захтев усвоји или одбије у целини или делимично, па и за износ 

који је именован као евентуални. Тужилац може поставити захтев како он 

сматра да штити своја права у поступку, али је обавеза првостепеног суда 

била да ова питања разјасни и укаже да се не ради о квалитативно различи-

тим тужбеним захтевима, што је нужна претпоставка постојања примарног 

и евентуалног захтева, већ да се ради о једном тужбеном захтеву, без обзи-

ра на правни основ истог, па и у ситуацији када тужилац указује да има 

више основа његовог захтева''.  

(Сентенца из пресуде Привредног апелационог суда Пж 5057/18 

од 30.10.2019. године)  

 
 

РЕВИЗИЈА КАО РАЗЛОГ КОЈИ НЕ СПРЕЧАВА ИЗВРШЕЊЕ  

И КАО ОСНОВ ОДЛАГАЊА ИЗВРШЕЊА 

 Подношење ревизије као ванредног правног лека не предста-

вља разлог који спречава извршење, али уз испуњење осталих закон-

ских услова може бити основ одлагања извршења на предлог извр-

шног дужника о ком предлогу одлучује јавни извршитељ.  

Из образложења: 

''Према стању у списима, предлог за извршење је поднет на основу 

извршне исправе, правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у П. 

П. бр. … од 26.10.2017. године. Пресуда је постала правноснажна 

01.02.2018. године, а извршна 21.3.2018. године. Ставом пет ове пресуде 
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тужени у спору, дужници од редног броја 1 до редног броја 4 су обавезани 

да тужиоцу накнаде парничне трошкове у износу од 711.000,00 динара. Из 

наведеног произлази да су постојали услови да првостепени суд усвоји 

предлог за извршење и донесе решење о извршењу. Предлог се заснива на 

извршној исправи, постоји идентитет странака по извршној исправи и 

предлогу за извршење, а предлаже се извршење ради остварења потражи-

вања досуђеног извршном исправом.  

Извршни дужници нису доказали постојање разлога из члана 74. 

Закона о извршењу и обезбеђењу, односно разлога који спречавају извр-

шење. Разлози су таксативно набројани. Подношење ревизије против 

правноснажне пресуде не представља разлог који спречава извршење и 

није предвиђен наведеном законском одредбом. Подношење ванредног 

правног лека би могло бити, уз испуњење осталих услова, основ за подно-

шење предлога за одлагање извршења, али о томе одлучује јавни изврши-

тељ оцењујући испуњеност законских услова''.  

(Сентенца из решења Привредног апелационог суда Иж 1019/18 

од 16.8.2018. године)  

 

 

ПУНОМОЋНИК ЗА ПРИЈЕМ ПИСМЕНА 

Тужилац правно лице са седиштем у Републици Црној Гори 

није дужан да у тужби означи пуномоћника за пријем писмена. 

Из образложења: 

''Према стању у списима, тужилац је против туженог поднео 

тужбу ради утврђења оспореног потраживања у износу од 126.769,26 

динара. Првостепени суд је, поступајући по тој тужби, исту одбацио из 

разлога јер тужилац који је правно лице има седиште у иностранству, тач-

није Републици Црној Гори, није у смислу члана 192. став 2. Закона о пар-

ничном поступку означио пуномоћника за пријем писмена.  

Одлука првостепеног суда није правилна из следећих разлога:  

Одбацујући тужбу из горе наведених разлога, првостепени суд је 

пропустио да примени уговор између Републике Србије и Црне Горе о 

правној помоћи у грађанским и кривичним стварима ("Службени гласник 
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РС" – Међународни уговори 1/10), који у овом случају, као међународни 

уговор, који је потврђен Законом има предност у односу на одредбу Зако-

на о парничном поступку који је применио првостепени суд.  

Наведеним уговором, који је потврђен Законом у члану 2. став 1. 

је прописано да држављани једне државе уговорнице имају једнаку прав-

ну заштиту у поступцима пред судовима и другим органима друге државе 

уговорнице, као и њени држављани.  

Према ставу 2. истог члана, држављани једне државе уговорнице 

имају на територији друге државе уговорнице слободан приступ судовима 

и другим органима. Пред овим органима, они могу да заступају своје 

интересе, подносе захтеве и предузимају радње под истим условима као и 

њени сопствени држављани.  

Према ставу 3. истог члана, одредбе ст. 1. и 2. овог члана, приме-

њују се и на правна лица основана у складу са Законима држава уговорни-

ца, на чијој се територији налази њихово седиште.  

Према ставу 4. истог члана, адвокати уписани у адвокатски име-

ник у једној од државе уговорница, могу заступати странке у поступцима 

пред судовима и другим надлежним органима друге државе уговорнице.  

Имајући у виду горе цитиране одредбе Законом потврђеног угово-

ра између Републике Србије и Црне Горе, о правној помоћи у грађанским 

и кривичним стварима, те имајући у виду да је сврха одредбе из члана 

192. став 2. да се постављањем пуномоћника за пријем писмена олакша 

достава лицу које има боравиште, пребивалиште или седиште у иностран-

ству, то у овом случају, када су физичка и правна лица држава уговорница 

у погледу заступања и подношења захтева изједначена са држављанима 

друге уговорнице и када је наведеним Уговором регулисано достављање, 

не постоји обавеза физичких лица и правних лица из Црне Горе, да поста-

ве пуномоћника за пријем писмена.  

На овакво становиште упућује и став 4. члана 2. наведеног Уговора, 

који прописује да уписани адвокати у адвокатски именик у једној од држава 

уговорница, могу заступати странке у поступку пред судовима или другим 

надлежним органима друге државе уговорнице. У том смислу, адвокатима из 

једне државе уговорнице достављање се врши на њихову адресу у држави 

уговорници, те нема обавезе постављања пуномоћника за пријем писмена. 

Наведено води закључку да се достављање може вршити, у складу са угово-
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ром и странци из државе уговорнице, у конкретном случају из Републике 

Црне Горе на адресу у Црној Гори, без обавезе постављања пуномоћника за 

пријем писмена. Првостепени суд је управо ожалбено решење доставио 

тужиоцу непосредно на адресу назначену у тужби''.  

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пж 544/19 од 

13.2.2019. године) 

 

 

НАПЛАТА ТРОШКОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА  

НА ОСНОВУ ЗАЛОЖНЕ ИЗЈАВЕ КАО ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ 

Законом прописано право хипотекарног повериоца на наплату 

трошкова потребних за реализацију хипотеке не искључује обавезу 

извршног повериоца да достави доказе о врсти и висини тих трошко-

ва, када предлаже одређивање извршења на основу заложне изјаве 

као извршне исправе. 

Из образложења: 

''Заложном изјавом која представља извршну исправу у овом 

поступку, обезбеђено је потраживање извршног повериоца по уговорима 

о кредиту који су наведени у заложној изјави, али заложна изјава не садр-

жи податак о судским трошковима на чију накнаду извршни поверилац 

има право из вредности непокретности оптерећене хипотеком. Извршни 

поверилац у складу са чланом 7. Закона о хипотеци има право на наплату 

трошкова који су били потребни за реализацију заложног права и наплату 

главног потраживања и камате, па је основ за одређивање извршења ради 

наплате ових трошкова законска одредба садржана у члану 7. Закона о 

хипотеци. Како заложна изјава – извршна исправа не садржи дефинисање 

било којих судских трошкова које је извршни поверилац евентуално имао, 

био је дужан да уз предлог за извршење достави доказ о висини ових тро-

шкова како би њихова наплата могла бити одређена из вредности непо-

кретности која је предмет заложног права. Законом прописано право на 

наплату трошкова потребних за реализацију хипотеке, не искључује оба-

везу извршног повериоца да достави доказе о врсти и висини истих''.  

(Сентенца из решења Привредног апелационог суда Иж 1579/18 

од 23.1.2019. године)  
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УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ИСПРАВКА КОНАЧНЕ ЛИСТЕ 

Пуноважан уговор о уступању потраживања са потписима 

уговорних страна овереним у складу са законом којим се уређује ове-

равање потписа, рукописа и преписа је довољан основ да се по захте-

ву пријемника исправи коначна листа утврђених потраживања.  

Из образложења: 

  ''Из наведених одредби, а супротно жалбеним наводима жалиоца, 

произилази да је потраживање уступљено без икаквих ограничења а не 

ради се о неком од законом прописаних, посебних, случајева уступања 

потраживања односно уступању уместо испуњења или ради наплаћивања 

из одредбе члана 444. Закона о облигационим односима.  

 Сагласно одредби члана 440. став 1. Закона о облигационим одно-

сима пријемник има према дужнику иста права која је уступилац имао 

према дужнику до уступања. Цесијом потраживања пријемник је ступио 

на место ранијег пријемника па самим тим ранији пријемник, будући да 

није титулар наведеног потраживања, не може егзистирати у коначној 

листи''.  

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пвж 574/19 

од 17.10.2019. године) 

 

 

НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ КОД НАМИРЕЊА  

РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА 

Награда стечајног управника код намирења разлучних пове-

рилаца исплаћује се из остварене купопродајне цене имовине на којој 

је постојало обезбеђење и иста не може теретити деобну маса из које 

се исплаћују стечајни повериоци. 

Из образложења: 

''Према одредбама Закона о стечају стечајни судија на завршном 

рочишту одлучује о коначној награди и накнади трошкова стечајном 

управнику која накнада трошкова се одређује према стварним трошкови-

ма које је стечајни управник имао у обављању послова у складу са основа-

ма и мерилима за одређивање висине награде и накнаде трошкова. У 
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ситуацији када је у истом стечајном поступку поступало више стечајних 

управника, а на завршном рочишту између њих не постоји договор коли-

ки проценат коме од њих треба од коначне награде да припадне, стечајни 

судија ће приликом одлучивања о коначној награди и накнади трошкова 

да реши ком стечајном управнику колики део коначне награде припада, 

сагласно обављеним пословима у стечају, сразмерно дужностима и резул-

татима рада сваког од стечајних управника, а према процени обима посла 

који су обавили поједини стечајни управници.  

Према члану 133. став 11. Закона о стечају износ за исплату раз-

лучних поверилаца добија се умањењем остварене продајне цене за износ 

трошкова продаје и награде стечајног управника. У том смислу обрачун 

ради исплате разлучних поверилаца, па самим тим и износ трошкова про-

даје, као и одобрене награде стечајног управника, саставни је део решења 

које стечајни судија доноси на темељу члана 133. став 9. Закона о стечају. 

Награда за намирење разлучног повериоца није прелиминарна награда, и 

иста се обрачунава у смислу члана 9. Правилника о основама и мерилима 

за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, уз 

увећање или умањење прописано истим Правилником.  

У смислу изнетог разликује се награда код намирења разлучног 

повериоца, прелиминарна награда и коначна награда. Правилник о осно-

вама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечај-

них управника, у члановима од 1. закључно са чланом 8. прописује основе 

и мерила за одређивање висине коначне награде. У члану 9. Правилник 

регулише основицу за обрачун награде код намирења разлучних повери-

лаца, а даље регулише питање додатне награде, умањење награде у случа-

ју банкротства, накнаде трошкова у поступку банкротства, награде у 

поступку реорганизације, као и накнаде трошкова у поступку реорганиза-

ције, награде и накнаде трошкова у случају промене стечајног управника 

и награда за рад привременог стечајног управника.  

Награда за намирење разлучних поверилаца није део коначне 

награде. Обрачун и исплата потраживања разлучног повериоца врши се у 

смислу члана 133. став 11. Закона о стечају у року од пет дана од дана 

када је стечајни управник примио средства. Томе претходи обрачун који 

сачињава стечајни управник којим, уколико целокупна имовина која је 

била предмет продаје није под разлучним правом, утврђује проценат уче-

шћа разлучног или разлучних поверилаца, затим се од добијене цене 
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одбијају трошкови продаје, који укључују и награду стечајног управника, 

а из преосталог износа исплаћује се разлучни поверилац, у складу са пра-

вом приоритета. Тада се исплаћује и награда стечајног управника за нами-

рење разлучног повериоца. Решење којим се намирују трошкови мора 

садржати, поред износа насталих трошкова продаје и износ обрачунате 

награде стечајног управника, будући да од истог зависи висина износа 

који се исплаћује разлучном повериоцу. Стога се тада и не доноси посеб-

на одлука о награди стечајног управника за намирење разлучних повери-

лаца већ је она саставни део решења којим се одобрава исплата трошкова.  

Награда код намирења разлучних поверилаца не може пасти на 

терет стечајне масе, нити стечајних поверилаца будући да се према импе-

ративној законској одредби она исплаћује из бруто добијене купопродајне 

цене''. 

 (Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пвж 696/2019 

од 26.12.2019. године) 

 

 

КАЖЊАВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 

Стечајном управнику који вређа и омаловажава суд и учесни-

ке у поступку може се изрећи новчана казна применом одредби Зако-

на о парничном поступку. 

Из образложења: 

''Одредбом члана 186. став 1. Закона о парничном поступку, а који 

се на основу одредбе члана 7. Закона о стечају, примењује сходно и на ову 

ситуацију, прописано је да ће суд у току поступка да казни новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара до 150.000,00 динара физичко лице 

које у поднеску вређа странку или другог учесника у поступку.  

 Првостепени суд је правилно ценио да учесници у поступку своја 

легитимна права не могу да остварују вређајући суд и друге учеснике, па 

је имајући у виду наводе из поднеска стечајног управника од 16.4.2018. 

године, правилно ценио да је ради заштите интегритета суда и очувања 

процесне дисциплине су испуњени услови за примену одредбе члана 186. 

Закона о парничном поступку. 
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…. 

Из тих разлога, применом одредби члана 186. Закона о парничном 

поступку, правилно је првостепени суд, на основу свог дискреционог 

овлашћења ценио и у овом конкретном случају да је конкретним наводи-

ма стечајни управник вређао и омаловажавао суд и учесника у поступку, 

па је имајући у виду да је стечајни управник физичко лице, у својству 

предузетника, са лиценцом стечајног управника, те се на њега могу при-

менити одредбе члана 186. Закона о парничном поступку, те је применом 

овог члана правилно стечајном управнику, као физичком лицу и изрекао 

новчану казну у висини за коју сматра да се постиже сврха кажњавања''. 

(Сентенца из решења Привредног апелационог суда Пвж 491/18 

од 26.9.2018. године) 
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Вања Родић 

виши саветник за европске интеграције и међународне пројекте  

у Врховном касационом суду  

 

 

ИЗБОР ИЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА 

ПРАВА ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ 

 

У овом приказу праксе Европског суда за људска права (у даљем 

тексту: ЕСЉП), дат је осврт пре свега на пресуде Великог већа донете 

током 2019. године, а поменуте су и неке значајније пресуде седмочланог 

Већа донете током прошле године.1 

 Током 2019. године Велико веће је донело 14 пресуда и прво 

Саветодавно мишљење према Протоколу 16. уз Европску конвенцију за 

заштиту људских права (у даљем тексту: Конвенција).2 Разматране су оба-

везе државе према Конвенцији у вези са саобраћајним несрећама,3 надзор 

над психијатрисјским пацијентима за које постоји ризик од самоубиства,4 

као и питање терапије лица која су у психијатријским установама.5 У јед-

ном предмету против Кипра и Турске разматране специфичности кривич-

не истраге са међународним елементом и обавеза држава на сарадњу.6  

Такође Велико Веће је одлучивало о предметима који се односе на 

тражиоце азила при чему су следећа ситуације разматране: када се поједи-

нац налази у транзитној зони на граници између две државе чланице 

Савета Европе, а које је затим протерано у државу која није држава поре-

 
1  Пресуде против Републике Србије нису обухваћене овим прегледом праксе. 
2  Прво саветодавно мишљење донето у складу са Протоколом 16. уз Конвенцију, 19. априла 

2019.године (Request no. P16-2018-001), представљено и на Годишњем саветовању судија 2019. 

године у излагању проф. Бранка Лубарде, судије Европског суда за људска права 
3  Nicolae Virgiliu Tănase против Румуније, бр. 41720/13,25 пресуда од 25. јуна 2019. године 
4  Fernandes de Oliveira против Португала, бр. 78103/14, пресуда од 31. јануара 2019. године 
5  Rooman против Белгије, бр. 18052/11, пресуда од 31. јануара 2019. године 
6  Güzelyurtlu and Others против Кипра и Турске, бр. 36925/07, пресуда Великог већа од 29. јануара 

2019. године 
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кла7 и ситуација када су лица задржана у транзитној зони аеродрома.8 

Такође пред ЕСЉП је било и питање заштите малолетних миграната и 

обавеза државе према малолетним лицима без пратње, која су била у 

тешким и понижавајући условима живота.9  

Пред Великим већем је био и предмет који односи на видео надзор 

на радном месту и права запослених на приватност.10 Такође, пред Вели-

ким Већем је било и питање смештања детета у хранитељску породицу, и 

касније усвајање у вези са процесним јемствима и интересима које су 

националне власти биле дужне да узму у обзир како би донеле одлуку у 

складу са конвенцијским стандардима.11 

Велико веће је први пут било позвано да одлучи да ли је држава 

поштовала своје обавезе у складу са чланом 46. Конвенције и поступила у 

складу са пресудом која је против ње донета.12  

Такође, Велико веће је разматрало питање забране суђења два 

пута у истој ствари, а у складу са чланом 4. и 2. Протокола бр. 7.13 

Од одлука које је донело седмочлано веће биће указано на пресуду 

против Пољске која се односи на заштиту права жртава.14 ЕСЉП се о 

заштити права осуђених лица и условима у затвору изјашњавао у предмети-

ма Томов и други против Русије и у предмету Улемек против Хрватске.15  

 

Прво Саветодавно мишљење донето 10. априла 2019. године 

Велико веће је на основу Протокола 16. донело прво Саветодавно 

мишљење поводом захтева Касационог суда Француске. Ово Саветодавно 

мишљење Касациони суд Француске затражио је у поступку преиспитива-

 
7  Ilias и Ahmed против Мађарске, бр. 47287/15, пресуда Великог већа од 21. новембра 2019. године 
8  З.А. и други против Русије, бр. 61411/15, 61420/15, 61427/15 и 3028/16, пресуда Великог већа од 

21. новембра 2019. године 
9  Khan против Француске, бр.12267/16, пресуда од 28. фебруара 2019. године 
10  Lopez Ribalda и други против Шпаније, бр. 1874/13 и 8567/13, пресуда Великог већа од 17. окто-

бра 2019. године  
11  Strand Lobben и други против Норвешке, бр. 37283, пресуда Великог већа од 10. септембра 2019. 

године 
12  Ilgar Mammadov против Азербејџана, бр. 1572/13, пресуда Великог већа од 29. маја 2019. године 
13  Mihalache против Румуније, бр. 54012/10, пресуда Великог већа од 8. јула 2019. године 
14  Olewnik-Cieplinska и Olewnik против Пољске, бр.20147/15, пресуда од 5. септембра 2019. године 
15  Томов и други против Русије, бр. 18255/10 и др, пресуда од 9. априла 2019. године, Улемек против 

Хрватске бр. 21613/16, пресуда од 31. октобра 2019 . године 
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ња одлуке којом је у тој земљи одбијено право на упис у матичне књиге 

"намераване" мајке као "законске" мајке двоје близанаца, рођених у Кали-

форнији кроз гестацијски сурогат аранжман, који је у Америци законит. 

Међутим, према прописима у Француској је био дозвољен упис само оцу. 

Европски суд за људска права је у свом првом Саветодавном 

мишљењу указао да државе, потписнице Конвенције о људским правима 

треба да у домаћем праву предвиде могућност признавања правног односа 

родитељ - дете између "намераване" мајке и детета, које је у иностранству 

родила сурогат мајка, јер то захтевају најбољи интереси детета.  

Када је дете рођено у иностранству путем гестацијског сурогат 

аранжмана (уз помоћ сурогат мајке) и зачето уз помоћ сперматозоида 

намераваног оца и треће стране, донора, и када је правни однос родитељ - 

дете са намераваним оцем признат у домаћем праву, Европски суд је, у 

већу од 17 судија једногласно закључио да: 

- Право детета на поштовање приватног живота, у складу са 

Европском конвенцијом о људским правима, захтева да домаће право 

предвиди могућност признавања правног односа родитељ - дете са "наме-

раваном" мајком, која је у матичној књизи рођених у иностранству озна-

чена као "законска" мајка. 

- Право детета на поштовање приватног живота, не захтева да 

такво признање буде у форми уписа у матичне књиге рођених, венчаних и 

умрлих на основу извода из књиге рођених из иностранства, јер се иста 

сврха може постићи и другим средствима, или на други начин - као што је 

усвајање детета од стране намераване мајке. 

 Европски суд се руководио основним принципом према којем су 

интереси детета најважнији. Суд је приметио између осталог, да недоста-

так признања законског односа између детета рођеног у сурогат аран-

жману у иностранству и намераване мајке има негативан утицај на 

више дететових права у вези са правом на приватни живот. Интереси 

детета, поред осталог, захтевају заштиту од ризика искоришћавања које 

повлачи сурогат аранжман, као и могућност сазнавања свог порекла. 

Поред тога, интерес детета захтева идентификацију особе одговорне за 

његово одгајање, задовољавање његових потреба и обезбеђивање благо-

стања, као и могућности да живи и да се развоја у стабилном окружењу. 

Суд због тога сматра да је апсолутна забрана добијања признања односа 
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између детета рођеног путем сурогат материнства у иностранству и наме-

раване мајке у супротности са најбољим интересима детета. 

У мишљењу је наглашено да овај "несигурни правни однос" изме-

ђу намераване мајке и детета треба траје што краће. Међутим, Велико 

веће, није закључило да су државе потписнице Конвенције дужне да се 

одлуче за регистрацију детаља листа из књиге рођених из иностранства. 

Суд је приметио и да у Европи није постигнут консензус о овом 

питању. Због тога сматра да избор начина, на који се дозвољава признава-

ње правног односа између сурогат детета и намераваних родитеља, спада 

у домен процене држава потписница Конвенције. Члан 8. Конвенције о 

људским правима није наметнуо општу обавезу држава да унапред при-

знају однос "родитељ-дете" између детета и намераване мајке, већ да овај 

однос барем буде признат "када је већ постао практична реалност". 

"Није на Европском суду, већ на националним властима да проце-

не да ли је и када у конкретним околностима случаја поменути однос 

постао практична реалност" наводи се у Мишљењу. 

Из наведене праксе Европског суда за људска права о којима је одлу-

чивало Велико Веће током 2019. године, следи приказ следећих пресуда: 

 

КРИВИЧНА МАТЕРИЈА 
 

Güzelyurtlu и други против Кипра и Турске,  

од 29. јануара 2019. године 

- Члан 2. Конвенције – природа процесне обавезе државе према 

члану 2. Конвенције, могућност успостављање надлежности државе 

када се смрт лица десила изван територијалне надлежности тужене 

државе, обавезе држава на сарадњу 

У кривичној материји пресуда Великог већа Güzelyurtlu и други 

против Кипра и Турске16 значајна је јер указује на обавезе држава према 

члану 2. ЕКЉП у контексту међународне правосудне сарадње у кривич-

ним стварима.  

 
16  Güzelyurtlu и други против Турске, горе цитирана 
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 Предмет се односи на истрагу о убиству три држављанина Кипра 

турско-кипарског порекла, у јануару 2005. године, у делу Кипра који кон-

тролише кипарска држава. Осумњичени су побегли на територију "Турске 

Републике Северни Кипар” ("ТРНЦ”). Истраге су паралелно покренуте и 

од стране кипарских власти и од стране власти "ТРНЦ”. Кипарске власти 

су идентификовале осам осумњичених, па је издат и домаћи и Европски 

налог за хапшење. Такође је упућен захтев Интерполу (црвена потерни-

ца). Власти"ТРНЦ” су ухапсиле све осумњичене до краја јануара 2005. 

године али су их ослободиле неколико недеља касније. Кипарске власти 

су одбиле да списе предмета предају властима "ТРНЦ”, тражећи да им 

осумњичени буду предати уз посредовање снага УН.17 Затим су доставили 

и захтеве за екстрадицију преко турске амбасаде у Атини који су враћени 

без одговора. Од тада нема никаквог помака ни у једној истрази.  

 Подносиоци представке, рођаци жртава, жалили су се на основу 

члана 2. и члана 13. EКЉП због пропуста Турске и Кипра да сарађују у 

истрази. Седмочлано веће је сматрало да је пропуст да се оствари сарадња 

довео до повреде члана 2. Конвенције ( у процесном смислу) од стране 

обе државе. 

 Међутим, Велико веће је утврдило да Кипар није повредио члан 2. 

у процесном смислу јер је су власти Кипра користиле сва средства која су 

разумно била доступна како би дошло до предаје осумњичених односно 

до њихове екстрадиције из Турске (ст. 241-245). Велико веће је сматрало 

да Кипар није имао обавезу да достави списе предмета или пренесе истра-

гу у "ТРНЦ” или у Турску (ст. 246 -255).18 С друге стране, Велико веће је 

сматрало да је Турска довела до повреде члана 2. Конвенције у проце-

сном смислу, због пропуста да сарађује са Кипром, и посебно због недо-

стављања образложеног одговора на захтев за екстрадицију (видети 

ст.258-266). 

 Пресуда је значајна јер је Велико веће развило у овој пресуди 

одређене нове принципе у вези са обавезом државе да срађује у контексту 

међународне кривичне истраге.  

 У вези са питањима јурисдикције и усаглашеношћу ratione loci 
Велико веће је разматрало у овом предмету своје раније изнете ставове у 

 
17  United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 
18  Видети ст. 246-255 
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пракси ЕСЉП који се односе на ситуације када се смртни случај догоди 

изван надлежености тужене државе. С обзиром да се смрт десила на тери-

торији коју контролишу кипарске власти, Турска је сматрала да не посто-

ји "веза надлежности" у односу на жртве. Велико веће је сматрало да над-

лежност постоји , и то на основу следећих разлога: 
 

Одвојива природа процесне обавезе  

на основу члана 2. Конвенције 

(а) Велико веће је сматрало да је отварање истраге у погледу смр-

ти лица која се догодила изван територијалне надлежности државе, дово-

љан основ да се успостави веза у смислу члана 1. Конвенције између 

државе и родбине жртве која је касније покренула поступак на основу 

Конвенције. ЕСЉП је указао на предмете из своје праксе у којима је имао 

сличан приступ исказан експлицитно19 или имплицитно20. ЕСЉП се осло-

нио mutatis mutandis на своје ставове у вези са применом члана 6. и гра-

ђанском тужбом,21 наглашавајући одвојиву природу процесне обавезе 

која настаје из члана 2. Конвенције22 па обавеза за државу може наста-

ти чак и када се смрт догодила изван њене територијалне надлежности. 
 

Успостављање надлежности, посебне околности 

(б) У случају смрти лица изван територијалне надлежности тужене 

државе, ЕСЉП сматра да се може успоставити "веза надлежности" у слу-

чају посебних околности. Иако би процесна обавеза према члану 2. Кон-

венције могла да настане само за државу на чијој територији је преминули 

пронађен, "посебне околности" у датом предмету би могле да оправдају 

одступање од овог приступа, у складу са принципима установљеним у 

пресуди Рантсев против Кипра и Русије.23 

 Имајући у виду оба наведена основа за успостављање надлежно-

сти, ЕСЉП је сматрао да се може утврдити веза надлежности у односу на 

Турску, па према томе и обавеза Турске да спроведе истрагу у складу са 

чланом 2. Конвенције из следећих разлога: а) "ТРНЦ" власти су покрену-

 
19  Aliyeva и Aliyev против Азербејџана, бр. 35587/08, 31. јул, 2014, ст. 56-57, 
20  Gray против Немачке, бр. 49278/09, пресуда од 22. маја 2014. године 
21  Марковић и други против Италије, пресуда Великог већа, бр. 1398/03, ст.54-56, ECHR 2006 XIV 
22  Шилих против Словеније, бр. 71463/01, пресуда Великог већа од 9. априла 2009, став 159 
23  Rantsev против Кипра и Русије, бр. 25965/04, ст. 243-244, ECHR 2010 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92142
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ле кривичну истрагу према домаћем праву; и друго б) "посебне околно-

сти" су постојале у погледу ситуације на Кипру, засноване на чињеници 

да су осумњичени за убиство побегли на део кипарске територије који је 

под ефективном контролом Турске, односно "ТРНЦ". У том смислу, 

Кипар је био онемогућен да изврши своје обавезе у складу са ЕКЉП.  
  

Дужност сарадње са другом државом  

као елемент процесне обавезе према члану 2. ЕКЉП 

 Ово је први пут да је ЕСЉП утврдио повреду члана 2. ЕКЉП у 

процесном смислу само на основу чињенице пропуста сарадње са другом 

државом. Велико веће је утврдило постојање дужности сарадње као ком-

поненте процесне обавезе према члану 2. Конвенције.24  

 Примењујући ове принципе у специфичном контексту екстради-

ције и у прилог свог става да је Турска повредила члан 2. одбијајући да 

сарађује, ЕСЉП примећује да би обавезу сарадње према члану 2. Конвен-

ције требало разумети у светлу Европске конвенције о екстрадицији из 

1957.године (посебно члан 18)25 што подразумева обавезу државе да 

достави образложен одговор на сваки захтев за екстрадицију од других 

држава уговорница, у вези са осумњиченима за убиство, а за које је позна-

то да се налазе на територији те тржаве или на територији под њеном 

јурисдикцијом. 

 ЕСЉП је разматрао и посебне околности овог предмета, односно 

дужност сарадње државе уговорнице која обухвата не само територију 

конкретне државе већ и територију која се de facto налази под контро-

лом те државе. 

 Ово пресуда може бити актуелна и са становишта придруживања 

Европској унији и међународне сарадње у кривичним стварима. 26 

 

 

 
24  Видети ставове 223-228 пресуде и 232 - 236 
25  "Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр.10/2001 
26  2019. године обележена је шездесета годишњица Европске конвенције о узајамној правној помоћи у 

кривичном стварима. Србија је ратификовала 25 конвенција СЕ које се баве међународном сарадњом 

у кривичним стварима (http://europa.rs/60-godina-medjunarodne-saradnje-u-krivicnim-stvarima/. 
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Nicolae Virgiliu Tanase против Румуније,  

бр. 41720/13, од 25.06.2019. године 

- Члан 2. Конвенције, примењив у процесном смислу, нема повреде 

- Члан 3. Конвенције и члан 8. Конвенције нису примењиви ratione 

materiae 

- Члан 6. Конвенције, примењив, нема повреде 

 У овој пресуди Великог већа, разматрају се процесне обавезе 

државе пре свега, према члану 2. Конвенције (право на живот) у вези са 

током кривичног поступка који је покренут поводом саобраћајне несреће 

у којој је подносилац представке учествовао. 

 Подносилац представке био је 2004. године тешко повређен у сао-

браћајној несрећи. Кривични поступак, коме се придружио као грађанска 

странка, обустављен је након осам година, одлуком о обустављању истра-

ге и одустанку од даљег кривичног гоњења осумњичених – друга два 

возача укључених у несрећу. Подносилац представке се жалио да је кри-

вична истрага о саобраћајној несрећи била предуга и неделотворна, тврде-

ћи да није могао да издејствује одлуку о свом грађанско-правном захтеву, 

јер власти нису испитале основаност предмета. Позвао се на чл. 3, 6. и 13. 

Конвенције. 

Велико веће је већином гласова закључило да није дошло до 

повреде члана 2. у процесном смислу, с обзиром да је истрага била темељ-

на и резултирала је великим бројем доказа о томе шта је могло да проузро-

кује несрећу. Подносилац представке је имао приступ списима предмета и 

могао је да употреби правна средства која су му била доступна у оквиру 

домаћег права и да оспори одлуке власти и захтева додатне доказе.  

Такође Велико веће је одлучило већином гласова да нема повреде 

члана 6.1 (право на правично суђење, приступ суду, дужина трајања 

поступка). Иако кривични суд није испитао грађанско-правни захтев под-

носиоца представке, због тога што су власти обуставиле поступак против 

друга два возача, ЕСЉП је сматрао су подносиоцу била на располагању 

друга средства за одбрану грађанских права. Период од скоро осам година 

за окончање истраге, с обзиром на њену сложеност, није био предуг и вла-

сти су током поступка биле активне и доследно су предузимале мере за 

разјашњење околности случаја. 
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Ова пресуда је значајна због тога што појашњава да ли у случају несреће 

која је проузроковала повреде опасне по живот, процесне обавезе државе 

проистичу из чл. 2, 3 или 8. Конвенције.  
  

 Члан 3. 

 ЕСЉП потврђује и у овој пресуди да су "државе обавезне да пре-

дузму мере како би осигурале да представници државе, али и приватна 

лица не злостављају било које лице у њиховој надлежности." Такође, Суд 

подсећа да у случајевима који се односе на лекарску непажњу, члан 3. 

(као и члан 2.) Конвенције у принципу не захтева кривично-правну зашти-

ту лица, већ може бити довољна и грађанско правна заштита, уколико 

није постојала намера повреде27 (став 115). Суд је затим образложио неоп-

ходност постојања минималног нивоа озбиљности поступања како би оно 

било обухваћено чланом 3. Конвенције и указао на факторе које ће узети 

у обзир приликом одлучивања као што су сврха злостављања, намера, 

контекст у коме се злостављање десило, рањивост жртве, стварне физичке 

повреде или психичка патња итд. Велико веће на крају закључује да сви 

ови фактори подразумевају да се злостављање догодило као последица 

намере, односно да "физичке повреде и психичка патња коју доживи поје-

динац после неке несреће која је била само резултат несрећних околности 

или немара, не могу бити сматране последицом "поступања" коме је поје-

динац био "подвргнут" у смислу члана 3" (став 123). Из наведених разлога 

ЕСЉП је сматрао да притужбе у погледу члана 3. Конвенције нису при-

хватљиве ratione materiae.28 
  

 Члан 8. 

 У погледу наводне повреде члана 8. Конвенције, ЕСЉП је подсе-

тио на позитивну обавезу државе да усвоје одговарајући правни оквир 

који би сва лица штитио од насиља приватних лица. Иако је подносилац 

био озбиљно повређен у конкретној саобраћајној несрећи , он је својом 

 
27 Видети N.B. против Словачке, бр. 29518/10, став 84, 12 јун 2012; I.G. и други проти Словачке , бр. 

15966/04, став 129, 13. новембар 2012; Dvořáček против Чешке Републике, бр. 12927/13, став 111, 

6. новембар 2014. године 
28  Судија Курис, у свом издвојеном делимично несагласном мишљењу је изнео разлоге због којих је 

сматрао да је члан 3. Конвенције примењив, посебно критички указује на увођење критеријума 

"намере" у вези са одлучивањем о примени члана 3. Конвенције (ст. 46-51. Издвојеног мишљења). 
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вољом возио аутомобил на јавном путу. Држава је умањила ризик саобра-

ћајних несрећа кроз одговарајуће прописе. ЕСЉП и у вези са чланом 8. 

уводи критеријум намере сматрајући да се "несрећа није догодила као 

резултат акта насиља са намером да се угрози" (став 130.). У том смислу, 

притужбе према члану 8. проглашене су недопуштеним ratione materiae. 
 

 Члан 2.  

 С обзиром на повреде опасне по живот које је задобио подносилац 

представке, Велико веће је одлучило да део његове притужбе који се 

односи на делотворност истраге испита искључиво на основу члана 2. 

 Налази Суда су засновани на два кључна елемента: догађај је био 

ненамеран и није постојала назнака о пропусту државе да усвоји адеква-

тан законски оквир за обезбеђење сигурности и смањење опасности на 

путевима. 

 Велико веће је објаснило да ће члан 2. Конвенције бити примењен 

на саобраћајну несрећу без фаталног исхода ако је "активност била опа-

сна по својој природи и довела је живот подносиоца представке у ствар-

ну или непосредну опасност, или ако су повреде које је подносилац пред-

ставке претрпео представљале озбиљну опасност по живот". 

 Повреда треба да буде оцењена у смислу "озбиљности и последи-

ца" како би се утврдило да ли је члан 2. примењив. Што се тиче оцене 

опасности, Велико веће је истакло важност адекватног регулаторног окви-

ра за обезбеђење сигурности на путу. У конкретном предмету, без обзира 

на то да ли вожња може да буде сматрана посебно опасном активношћу, 

повреде подносиоца представке су сматране довољно тешким да предста-

вљају озбиљну опасност за његов живот, тако да је члан 2. примењив. 

 Што се тиче садржаја процесне обавезе из члана 2, Велико веће је 

подсетило на опште ставове да, у околностима када су повреде опасне за 

живот нанете ненамерно, обавеза државе је да правни систем пружи прав-

но средство пред грађанским судовима не захтевајући нужно покретање 

кривичне истраге, иако то не спречава државе да својим законима предви-

де покретање кривичне истраге и у таквим околностима. 

 Велико веће је дало одређене смернице у вези са овим питањима: 

Када "није јасно установљено од почетка" да је смрт последица несреће 

или другог ненамерног акта и када је хипотеза о незаконитом усмрћива-
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њу бар доказива на основу чињеница, члан 2 захтева да буде спроведена 

кривична истрага минималног нивоа делотворности, како би се расве-

тлиле околности смрти или повреда опасних по живот – истрага коју 

власти треба да иницирају чим сазнају за несрећу. Када у тој иницијалној 

истрази буде установљено да смрт или повреда опасна по живот нису 

били намерни, грађански правни лек ће бити сматран довољним. 

 У пресуди се закључује да је кривична истрага покренута и да није 

била мањкава, те да не може да се каже да је правни систем у овом пред-

мету, пропустио да размотри на одговарајући начин случај подносиоца 

представке. Према томе, није повређен члан 2. Конвенције. 
  

 Члан 6 

 Велико веће је посебно разматрало питање трајања истраге, иако 

је претходно утврдио да дужина истраге (преко осам година) није утицала 

на њену делотворност.29 Суд примећује да се власти могу сматрати одго-

ворним за одређене процесне недостатке током поступка, али имајући у 

виду комплексност поступка и чињеницу да су власти биле активне током 

поступка, Суд је ипак сматрао да се у околностима овог предмета не може 

рећи да власти пропустиле да испитају случај експедитивно (став 213), па 

у том смислу није утврђена повреда члана 6.став 1 Конвенције.30 

 

Fernandes de Oliveira против Португала, бр. 78103/14, пресуда  

Великог већа од 31. јануара 2019. године 

- Члан 2.Конвенције, повреда у процесном смислу 

И у овој пресуди је оцењивано да ли је дошло до повреде права на 

живот из члана 2. Конвенције. Подноситељка представке се притуживала 

да је њен син извршио самоубиство због немара у надзору психијатријске 

болнице у којој се син подноситељке налазио. 

 Велико веће је, за разлику од претходне одлуке Већа, са 15 гласова 

за и два гласа против, утврдило да у вези са мерама за заштиту живота 

 
29  Упоредити са Mustafa Tunç и Fecire Tunç против Турске, бр. 24014/05, пресуда Великог већа од 

14. априла 2015. године, ст. 225 - 256 
30  У издвојеном делимично несагласном мишљењу судија Raimondi, Sicilianos, Karakas, Harutyunyan 

и Вучинића, указује се да је дошло до повреде члана 6. Конвенције због дужине трајања истраге. 
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добровољног психијатријског пацијента који је извршио самоубиство није 

повређен материјални аспект члана 2. 

 Због дужине каснијег домаћег грађанског поступка за накнаду 

нематеријалне штете, Велико веће је, једногласно утврдило да је повређен 

процесни аспект члана 2.  

 Велико веће је сматрало да је регулаторни оквир за старање о сину 

подноситељке представке био у складу са захтевима за заштиту пацијена-

та на основу члана 2. Разматрајући развој своје праке у вези са позитив-

ним обавезама државе, Велико веће је констатовало да државе морају да 

предузму разумне мере да заштите својевољне психијатријске пацијенте у 

болници као и оне који су присилно на лечењу. Закључило је да су у овом 

предмету власти пружиле довољне гаранције с обзиром на одсуство јасне 

и непосредне опасности од самоубиства.  

 Међутим, Велико веће је закључило да држава није дала уверљиве 

разлоге за дужину домаћег поступка за накнаду штете који је трајао дуже 

до 11 година. 

 

Mihalache против Румуније, бр. 54012/10, пресуда Великог већа  

од 08. јула 2019. године 

- Члан 4. Протокола бр. 7 уз Конвенцију – ne bis in idem, утврђе-

на повреда 

Овом пресудом Великог већа је утврђена повреда члана 4. Прото-

кола 7 – право да лицу не буде суђено или да не буде кажњено два пута у 

истој ствари – ne bis in idem. 

Подносилац представке се притуживао да је два пута процесуиран 

због одбијања да се, приликом полицијске контроле, подвргне тесту за 

утврђивање присуства алкохола у крви. Позивајући се на члан 4. Протоко-

ла 7, подносилац представке се жалио да му је два пута суђено и да је два 

пута кажњен за исто дело.  

У иницијалном поступку, који је водило јавно тужилаштво, подно-

сиоцу представке је изречена новчана казна, која је постала правноснажна 

по истеку рока утврђеног у Законику о кривичном поступку. Касније, 

више тужилаштво је укинуло одлуку нижег тужилаптва и покренуло кри-
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вични поступак против подносиоца у коме му је изречена казна од годину 

дана затвора, условно. 

Велико веће је сматрало да је подносилац представке у суштини 

осуђен одлуком из августа 2008. године, која је била правноснажна у вре-

ме покретања новог поступка. С обзиром на то да у овом предмету није 

уочена ниједна од ситуација која дозвољава комбиновање или поновно 

покретање поступка, закључило је да је подносиоцу представке два пута 

суђено за исто дело, што доводи до повреде принципа ne bis in idem, па је 

стога дошло до повреде члана 4. Протокола 7. 31 

Разматрајући околности предмета Велико веће је подсетило да 

принцип ne bis in idem садржи три елемента: прво, оба поступка мора-

ју да буду кривичне природе, друго, оба поступка морају да се односе 

на исте чињенице и треће, мора да постоји дуплирање поступака. 

Велико веће је констатовало да новчана казна која је изречена 

подносиоцу представке може да буде сматрана кривичном казном, као и 

да су чињенице на које су се оба поступка односила биле исте (idem). 
Иако подносилац није кажњен два пута јер је иницијално утврђена казна 

укинута (као и иницијално решење тужиоца) од стране вишег тужиоца, 

Велико веће је ипак сматрало да је дошло до дуплирања поступка (bis). 

(видети ст. 127). С тим у вези размотрена су следећа питања: 
 

 а) да ли су два поступка била комплементарна? 

 Нису. Оба поступка су се односила на једно дело кажњиво истом 

законском одредбом; оба поступка су имала исти општи циљ, спровели су 

их исти органи гоњења и докази су били исти. Они су се одвијали један за 

другим и ни у једном тренутку нису спровођени истовремено. Даље, две 

казне нису биле комбиноване: требало је да буду изречене једна или дру-

га, у зависности од тога да ли истражни органи окарактеришу чињенице 

као кривично дело. 

 

 
31  ЕСЉП се позвао (видети став 48) на своју ранију праксу у погледу ових питања: Маргуш против 

Хрватске, пресуда Великог већа, бр. 4455/10, став 114, ECHR 2014 ; Sergey Zolotukhin против 

Русије, пресуда Великог већа, бр. 14939/03, став 58, ECHR 2009; Nikitin против Русије, бр. 
50178/99, став 35, ECHR 2004-VIII; Кадушић против Швајцарске , бр. 43977/13, став 82, пресуда, 

9. јануар 2018. године 
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 б) Да ли се одлука тужилаштва може сматрати "ослобађањем или 

осудом"? 

• Концепти ослобађања и осуде, правноснажност одлуке 

- Да ли је била неопходна судска одлука – Велико веће је сматрало 

да би се одлука узела у обзир у ове сврхе, интервенција суда није неоп-

ходна. Оно што је било битно јесте да је предметну одлуку донео орган 

који учествује у спровођењу правде у конкретном националном правном 

систему, као и да је тај орган био надлежан по домаћем закону да утврди 

и изрекне казну због незаконитог понашања за које је лице било оптуже-

но. Мало је значајно то што предметна одлука није имала облик пресуде, 

јер такав процесни и формални аспект не може да утиче на њена дејства. 

 - Када може да се каже да је оптужени "ослобођен" или "осуђен" ? 

У вези са овим питањима ЕСЉП је констатовао да није у својој 

пракси до сада експлицитно дефинисао појам "ослобођеног или осуђеног" 

указујући на свој став изражен у ранијој пракси да обустава кривичног 

поступка од стране јавног тужиоца не доводи до осуде или ослобађања, те 

да у том смислу члан 4. Протокола бр. 7 није примењив у таквим ситуаци-

јама.32 У предмету Horciag33ЕСЉП је сматрао да "одлука којом се потвр-

ђује привремени боравак у психијатријској установи не може бити сма-

трана ослобађајућом одлуком у смислу члана 4. Протокола бр. 7, већ 

представља привремену меру која не подразумева испитивање или утвр-

ђење кривице подносиоца. (став 96. пресуде) 

У пресуди се истиче да ће Суд оцењивати стварни садржај одлуке 

и проценити њене ефекте на ситуацију подносиоца, посебно да ли је кри-

вична одговорност била утврђена после оцене свих околности предмета 

од стране органа који по закону има надлежност и овлашћење да испита 

основаност предмета. У конкретном предмету, с обзиром на истрагу коју 

је водио тужилац, овлашћења која су му додељена на основу домаћег 

закона и чињеницу да је подносиоцу представке изречена одвраћајућа и 

казнена санкција, предметна одлука је заиста садржала "осуду", у суштин-

ском смислу овог појма. 

 

 
32  ЕСЉП се позвао између осталог, на пресуду Маргуш против Хрватске, горе цитирана, став 120  
33  Horciag против Румуније, бр. 70982/01, Одлука о недопуштености, од 15. марта 2005. године 
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• Да ли је првобитна "осуда" подносиоца представке од стране јав-

ног тужилаштва била "правноснажна"? 

Према оцени Великог већа, одлуку треба сматрати "правносна-

жном" онда када она више није предмет "редовног правног лека". При 

установљавању "редовних" правних лекова у конкретном случају, Суд је 

узео у обзир домаће законодавство и конкретни поступак као своју пола-

зну основу. Начело правне сигурности захтева, прво, да се обим таквог 

правног лека јасно временски ограничи, и, друго, поступак за његову упо-

требу треба да буде јасан странкама којима је дозвољено да га искористе. 

Правни лек мора да има јасно дејство до тренутка када је одлука постала 

правноснажна. С тим у вези Велико веће је приметило да румунски закон 

није био довољно јасан и да је довео до неизвесности у погледу правне 

ситуације подносиоца (ст. 120- 124.). 

Могућност да тужилаштво вишег ранга поново отвори поступак 

по сопственом нахођењу, а да није ограничено временским роком, не 

представља "редован лек". Она је стога ирелевантна за утврђивање да ли 

је првобитна осуда подносиоца представке била "правноснажна" у ауто-

номном смислу члана 4. Протокола 7. Само могућност која је подносиоцу 

представке била доступна за оспоравање одлуке о обустави могла би се 

сматрати "редовним" правним леком, јер је његова употреба била ограни-

чена на одређени временски рок (21 дан). Стога је после истека тог рока, 

који је подносилац представке дозволио да протекне, предметна одлука 

постала "правноснажна", у аутономном смислу Конвенције - много пре 

него што је виши тужилац искористио своје дискреционо право за понов-

но отварање кривичног поступка.  
 

в) Да ли је дуплирање поступка спадало у дозвољене изузетке од 

његове забране у принципу? 

Услови који дозвољавају поновно отварање предмета – Према 

члану 4. Протокола 7, поновно отварање поступка је могуће, али под стро-

гим условима: 1.) појава нових или новооткривених чињеница или 2.) 

откривање битне повреде у претходном поступку. Ови услови су алтерна-

тивни, а не кумулативни. Међутим, у оба случаја, новооткривене чињени-

це или битна повреда морају бити такви да "утичу на исход поступка", 

било у корист, било на штету лица у питању. ЕСЉП је процењивао од 
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случаја до случаја да ли су околности на које се ослањао орган вишег 

нивоа испуниле ове услове (видети ст. 132-133). 

Концепт "битне повреде" указује да само озбиљно кршење проце-

сних правила које нарушава интегритет претходног поступка може да 

послужи као основа за његово поновно отварање на штету оптуженог, када 

су он или она ослобођени за казнено дело или кажњени за казнено дело 

мање озбиљно од онога које је предвиђено важећим законом. Сама поновна 

процена доказа јавног тужиоца или суда вишег нивоа не може да испуни 

овај критеријум. У случајевима када би намеравано понављање поступка 

могло да буде у корист оптуженог, природа грешке мора да буде процење-

на пре свега у смислу да ли је дошло до повреде права на одбрану и самим 

тим да ли је представљала препреку правилном спровођењу правде. 

У конкретном предмету тужилац вишег ранга тражио је да испита 

исте чињенице. У списима није било "нових" доказа, нити је постојала 

било каква "битна повреда" која би захтевала исправку. Ова два сценарија 

нису обухватала ни основ изричито наведен у одлуци о поновном отвара-

њу (нова процена чињеница), нити било какву жељу за стандардизацијом 

праксе тужилаштава у оцени "озбиљности" одређених врста понашања. 

Укратко, строги услови из става 2. члана 4. Протокола 7 нису били испу-

њени. (ст. 135- 137). 

 

Ilgar Mammadov против Азербејџана, пресуда Великог већа  

од 29. маја 2019. године34 

– Члан 46. Конвенције – извршење пресуда ЕСЉП 

 Пресуда Великог већа ЕСЉП у предмету Ilgar Mammadov против 

Азербејџана се односи се на питање извршења пресуде донете против 

Азербејџана још 2014. године. Ово је прва пресуда Великог већа у поступ-

ку покренутом на основу члана 46. став 4. Конвенције.  

 У пресуди ЕСЉП из 2014. године утврђена је повреда члана 5. 

став 1, права на слободу и безбедност, повреда члана 5. став 4, права на 

судско испитивање лишења слободе, као и повреда претпоставке невино-

сти. Предмет се односио на хапшење и притвор одређен до суђења опози-

 
34  Горе цитирано 
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ционог политичара и блогера после његових извештаја о уличним проте-

стима у граду Ismayilli у јануару 2013. године. 

 У поступку надзора над извршавањем пресуда ЕСЉП Комитет 

министара Савета Европе на основу члана 46. став 4. Конвенције, упутио 

је питање Суду, 5. децембра 2017. године, о томе да ли је Азербејџан про-

пустио да поступи у складу са пресудом из 2014. године, тиме што није 

безусловно ослободио господина Мамадова. 

 Велико веће је закључило да Азербејџан није испунио своју обаве-

зу из члана 46. Конвенције да се повинује пресуди из 2014. године. Основ-

но питање је било да ли је Азербејџан пропустио да усвоји индивидуалне 

мере потребне за извршење пресуде. Велико веће је утврдило, посебно, да 

је Влада Азербејџана предузела само ограничене кораке за спровођење 

пресуде, што се не може сматрати поступањем "у доброј вери" или на 

начин који је у складу са "закључцима и духом" одлуке Суда у случају 

господина Мамадова.  

 У складу са чланом 46. став 5, предмети у којима Суд утврди 

повреду члана 46. став 1, упућују се Комитету министара Савета Европе 
ради разматрања мера које треба предузети. 35 

  

Olevnik Ciеplinska и Olevnik против Пољске,  

пресуда од 5. септембра 2019. године 

 - Члан 2. Конвенције – повреда у процесном и материјалном сми-

слу, обавеза заштите жртава 

За заштиту права жртава од значаја је пресуда седмочланог већа у 

предмету Olevnik Ciеplinska и Olevnik против Пољске36 у којој је разматрана 

 
35  Већ низ година, од доношења пресуде у предмету Илгар Мамадов 2014. године Комитет министа-

ра захтева од Азербејџана да понови поступак у односу на И. Мамадова и друга лица (против 

којих су донете сличне пресуде и која се налазе у затвору) која су према ставу ЕСЉП била осуђе-
на незаконито (због критиковања власти и других активности ради заштите људских права), и да 

их ослободи. Комитет министара СЕ донео је у марту 2020. године привремену резолуцију (Inter-

im Resolution CM/ResDH(2020)47) којом се захтева хитно спровођење индивидуалних мера у 
односу на све подносиоце, односно њихово пуштање на слободу. 

36  Горе цитирано 
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примена члана 2. Конвенције, а ЕСЉП се позвао се на стандарде из пресуде 

Осман против Уједињеног Краљевства37 у контексту киднаповања.  

Господин Olevnik је био киднапован 2001. године. Био је затворен и 

злостављан током две године и накнадно убијен, вероватно у септембру 

2003. године, после предаје одређене суме на име откупа. Његово тело је про-

нађено 2006. године. Бројни чланови криминалне банде су осуђени током 

2010. године. Истрага о кривичном делу укључујући и оптужбе против одре-

ђених припадника полиције још увек траје. Отац и брат преминулог, овде 

подносиоци представке, се притужују на материјални аспект члана 2, наиме, 

да је смрт господина Olevnika наступила као резултат пропуста власти да 

делотворно истраже његово киднаповање и да заштите његов живот.  

 Веће је утврдило да је дошло до повреде члана 2. Конвенције у 

материјалном смислу, односно до пропуста да се адекватно истражи кидна-

повање и да се заштити његов живот. Утврђена је и повреда члана 2. у про-

цесном смислу јер је дошло до пропуста приликом истраге после смрти.  

 Принципи из пресуде Осман на које се овде подсећа указују ''да су 

власти знале или су могле у одређено време да знају за постојање ствар-

ног и непосредног ризика за живот одређеног лица или више лица од кри-

миналних аката треће стране'' – што може довести до позитивне обавезе 

државе ''да предузме мере у оквиру својих овлашћења које разумно 

посматрано могу бити очекиване или су могле бити очекиване да би се 

избегао ризик'' (Осман, став 116). У овом предмету требало је разрешити 

два питања и то да ли је киднаповање и продужено трајање отмице укази-

вало да се ради ''о стварном и непосредном ризику'' и ако је тако, да ли су 

власти показале посвећеност неопходну да би се господин Olevnik прона-

шао и да би се идентификовали учиниоци што је брже било могуће у 

циљу заштите његовог живота. У погледу ризика за живот господина 

Olevnika суд је приметио да се Влада сложила да се у случајевима кидна-

повања због откупа мора претпоставити да су живот и здравље жртве 

угрожени. Статистике показују озбиљност природе отмица у Пољској. 

Додатно, процена ризика не зависи само од тога да ли су отмичари изра-

зили своју намеру да угрозе или да повреде лице које су отели. Штавише, 

постојање непосредног ризика за жртву који треба разумети као тежину 

 
37  Osman против Уједињеног Краљевства, бр. 87/1997/871/1083, пресуда Великог већа од 28. октобра 

1998. године 
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ситуације и посебну осетљивост жртве отмице, не умањује се током вре-

мена. Напротив, отмица је трајала више година и према томе повећана је 

агонија жртве и ризик за његово здравље и живот, а који ризик према 

томе се мора посматрати као нешто што је трајно кроз цео период трајања 

отмице. Власти су према томе знале или су могле да знају за постојање 

стварног и непосредног ризика за здравље и живот господина Olevnika од 

момента његовог нестанка и током трајања отмице.  

 У погледу тога да ли су власти испуниле своју позитивну обавезу 

према члану 2. да заштите живот господина Olevnika тиме што су урадиле 

све што се разумно могло од њих очекивати, у својој оцени Суд се осло-

нио се на обимне доказе у вези са истрагом. Посебно је имао у виду 

"импресивну истрагу" парламентарне комисије о радњама полиције тужи-

лаца и других органа која је закључила да је постојала ''очигледна успоре-

ност, немарност, грешке и недостатак професионализма'', а што је све 

резултирало у пропусту да се открију учиниоци и околности смрти госпо-

дина Olevnika. Чак се поставило питање могућности да су јавни званични-

ци и службеници сарађивали са отмичарима. 

Суд је утврдио да ове чињенице јасно указују да су домаће власти 

пропустиле да одговоре са одговарајућим нивоом посвећености који је 

потребан у случајевима киднаповања и продужене отмице, као и да је 

јасно постојала веза између дугачке листе пропуста и грешака које су 

начињене током година и пропуста да се постигне напредак у истрази док 

је господин Olevnik још увек био жив. Према томе, дошло је до повреде 

обавезе државе да сачува и да заштити живот жртве и према томе до 

повреде члана 2. Конвенције у материјалном смислу.  

 

ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА 
 

Странд Лобен и други против Норвешке, бр. 37283/13,  

пресуда од 10. септембра 2019. године 

 - Члан 8. Конвенције, утврђена повреда због недостатака у 

поступку одлучивања у вези са усвајањем "рањивог" детета 

 Подносици представке су мајка и син. Син је био рођен у установи 

за родитеље и децу. Три недеље по рођењу детета мајка је повукла своју 

сагласност за даљи останак у установи. С обзиром на озбиљне сумње које 
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је установа изразила у погледу њене могућности да обезбеди основну бри-

гу за своје дете, он је био смештен у хранитељску породицу што је пред-

стављало хитну меру. Судови су затим наложили ограничен приступ мај-

ци на виђање сина и то шест двосатних посета сваке године, а које су 

затим смањиване на четири двосатне посете. Три године касније и у 

супротности са њеним жељама мајка је била лишена родитељског права и 

хранитељи су добили могућност да усвоје дете. Домаћи судови су утврди-

ли да су постојали посебно озбиљни разлози за сагласност са предложе-

ним усвајањем детета. Иако се ситуација мајке поправила (она се удала и 

добила ћерку о којој је могла да се брине), она ипак по оцени домаћих 

судова не би била у могућности да довољно разуме посебне потребе дете-

та, које су неколико стручњака описали као "рањиво" дете коме је било 

потребно много тишине, сигурности и подршке. 

 Веће је утврдило да није дошло до повреде члана 8. Конвенције. С 

обзиром да није било позитивног развоја током виђања детета са мајком и 

с обзиром да је поступак доношења одлуке о усвајању био правичан, Веће 

је сматрало да су у овим специфичним околностима биле оправдане мере 

у питању, мотивисане преовлађујућим најбољим интересом детета.  

 Велико веће се није сложило са Већем и закључило је да је дошло 

до повреде члана 8. Конвенције. Ова пресуда Великог већа је значајна 

због начина на који су принципи развијени кроз ранију праксу,38 били 

примењени у конкретном случају, посебно принципи који се односе на 

позитивну обавезу да се предузму мере како би се омогућило спајање 

породице чим је то разумно могуће. Ово је обавеза за државу која се раз-

вија од почетка периода бриге о детету при чему се увек мора успостави-

ти равнотежа у односу на најбољи интерес детета.  

 Главно питање за Велико веће је било да ли је поступак доношења 

одлуке о лишењу родитељског права и о усвајању детета, био такав да је 

омогућио да сви разлози и интереси подносилаца представке буду узети у 

обзир и да ли је био пропраћен јемствима која су била у складу са тежи-

ном мешања и озбиљношћу интереса у питању. Сматрајући да су у 

поступку доношења одлуке постојали недостаци Велико веће је посебно 

указало на следеће: 

 
38  Olsson против Шведске (бр. 1), бр. 10465/83, пресуда од 24. марта 1988. године, K. i T. против 

Финске, бр. 25702/94, пресуда Великог већа од 12. јула 2001. године 
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 Прво, Велико веће је утврдило да домаће власти нису спровеле 

истинско успостављање равнотеже између интереса детета и његове био-

лошке породице, већ су се фокусирали на интересе детета без озбиљног 

промишљања било какве могућности спајања детета са његовом биоло-

шком породицом. Примећено је да, на пример састанци са мајком чији је 

циљ био одржавање везе између детета и његове биолошке породице пре 

него омогућавање његовог будућег повратка код биолошке мајке. Начин 

на који су ови контакти били спроведени нису омогућавали подносиоци-

ма представке да успоставе везу једно са другим, а како ови састанци 

често нису имали добар резултат, мало је било учињено да се истраже 

алтернативна решења.  

 Друго, процена способности мајке да води бригу о детету, што је 

био фактор од централног значаја за домаће судове била је учињена уз 

бројне недостатке. Релевантни извештаји стручњака који су били израђе-

ни током ранијих фаза поступка били су стари две године када је спорна 

одлука била донета. Само један од ових извештаја је заиста био заснован 

на посматрању односа између подносилаца представке, као и касније у 

два наврата. У сваком случају постојали су само ограничени докази који 

су се могли извући из спорадичног контакта који је постојао између под-

носилаца за време трајања дететовог боравка у хранитељској породици. 

Додатно, власти нису довољно размотриле потенцијални значај нове 

породичне ситуације мајке (њен брак и рођење другог детета). Непостоја-

ње новог извештаја стручњака у овим околностима суштински је допри-

нело ограниченој процени о чињеницама и способности мајке да брине о 

детету у датом тренутку.  

Треће, образложење домаћих судова у вези са посебним потреба-

ма и рањивошћу детета било је недовољно, имајући у виду озбиљност 

интереса у питању. Посебно, није било објашњено како је рањивост 

детета могла да се настави упркос чињеници да је живео у хранитељској 

породици од узраста од три недеље. Шта више, скоро да није било ника-

кве анализе о природи његове рањивости осим кратког описа стручњака 

да је он био лако подложан стресу и тражио много тишине, сигурности и 

подршке.  
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Мифсуд против Малте, бр. 62257/15,  

пресуда од 29. јануара 2019. године 

- Члан 8. Конвенције – нема повреде због обавезе наметнуте под-

носиоцу представке да се подвргне ДНК тесту ради утврђивања очин-

ства 

У пресуди Мифсуд против Малте ЕСЉП је оцењивао да ли је 

дошло до повреде члана 8. Конвенције у вези са обавезивањем подносио-

ца да се подвргне ДНК тесту ради утврђивања очинства. 

Предмет се односи на обавезу установљену домаћим правом (члан 

100 А Грађанског законика) на давање генетског узорка у контексту 

поступака који се односе на утврђивање очинства. Подносилац је имао 88 

година када је тужиља (у то време око 55 година, која је сматрала да је 

подносилац представке отац њеног детета) покренула грађански поступак 

како би подносиоцу било наложено спровођење теста очинства, због 

моралних и финансијских разлога. Упркос обавезној природи конкретне 

законске одредбе, судови су детаљно испитали чињенице и супротставље-

не интересе странака пре него што су одлучили да наложе спровођење 

теста. Подносилац је поступио по налогу, подвргао се тестирању које је 

потврдило да јесте отац, па је суд наложио измене уписа у књизи рођених.  

Подносилац се жалио на основу члана 8. Конвенције у вези са 

налогом да се подвргне тесту утврђивања очинства. ЕСЉП је сматрао да 

није дошло до повреде Конвенције.  

Већину представки које се односе на тест очинства подносе пута-

тивне кћери или синови тражећи да се установи идентитет њихових роди-

теља, или од стране путативних родитеља који поричу очинство или тра-

же утврђење очинства. Уобичајено су у домаћим поступцима тужиоци. 

Ово је по први пут да је ЕСЉП требало да одлучи о представци туженог у 

домаћем поступку коме је наложено спровођење теста очинства. ЕСЉП је 

први пут прихватио експлицитно да се лице може приморати на давање 

генетичког узорка у спору у вези са утврђивањем очинства. Питање за 

ЕСЉП је било да ли су домаћи судови поставили права питања и успоста-

вили одговарајућу равнотежу супротстављених интереса страна (телесни 

интегритет и приватност оца у односу на морални и финансијски интерес 

детета – ћерке која жели да сазна своје биолошко порекло). ЕСЉП је 

утврдио: 
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"77. …у овом предмету, налажући подносиоцу да се подвргне 

ДНК тесту, после спроведене анализе интереса у питању, у судском 

поступку, у коме је подносилац учествововао преко адвоката по свом 

избору и у коме су његова права поштована, једнако као и права противне 

стране, домаћи судови су успоставили правичну равнотежу између инте-

реса Х да утврди очинство и права подносиоца да се не подвргне ДНК 

тесту." 

Узимајући у обзир законску одредбу, ЕСЉП није у овој пресуди 

разматрао питање позитивне обавезе државе да законски регулише обаве-

зност таквог теста, за разлику од раније пресуде Микулић против Хрват-

ске39 у којој су разматране позитивне обавезе државе и у којој је речено да 
заштита трећих лица може искључити обавезу њиховог приморавања да 

се подвргну медицинским испитивањима при чему се систем који нема 

могућности да примора претпостављеног оца да се повинује судском 

налогу за подвргавање испитивању ДНК, може у начелу сматрати сагла-

сним са чланом 8. Конвенције. 

ЕСЉП је даље у образложењу пресуде навео да члан 8 "као такав 

не забрањује спровођење медицинске процедуре противно вољи осумњи-

ченог, или противно вољи сведока, како би се прибавили докази" и такве 

методе, укључујући и грађанску сферу "нису саме по себи у супротности 

са владавином права и природном правдом". Суд је подвукао "посебну 

важност" легимног циља у испуњавању позитивне обавезе државе према 

члану 8. Конвенције у вези са интересом детета (које жели да утврди своје 

биолошко порекло). 

 

Лопез Рибалда и други против Шпаније,  

пресуда од 19. октобра 2019. године40 

- Члан 8. Конвенције – заштита приватности на радном месту, 

видео надзор, није утврђена повреда 

Овом пресудом Велико веће је изменило одлуку Већа у погледу 

повреде права на приватни живот на радном месту. Заштита приватности 

и података о личности све више добија на значају имајући у виду нови 

 
39  Микулић против Хрватске, бр. 53176/99, пресуда од 7. фебруара 2002. године 
40  Lopez Ribalda и други против Шпаније, горе цитирано  
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нормативни оквир и потребу да судови нијансирано одмеравају сва пита-

ња од значаја узимајући у обзир заштиту различитих интереса.  

У овом предмету подносиоци представке су били запослени на 

касама у продавницама у оквиру једног ланца супермаркета. Пошто су 

уочена одређена неслагања у погледу продате робе и губици у износима 

од 7000 до 24000 евра, послодавац је одлучио да постави камере за надзор 

– видљиве камере на улазима и излазима и скривене - усмерене према 

унутрашњој страни каса. Запослени су обавештени о видљивим камерама, 

али не и о скривеним. Током два дана у јуну 2009. године сви запослени 

за које се сумњало да су били укључени у крађе, позвани су на индивиду-

алне састанке којима су присуствовали и представници синдиката и прав-

ни заступник предузећа. Истог дана су и отпуштени из дисциплинских 

разлога: јер су виђени путем видео надзора да су помагали колегама и 

муштеријама да украду робу, те да су сами крали или су дозвољавали 

муштеријама да изађу са робом коју претходно нису платили.  

Подносиоци су покренули поступке пред судом за радне спорове 

због неправичног отпуштања оспоравајући употребу видео надзора и твр-

дећи да је то било у супротности са њиховим правом на приватност. У 

својим пресудама суд за радне спорове је утврдио да је отпуштање било 

правично. Жалбе подносилаца су одбијене, а Врховни суд је жалбу подно-

силаца прогласио недопуштеном, као и касније Уставни суд.  

Велико веће је већином гласова (14 према 3) утврдило да није 

дошло до повреде члана 8. Конвенције. 

У вези са појмом приватног живота према члану 8. Конвенције 

ЕСЉП је подсетио на своју ранију праксу (одговарајући и на приговор 

државе да се појам "приватног живота" не може проширивати на крими-

нално поступање појединца). 

ЕСЉП разрађује принципе постављене у пресуди Великог већа 

Bărbulescu против Румуније41 у вези са на видео надзором послодавца на 

радном месту:  

114. У погледу надзора запослених на радном месту Суд је заузео 

став да члан 8 оставља на оцену државама чланицама да одлуче да ли је 

потребно да усвоје посебно законодавство о видео надзору или надзору 

 
41  Bărbulescu против Румуније, бр. 61496/08, пресуда Великог већа од 5. септембра 2017. године 
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непрофесионалне преписке и комуникација запослених.42 ЕСЉП је ипак 

нагласио, да без обзира на дискрецију коју уживају државе у избору најпри-

кладнијих мера заштите конкретних права, домаће власти треба да осигу-

рају да мере надзора од стране послодаваца које погађају право на поштова-

ње приватног живота или преписке запослених, буду сразмерне и праћене 

одговарајућим и довољним јемствима како би се избегле злоупотребе.43 

ЕСЉП даље указује (ст. 116) да се принципи установљени у пре-

суди Bărbulescu односе на чињенице сличне конкретном предмету те да се 

mutatis mutandis могу применити на ситуацију када послодавац спроводи 

видео надзор на радном месту. 

 У том смислу Велико веће је одредило чиниоце које треба узети у 

обзир приликом процене интереса страна и сразмерности мере као што је 

видео надзор (став 116): 

 - Да ли је запослени био обавештен о могућности видео надзора 

послодавца – да ли је таква могућност била предвиђена и да ли је приме-

њена? 

 Иако у пракси запослени могу бити обавешетени на различите начи-

не у зависности од посебних околности сваког предмета, обавештење би у 

нормалним околностима требало да буде јасно дато у погледу природе над-

зора, као и да претходи примени надзора. Од значаја је и то што је ЕСЉП 

нагласио да су услови транспарентности и права на информацију по својој 

природи основна права, посебно у контексту радних односа, имајући у виду 

значајна овлашћења послодавца у односу на запослене и да злоупотребу тих 

овлашћења треба избећи. Према томе, само преовлађујући разлог у погледу 

заштите значајног јавног или приватног интереса, би могао да оправда недо-

статак претходне информације.44 Ако таква информација недостаје, јемства 

која произлазе из тих других критеријума биће још значајнија.  

 - Обим у коме постоји надзор послодавца и степен мешања у при-

ватност запосленог 

 У вези са овим питањем, ниво приватности, ограничење у времену 

и простору и број лица који има приступ резултатима надзора, мора се 

 
42  Видети Bărbulescu, горе цитирано, став 119. 
43  Видети Bărbulescu, став 120. 
44  Видети и ст. 131- 133. пресуде 
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узети у обзир. У вези са нивоом приватности, ЕСЉП је објаснио да ниво 

очекивања приватности запосленог може бити веома висок на местима 

која по природи карактерише приватност, као што је тоалет, где је зашти-

та појачана, или видео надзор забрањен, што се сматра оправданим. Висок 

ниво приватности остаје и у радном простору као што су канцеларије. 

Нижи ниво приватности је очигледно на местима која су видљива или 

доступна колегама, или као у овом случају, на месту доступном широј јав-

ности (став 125). 

 - Да ли је послодавац дао разлоге који оправдавају надзор и обим 

надзора; већи обим надзора подразумева "јаче" разлоге који оправдавају 

надзор. 

 Велико веће је нагласило да не би било прихватљиво, уопштено 

говорећи, да најмања сумња на крађу или други прекршај запосленог, 

доведу до постављања тајног видео надзора од стране послодавца. Ипак, 

постојање разумне сумње да је озбиљан прекршај учињен и обим губитка 

за послодавца на који је овде указано, могли би се сматрати оправданим 

разлогом за надзор (став 134). 

 - Да ли је било могуће поставити систем надзора који подразуме-

ва мање интрузивне методе и мере? 

 У вези са овим питањем, потребно је оценити посебне околности 

сваког предмета у смислу да ли је циљ коме се тежи могао бити остварен 

путем мера које подразумевају нижи степен мешања у приватност запо-

сленог (видети и став 126). 

 - Последице надзора за запосленог  

 Мора се посебно узети у обзир употреба резултата добијених над-

зором и да ли су резултати надзора коришћени како би се постигао наве-

дени циљ мере (став 127). 

 - Да ли су запосленом била доступна одговарајућа јемства, посеб-

но када су мере надзора запосленог по својој природи интрузивне? 

 Ова јемства подразумевају давање информација запосленима о 

постављању мера надзора и њиховом обиму, пријаву таквих мера надле-

жном независном телу или могућност жалбе. Велико веће је нагласило да 

се ови чиниоци морају применити узимајући у обзир специфичности рад-

них односа и развој нових технологија, који може довести до повећања 
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интрузивности предузетих мера и мешања у приватни живот запослених. 

(став 116). 

 Велико веће је разматрајући конкретне чињенице предмета, 

закључило већином гласова да мешање у приватност запослених није 

било на нивоу озбиљности и да разлози који су оправдавали видео надзор, 

претежу. Велико веће је такође једногласно утврдило да није дошло до 

повреде члана 6. Конвенције због коришћења снимака прибављених видео 

надзором, као ни због прихватања споразума о поравнању који је потпи-

сан са неким од подносилаца. 

 

Пресуда Kuzhelev и други против Русије, бр. 64098/09,  

пресуда од 15. октобра 2019. године 

 - Члан 1. Протокола бр. 1 члан 6. став 1 – повреда због неизврше-

ње правноснажних судских одлука донетих против предузећа под кон-

тролом државе 

Ова пресуда седмочланог Већа односи се на неизвршење правно-

снажних судских одлука донетих у корист подносилаца представки. Ова 

пресуда се наводи у контексту оцене о могућој одговорности државе за 

предузећа која су под њеном контролом и ставова ЕСЉП у пресудама 

против Србије које се односе на неизвршење пресуда против предузећа са 

већинским друштвеним капиталом.  

 ЕСЉП је у контексту допуштености ratione personae испитивао 

одговорност државе за дугове конкретног предузећа. У том смислу се 

наводи (став 94.) да "Суд нема разлога да сумња да су кључне активности 

предузећа – једног од водећих градилишта у Русији које је одржавало вој-

не бродове и израђивало бродове за Руску морнарицу, биле у домену јав-

них дужности, и да је "ФГУП" имао стратешки значај за руску морнарицу. 

Предузеће је функционисало у области која је стриктно регулисана у 

области одбране државе, и јасно је да је на основу својих функција, циље-

ва и специфичних задатака радило под строгом контролом власти, одно-

сно Министарства одбране..."45 

 
45  Liseytseva и Maslov против Русије, бр. 39483/05 и 40527/10, пресуда од 9. октобра 2014. године, ст. 

208-210, Yershova против Русије, бр. 1387/04, пресуда од 8. априла 2010. године, став 58 
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 У погледу стварне контроле коју су власти вршиле, Суд примећује 

да се не може рећи да је укљученост државе у спољне адиминистративне 

процедуре била само у контексту легислативног оквира и процедура и 

надзора над спровођењем правила.46 Напротив, по оцени ЕСЉП, држава 

као власник добара које је економски контролисао ФГУП, је доносила 

одлуке од највеће важности за будућност предузећа (став 95.). Указује се 

такође да је конкретно предузеће било укључено у листу предузећа која 

имају стратешки значај и да је имало државне субвенције због решавања 

финансијских тешкоћа, а власти су активно предузимале мере да се пре-

кине стечајни поступак над овим предузећем и поврати његова солвент-

ност. Закључује се да се може претпоставити да је држава прихватила 

тиме један део одговорности за дугове "ФГУП” и да је постојала снажна 

контрола државе над предузећем током трајања периода неизвршења (ст. 

98 - 99.) 

 У овој пресуди ЕСЉП у ставу 117. подсећа на своје ставове у 

погледу одговорноси држава за дугове предузећа. "...Држава може бити 

одговорна за дугове државног предузећа, чак и када је предузеће посебно 

правно лице, под условом да не ужива довољну институционалну и опера-

тивну независност од државе....."47Кључни критеријуми који је Суд уста-

новио кроз своју праксу су следећи: правни статус предузећа (јавно или 

приватно право), природа активности (јавна функција или комерцијални 

послови), контекст рада (монопол или строго регулисана област), инсти-

туционална независност (удео државног власништва), оперативна незави-

сност (обим контроле државе). У вези са последње наведеним критерију-

мом ЕСЉП се позвао на предмет Алишић и други у коме је сматрано да је 

држава имала контролу над Инвест банком и Љубљанском банком. При 

томе, у погледу Инвест банке до закључка о одговорности државе се 

дошло позивањем на праксу ЕСЉП у погледу одговорности државе за 

дугове друштвених предузећа.48 

 
46  ЕСЉП по супротности упоређује овај предмет са предметом Kotov против Русије бр. 54522/00, 

став 107, пресуда Великог већа од 3. априла 2012. године 
47  Видети између осталог, Mykhaylenky и други против Украјине, бр. 35091/02 и 9 других, ст. 43-46, 

ECHR 2004 XII; Cooperativa Agricola Slobozia Hanesei против Молдавије, бр. 39745/02, ст. 17- 19, 

3. април 2007, Yershova, горе цитирана, ст. 54-63; Котов, горе цитирано, ст. 92 - 107. 
48  Алишић и други против Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Словеније и Бивше југословен-

ске републике Македоније, пресуда Великог већа, бр. 60642/08, бр. 114, ECHR 2014 
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 Други фактори се такође могу узети у обзир, нпр. да ли је држава 

непосредно одговорна за финансијске тешкоће предузећа, да ли је извукла 

корпоративна средства на штету предузећа. У погледу стандарда за посто-

јање одговорности државе може се поменути и Одлука Фоменко и други 

против Русије, у којој ЕСЉП није утврдио одговорност државе с обзиром 

да је сматрао да је реч о приватном предузећу.49 

  

Yavaş и други против Турске, бр. 36366/06,  
пресуда од 5. марта 2019. године 

 - Члан 1. Протокола бр. 1 – није утврђена повреда, притужбе у 

вези са правом на мирно уживање имовине због умањења пензије 

 Подносиоци представке су пензионери који су били корисници 

посебног пензијског система којим је управљао осигуравајући фонд 

(намењен запосленима у осигуравајућем друштву "Анкара"). Они су 

током свог радног стажа уплаћивали додатне доприносе, који би им омо-

гућили дуплирање износа пензије коју би иначе добили. 

 Од 2000. године као резултат дефицита који је настао због недо-

вољног броја запслених који су плаћали доприносе у односу на број пен-

зионера (105 у односу на 180), овај посебни фонд је ликвидиран, а пензио-

нери овог фонда су пребачени код органа који води редовни систем соци-

јалне заштите. Износи пензија су им умањени у складу са редовним систе-

мом обрачуна пензије за исте године уплаћивања доприноса. 

 ЕСЉП је оцењујући чињенице предмета сматрао да није дошло до 

повреде права на мирно уживање имовине. 

 С тим у вези, посебно је оцењивао да ли се фонд у питању може 

сматрати "јавном установом", и да ли се предузете мере могу сматрати 

претераним или несразмерним. 

 ЕСЉП је закључио да је циљ умањења пензије подносилаца био 

усклађивање са редовним пензијским системом у складу са законом о 

обезбеђивању социјалне заштите. Примећује се да су турске власти поку-

шале да у највећој могућој мери ограниче губитке подносилаца и да им се 

омогући примање пензије и различитих других бенефиција. Метод ускла-

 
49  Fomenko и други против Русије, бр. 42140/05 и 4 друге, одлука од 24. септембра 2019, став 172 
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ђивања се не чини неразумним ни несразмерним. Иако је тачно да су 

после трансфера и усклађивања њихових пензија, подносиоци изгубили 

део износа на који су имали право – у неким случајевима и до 50%, у пре-

суди се закључује да су они ипак наставили да примају пензију у складу 

са редовним системом остваривања права на пензију, без дискриминације 

и нису ни по чему били у неповољнијем положају од других пензинера у 

том систему. Осим тога, усклађивање није било ретроактивно, и дужина 

њиховог стажа је узета у обзир за обрачун периода плаћања доприноса у 

складу са законом. У том смислу, подносиоци нису изгубили пензију на 

коју су имали право на основу доприноса које су плаћали током трајања 

радног односа, већ само бенефицију коју су раније примали од фонда који 

је постао инсолвентан.50 

  

Ромева против Северне Македоније, бр. 32141/10,  

пресуда од 12. децембра 2019. године 

 - Члан 1. Протокола бр. 1 – мирно уживање имовине, утврђена 

повреда због ретроактивног умањење пензије услед грешке државног 

органа приликом обрачуна износа пензије 

 Ова пресуда против Северне Македоније потврђује став ЕСЉП да 

мешање државе у мирно уживање имовине, иако законито, мора бити и 

сразмерно, односно да је неопходно узети у обзир и посебне околности 

лица чије је право у овом случају, на пензију онемогућено актом држав-

них органа. 

 Из чињеница предмета произлази да је подноситељка 22. маја 2000. 

године поднела захтев за пензију Фонду за пензијско и инвалидско осигу-

рање (у даљем тексту: Фонд). Захтев је садржавао само основне информа-

ције, без детаљних информација о пословима на којима је радила. Фонд је 

усвојио захтев подноситељке и утврдио право на пензију сматрајући да је 

испуњен услов од 35 година радног стажа што је био једини услов у то вре-

ме. Одлука Фонда је постала правноснажна и подноситељка је сходно томе 

примала пензију. У периоду између фебруара и јула 2007. године Фонд је 

спровео интерну контролу и утврдио да су неки предмети непотпуни и да 

 
50  По супротности упоредити са Béláné Nagy против Мађарске, 53080/13, пресуда Великог већа од 

13. децембра 2016. године 
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недостају подаци о претходном запослењу корисника. У случају подноси-

тељке утврђено је да иако је она радила у потребном периоду, недостајала 

је радна књижица и информација о томе где је подноситељка радила у 

периоду од 1963. до 1967. године. Фонд је одлучио да консултује послодав-

це за тај период, али нема података шта је утврђено. Фонд је 18. октобра 

2007. године донео одлуку да поништи своје решење од 23. маја 2000. годи-

не и одбије захтев подноситељке за пензију. С тим у вези, у жалбеном 

поступку потврђено је решење Фонда из 2007, а на крају су и Управни суд 

и Врховни суд у управном спору потврдили ово решење. 

 У погледу допуштености представке, а одговарајући на тврдње 

државе да подноситљка није поступала у доброј вери, ЕСЉП је прво утвр-

дио да је је Фонд сам утврдио чињенице приликом разматрања захтева за 

пензију, без икавог мешања подноситељке представке и закључио да нема 

ништа што указује да она није поступала у доброј вери. ЕСЉП закључује 

да је повољним решавањем захтева подноситељке представке за пензију 

настало њено право на имовину заштићено чланом 1. Протокола бр. 1 (ст. 

43-44).51 

 Утврдивши да је мешање било законито и у складу са легитимним 

циљем, ЕСЉП је затим разматрао сразмерност мешања у конкретним 

околностима предмета. 

 У погледу сразмерности мешања ЕСЉП прво указује да се мора 

водити рачуна о значају социјалне правде, и да јавне власти не треба да 

буду онемогућене да исправе сопствене грешке – чак и оне које су резул-

тат њиховог немара. Другачији став био би у супротности са доктрином 

неоснованог обогаћења. Било би непоштено према другим лицима која 

доприносе фондовима социјалне заштите – посебно онима којима је зах-

тев одбијен јер нису испунили законске услове. На крају, тиме би се дове-

ло у питање неправилно распоређивање ограничених јавних ресурса, што 

је само по себи у супротности са јавним интересом (став 70).52 

 Ипак, узимајући у обзир ова важна питања, ЕСЉП примећује да 

ови општи принципи не могу имати превагу у ситуацији када је претеран 

 
51  Fábián против Мађарске, бр. 78117/13, ст. 61 - 62, пресуда Великог већа од 5. септембра 2017. 

године 
52  Видети у том смислу и Чакаревић против Хрватске, бр. 48921/13, пресуда од 26. априла 2018. 

године, став 79 
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терет био на лицу у питању као резултат мере којом је то лице лишено 

неког права. Уколико је до грешке дошло због поступања самих власти, 

без икакве грешке треће стране, другачије се мора приступити оцени да 

ли је на подносиоцу представке био претеран терет (став 71).  

 Указујући на своје ставове изражене у бројним пресудама у кон-

тексту оцене сразмерности (став 72), ЕСЉП посебан значај даје чињеници 

да је до поништавања одлуке о утврђивању права на пензију дошло не на 

основу било каквих доказа, већ на основу поновне процене истих чињени-

ца поводом којих је донета одлука која није била оспорена и која је поста-

ла правноснажна. Према мишљењу Суда таква поновна процена, по соп-

ственој иницијативи органа, доводи у питање правну сигурност у области 

социјалне заштите (став 73). Осим тога, за Суд је било од значаја и то што 

новом одлуком Фонда, није дошло до обуставе пензије, већ до укидања 

њеног права на пензију. Чињеница да је подноситељка остварила право на 

пензију касније почев од 2009. године на основу законских измена, није 

од значаја у вези са самим лишавањем права (став 74). 

 Имајући у виду чињеницу да је подноситељка практично у потпу-

ности била лишена права на пензију током две године, при чему је пензи-

ја била њен једини извор прихода више од девет година, ЕСЉП је закљу-

чио да није постигнута правична равнотежа између општег интереса и 

потребе за заштитом индивидуалних основних права што је довело до 

повреде члана 1. Протокола бр. 1. (ст. 77-78).  

  

J.D. и A. против Уједињеног краљевства, бр. 32949/17 и 34614/17,  

пресуда од 24. октобра 2019. године 

 - Члан 14. у вези са чланом 1.Протокола бр. 1, мере социјалне и 

економске политике у контексту заштите од дискриминације 

 Подноситељке представке биле су корисници социјалног станова-

ња. После промене закона у 2012. години, стамбена субвенција на коју су 

претходно имале право смањена је јер су подноситељке категорисане тако 

да се сматрало да имају додатну спаваћу собу. Сврха промене била је 

уштеда јавних средстава и требало је да подстакне оне који имају "додат-

не" собе у субвенционисаним становима, да се преселе у мање станове. 
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 Подноситељке су се притуживале углавном на основу члана 14. 

Конвенције у вези са чланом 1. Протокола бр. 1 сматрајући да су на наве-

дени начин стављене у тежи положај у односу на друга лица погођена 

овом променом с обзиром на њихове личне околности: прва подноситељ-

ка води рачуна о детету са инвалидитетом, а друга је у "заштитној шеми" 

у контексту лица која се штите од насиља у породици. 

 ЕСЉП није утврди повреду у погледу прве подноситељке: иако би 

за њу било непожељно и узнемиравајуће да се исели, ефекат мере био је 

сразмеран у њеном случају јер је могла да се пресели у мањи, одговарају-

ће прилагођен смештај с обзиром на расположивост дискреционе социјал-

не бенефиције (ст. 101-102). Веће је утврдило повреду у погледу друге 

подноситељке: циљ умањења стамбене бенефиције (подстицај да се пре-

сели у мањи стан) био је у сукобу са циљем "заштитне шеме" (да омогући 

њену сопствену безбедност) при чему нису наведени "важни разлози који 

би оправдали приоритет једног легитимног циља над другим" и, с обзи-

ром на овај сукоб, мере предвиђене новом законском шемом, сматране су 

несразмерним (ст. 103-105 пресуде). 

 ЕСЉП је у овој пресуди испитивао који тест треба применити како 

би мере социјалне и економске политике биле сматране оправданим у кон-

тексту члана 14. у вези са чланом 1. Протокола бр. 1 Конвенције. Ово пита-

ње је било кључно пред домаћим судовима, који се нису сагласили: 

 - да ли је потребно да се покаже да је мера била "очигледно без 

разумног основа”, при чему овај тест произлази из члана 1 Протокола бр. 

1 и подразумева широко поље слободне процене државе; или  

 - да ли су "важни разлози” неопходни да оправдају меру, а што 

произлази из члана 14. Конвенције и подразумева уже поље слободне про-

цене државе? 

 ЕСЉП је подсетио, да иако је поље слободне процене државе у 

контексту општих мера економске и социјалне политике у принципу 

широко, такве мере ипак морају бити примењене на начин да не доводе до 

повреде забране дискриминације и треба да буду у складу са приниципом 

сразмерности. У том смислу ЕСЉП закључује: 

 У контексту члана 14. у вези са чланом 1. Протокола бр. 1, Суд 

потврђује да је кроз своју ранију праксу примењивао тест "очигледно без 

разумног основа” на околности када је наводна разлика у поступању била 
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резултат прелазних мера чији циљ је био исправљање историјске неједна-

кости.53 

 Изван тог контекста, и када се дискриминација дешава на основу 

инвалидности или пола, "веома важни разлози" се захтевају како би се 

оправдала конкретна мера. ЕСЉП је указао да имајући у виду потребу за 

превенцијом дискриминације лица са инвалидитетом и потребу за јача-

њем њиховог пуног учешћа и интеграције у друштво, поље слободне про-

цене државе у поступању је знатно смањено, због посебне осетљивости 

лица са инвалидитетом, па би свако такво поступање захтевало "врло 

важне разлоге". (видети став 89).54 

 Такође, унапређење родне једнакости како један од главних циљева 

држава чланица Савета Европе, захтева постојање "веома важних разлога" 

у случају различитог поступања заснованог на родној припадности.55  

  

УПРАВНА МАТЕРИЈА – АЗИЛ 
 

Ilias и Ahmed против Мађарске56 и З.А. против Русије,57  
пресуде Великог већа од 21. новембра 2019. године 

 - Члан 3. Конвенције, примена у вези са ризиком од враћања у 

земљу порекла избеглица, услови боравка у транзитној зони 

 - Члан 5. Конвенције, да ли се боравак у транзитној зони може 

сматрати лишењем слободе 

 У пресуди седмочланог Већа Ilias и Ahmed против Мађарске од 

14. марта 2017. године, седмочлано Веће ЕСЉП је установило да је 

Мађарска прекршила више чланова Конвенције тако што је у 2015. годи-

ни подносиоце (избеглице из Бангладеша), после скраћеног поступка, вра-

тила у Србију. Суд је сматрао да су подносиоци у Мађарској незаконито 

лишене слободе и да су услови у којима су боравили у транзитној зони 

 
53  Stec и други против Уједињеног краљевства, бр. 65731/01 и 65900/01, пресуда Великог већа од 12. 

априла 2006. године, ст. 61-66; Runkee и White против Уједињног краљевства, бр. 42949/98 пресу-
да од 10. маја 2007. године, ст. 40-41. 

54  Губерина против Хрватске, бр. 23682/13, пресуда од 22. марта 2016. године, став 73 
55  Konstantin Markin против Русије, бр. 30078/06, став 127, ECHR 2012 
56  Ilias и Ahmed против Мађарске, горе цитирано 
57  З.А. против Русије, горе цитирано 
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били нехумани и понижавајући. Веће је сматрало да је Мађарска је повре-

дила чланове 5 .и 3. Конвенције. 

 С обзиром да Мађарска сматра да је Србија сигурна трећа земља, 

после спровођења поступка азила подносиоци представке су на неформа-

лан начин (без сарадње са српском полицијом) враћени из Мађарске у 

Србију. Суд је утврдио да Мађарске власти нису спровеле поступак враћа-

ња у складу са Директивом ЕУ о враћању странаца58 као и то да подноси-

оци нису имали делотворан правни лек којим би могли да оспоравају 

одлуку о враћању у Србију. Суд је истакао да враћање избеглица у Срби-

ју, земљу коју је УНХЦР 2012. године прогласио несигурном, ствара 

ризик од њиховог даљег враћања у Македонију и Грчку (ланчани refoule-

ment) и излагања поступању супротном члану 3. Конвенције.  

 У пресуди Великог већа утврђена је повреда члана 3. Конвенције 

због због пропуста мађарских власти да процене ризик враћања подноси-

лаца у Србију. Међутим, повреда члана 5. став 1 и 4. Конвенције није 

утврђена јер је Велико веће сматрало да се боравак у транзитној зони не 

може сматрати лишењем слободе.  

 У погледу члана 3. Конвенције ЕСЉП је између осталог испити-

вао да ли је мађарска поступила у складу са процесним обавезама које 

подразумева члан 3. Конвенције. ЕСЉП је прво приметио да су се мађар-

ске власти ослониле на листу "сигурних трећих земаља" коју је Влада 

утврдила. ЕСЉП указује да се претпоставка да је нека земља "сигурна" 

мора бити довољно образложена уз анализу релевантних услова у земљи 

и посебно, система азила. Међутим, у одлукама мађарских власти ништа 

не указује да је разматрано какви су административни капацитети и усло-

ви у Србији постојали у дато време, као ни могућност ланчаног враћања 

(chain-refoulement) у Северну Македонију и у Грчку (за коју је већ утврђе-

но да су услови у избегличким камповима у супротности са чланом 3. 

Конвенције). 

 Имајући у виду чињеницу да није постојала довољна основа за 

одлуку Мађарске да утврди општу претпоставку у погледу тога да се Срби-

ја може сматрати "сигурном трећом земљом", да се одлукама о протерива-

њу подносилаца занемарују извештаји УНХЦР (ставови 69 и 77. пресуде) у 

 
58  Директива 2013/33/ЕУ Европског парламента и Савета о условима пријема (II) од 26. јуна 2013. 

године 
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погледу стварног ризика у погледу приступа делотворној процедури азила 

у Србији укључујући и враћање у Македонију и Грчку, да су мађарске вла-

сти повећале ризик са којим су се суочили подносиоци тиме што су их под-

стицали да се нелегално врате у Србију уместо да формално преговарају о 

повратку, ЕСЉП закључује да је Мађарска пропустила да испуни своје про-

цесне обавезе према члану 3. Конвенције да процени ризик поступања пре-

ма подносиоцима супротан овој одредби (став 163. пресуде). 

 У погледу навода подносилаца о повреди члана 3. у вези са усло-

вима боравка у транзитној зони, ЕСЉП закључује да узимајући у обзир 

услове у којима су подносиоци били смештени, време боравка у транзит-

ној зони (23 дана), могућност за контакт са другим лицима (адвокатима, 

представницима УНХЦР итд), ситуација на коју се подносиоци жале није 

досегла "минимални ниво озвиљности" неопходан да би се утврдило 

постојање нечовечног поступања у смислу члана 3. Конвенције (став 194). 

 У погледу члана 5. Конвенције, Велико веће је закључило да 

члан 5. није примењив јер се боравак у транзитној зони не може сматрати 

de facto притвором у смислу члана 5. С тим у вези, ЕСЉП, између осталог 

примећује да су подносиоци слободно ушли у транзитну зону, и да им је 

било омогућено да се врате у Србију, где се нису суочавали са било 

каквом опасношћу по живот или здравље. Њихов страх се односио на 

недостатке система азила у Србији и на могуће враћање у Грчку, што није 

довољно да се сматра да су у транзитној зони боравили против своје воље. 

 Супротно овоме, у другом предмету, З.А. и други против Русије, 

ЕСЉП је утврдио повреду члана 5. Конвенције оцењујући да се услови 

боравка у транзитној зони на аеродрому могу сматрати de facto притвором.  

 ЕСЉП је указао да се приликом утврђивања разлике у ограничава-

њу слободе кретања и ограничења слободе у контексту притвора тражила-

ца азила, мора поћи од реалности данашњице, постојећих услова и изазо-

ва. Важно је признати право држава да у складу са својим међународним 

обавезама контролишу своје границе (став 135. пресуде). 

 Питањем боравка у међународној зони на аеродрому ЕСЉП се 

бавио у бројним предметима, а овде се посебно позвао на пресуду Amuur 

против Француске, која се цитира (став 43):59  

 
59  Amuur против Француске, бр.19776/92, пресуда од 25. јуна 1996. године, став 43 
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 Задржавање странаца у међународној зони заиста подразумева 

ограничење слободе, али оно није сасвим упоредиво са боравком у центри-

ма у којима странци чекају депортацију. Такво задржавање уз одговара-

јућа јемства доступна тим лицима, прихватљиво је како би се државама 

омогућило да спрече незакониту имиграцију, поштујући при томе своје 

међународне обавезе, посебно у смислу Женевске конвенције о статусу 

избеглица из 1951. године и Европске конвенције о људским правима. Леги-

тимна брига држава да спрече све чешће покушаје заобилажења имигра-

ционих ограничења не сме тражиоце азила лишити заштите коју пружа-

ју ове конвенције. 

Такво задржавање не сме прекомерно дуго трајати, јер у супрот-

ном постоји ризик да се ограничење слободе - неизбежно у циљу органи-

зовања практичних детаља о репатријацији странца или, ако је затра-

жио азил, док о његовом/њеном захтеву за улазак на територију не буде 

одлучено, претвори у лишење слободе. С тим у вези треба узети у обзир 

чињеницу да се мера примењује не на оне који су учинили кривична дела, 

већ на странце који су, често у страху за свој живот, побегли из своје 

земље.  

Иако силом прилика, одлуку о задржавању нужно доносе управни 

или полицијски органи, продужење мере захтева брзу оцену судова, тра-

диционалних чувара личних слобода. Пре свега, такво притварање не сме 

тражиоца азила лишити права на делотворан приступ поступку за 

утврђивања избегличког статуса. 

Приликом одлучивања између ограничења слободе кретања и 

лишења слободе у контексту задржавања странаца у транзитној зони на 

аеродрому и прихватним центрима за идентификацију и регистрацију 

миграната, следеће фактори се морају узети у обзир: 1) индивидуална 

ситуација подносилаца и њихова могућност избора 2) примењиви режим 

у свакој држави и његова сврха, 3) трајање ограничења посебно у светлу 

сврхе и процесне заштите коју уживају подносиоци, и 4) природа и степен 

конкретног ограничења наметнутог подносиоцима (став 138. пресуде). 

У конкретном предмету, узимајући у обзир конкретне чињенице и 

пут који су прешли подносиоци, посебно чињеницу да нису стигли у 

Русију услед непосредне опасности за свој живот, већ пре услед специ-

фичних околности њиховог пута, нема сумње да су на аеродром ушли не 
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својом вољом, али без укључености руских власти. Руске власти су биле 

овлашћене да спроведу све неопходне провере и испитају њихове захтеве 

пре одлучивања о пријему подносилаца. ЕСЉП је приметио да власти 

нису имале намеру да подносиоце лише слободе али су одбили њихов зах-

тев за улазак у земљу, па су подносиоци остали у транзитној зони у 

суштини јер су чекали исход поступка азила.  

Све док време боравка у транзитној зони не пређе време потребно 

за испитивање захтева о азилу, и ако не постоје посебне околности, траја-

ње боравка само по себи вероватно не би одлучујуће утицало на анализу 

Суда о примени члана 5. Конвенције, посебно уколико лица која чекају 

исход поступка азила имају одређена процесна јемства у погледу претера-

но дугог боравка у транзитној зони. Међутим, у случају подносилаца, на 

њихову ситуацију је у великој мери утицало кашњење и неактивност 

руских власти што се не може оправдати било каквим легитимним разло-

зима. Иако су подносиоци били препуштени себи у оквиру транзитне 

зоне, величина простора и начин на који је контролисан, показују да је 

слобода кретања подносилаца била ограничена у врло значајној мери, и то 

на начин сличан неким врстама затвора лакшег режима. 

Имајући у виду различите факторе – посебно недостатак домаћих 

прописа који ограничавају максимално трајање боравка (у транзитној 

зони), недостатак јасне законске основе за лишење слободе, претерано дуг 

боравак (од пет месеци до преко године и девет месеци) и значајна 

кашњења у одлучивању о захтевима за азил подносилаца, карактеристике 

простора у коме су се подносиоци налазили и контролу под којом су били 

у дато време као и чињеницу да нису имали практичну могућност да 

напусте зону – ЕСЉП је закључио да су подносиоци били лишени слобо-

де у смислу члана 5. став 1 Конвенције, па је утврдио повреду овог члана 

(видети посебно ст. 164-171). 

У овом предмету утврђена је и повреда члана 3. Конвенције. 

ЕСЉП је сматрао да су услови боравка у транзитној зони на аеродрому 

били неодговарајући имајући у виду трајање боравка. Ситуација када је 

лице морало месецима да спава на простирци на поду, у условима кон-

стантне гужве и буке на аеродрому, без неометаног приступа тушевима 

или могућностима за припрему хране и без боравка на ваздуху, као и без 

приступа медицинској и социјалној заштити, није у складу са стандарди-



Билтен Врховног касационог суда 

 

183 

ма поштовања људског достојанства из члана 3. Конвенције (видети ст. 

187-197). 

*       *       * 

Овим избором из праксе Европског суда за људска права покушано 

је да се укаже на главна питања која је Суд разматрао током 2019. године, 

пре свега кроз одлуке Великог већа. Указано је и на неке пресуде седмо-

чланог већа које могу бити од значаја за развој судске праксе у Републици 

Србији што наравно не исцрпљује сва питања о којима је стразбуршки суд 

одлучивао током прошле године. 
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