
 

Врховни касациони суд 

 

 

 

 

 

БИЛТЕН 
 

 

бр. 1/2021 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

inter  
  Software & Communications 

  Београд 



 

  

БИЛТЕН ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  

 

 

 
ПРИРЕЂИВАЧ: Врховни касациони суд  

За приређивача: Драгомир Милојевић, в.ф. председника суда 

 

 

ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Др Милутина Ивковића 9а 

За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ  

УРЕДНИК:  Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда 

 

 

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ  

И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда  

 
 

РЕДАКЦИЈА: Јасминка Станојевић, Радмила Драгичевић Дичић,   

Веско Крстајић, Весна Поповић, Катарина Манојловић Андрић,  

др Драгиша Б. Слијепчевић, Радослав Петровић 

судије Врховног касационог суда  

 

СЕКРЕТАР  

РЕДАКЦИЈЕ: Оливера Новаковић,  

  судијски помоћник Врховног касационог суда 
 

 

РЕДАКЦИЈСКА  

ПРИПРЕМА: Андријана Недовић, редакцијски сарадник 

 
 

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА  

И ДИЗАЈН:  Intermex, Београд 

 
 

ШТАМПАРИЈА: "CICERO", Београд 

 

 

 

 
 

 

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из 

ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело. 

 

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

сагласност издавача. 



 

 3 

САДРЖАЈ 
 

 

I 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
 

1. Кривични поступак 

 1.  Одлагање кривичног гоњења и правноснажно пресуђена ствар ....... 11 

 2.  Рок из члана 38. став 1. Закона о одузимању имовине  

проистекле из кривичног дела и правноснажност пресуде  

донете по Споразуму о признању кривичног дела  

у смислу члана 319. став 3. ЗКП ........................................................... 13 
 

2. Кривично материјално право 

 1. Правна квалификација кривичног дела злоупотреба  

службеног положаја из члана 359. ст. 2. и 3. КЗ ................................. 16 

 2. Основ искључења кривичног дела обљуба са дететом  

из члана 180. став 4. Кривичног законика  .......................................... 17 

 3. Покушај кривичног дела навођење на оверавање неистинитог 

садржаја из члана 358. став 1. Кривичног законика ........................... 19 

 

II 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

Правна схватања и правни ставови 

 1. Право на увећање плате запослених у посебним 

организационим јединицама Министарства унутрашњих 

послова надлежним за сузбијање организованог криминала и 

откривање ратног злочина .................................................................... 25 

 2. Правни интерес пријемника новчаног потраживања из 

комуналних и сродних делатности за подношење тужбе са 

предлогом за издавање платног налога ............................................... 34 



 4 

 

 3. Правно схватање о начину отклањања штетних последица 

појединачног акта насталих применом касираног неуставног 

или незаконитог општег акта ............................................................... 37 

 4. Судска заштита по захтеву за накнаду штете  

због незаконито наплаћене накнаде комуналних услуга ................... 45 

 5. Правно схватање о надлежности суда за одлучивање  

у споровима о избору наставног особља  

на високошколским установама ........................................................... 49 

 6. Закључак - Одговорност контролног члана друштва  

за обавезе принудно ликвидираног друштва ...................................... 56 
 

1. ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 1. Благовременост тужбе ........................................................................... 63 
 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

Облигационо право 

 1. Мера одузимања предмета и накнада штете ....................................... 65 

 2. Накнада за коришћење гробног места и застарелост ......................... 66 

 3. Примена начела савесности и поштења у поступку  

наплате трошкова обраде кредита ....................................................... 68 

Радно право 

 1. Утицај радноправног статуса на остварење права  

из правноснажне пресуде ...................................................................... 70 

 2. Минули рад у установама социјалне заштите .................................... 71 

 3. Рок за отказ уговора о раду због повреде радне обавезе  

у продуженом трајању........................................................................... 75 

Привредно право 

 1. Однос тужбеног захтева за одређивање мера и захтева  

за престанак друштва из члана 469. Закона о привредним 

друштвима .............................................................................................. 77 



 

 5 

 2. Лични интерес код лица која имају посебне дужности  

према привредном друштву .................................................................. 79 

 3. Одговорност оснивача предузетничке радње ..................................... 80 

 4. Право на продају акција ........................................................................ 83 

 5. Наплата банкарске гаранције................................................................ 85 

 6. Одговорност за штету у поједностављеном поступку смањења 

основног капитала привредног друштва ............................................. 87 

 7. Обрачун накнаде за кашњење у испуњењу новчаних обавеза  

у комерцијалним трансакцијама .......................................................... 89 

Стечајно право 

 1. Дејство плана реорганизације на накнадно настала 

потраживања .......................................................................................... 91 

 2. Намера оштећења поверилаца у стечајном поступку ........................ 92 

 3. Застарелост потраживања лизинг накнаде у поступку стечаја ......... 96 

 4. Стан солидарности и стечајна маса ..................................................... 99 

 5. Враћање на рад након поништаја отказа уговора о раду  

код послодавца над којим је отворен стечај...................................... 101 

Управно право 

 1. Активна легитимација за подношење тужбе  

против решења о концентрацији ........................................................ 103 

 2. Фактичка немогућност извршења решења о легализацији 

изведених грађевинских радова ......................................................... 105 

 3. Поступак по захтеву за понављање управног поступка .................. 106 

 4. Дозвољеност захтева за преиспитивање судске одлуке  

у предметима јавних набавки ............................................................. 108 

Заштита права на суђење у разумном року 

 1. Трошкови поступка ............................................................................. 109 

 



 6 

 

III 

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

1. Вања Родић, саветник за примену међународних стандарда  

у области заштите људских права 

Преглед праксе Европског суда за људска права  

у односу на Републику Србију за период од 1. јануара  

до  31. децембра 2020. године .................................................................. 113 

2. Вања Родић, саветник за примену међународних стандарда  

у области заштите људских права 

Избор из праксе Европског суда за људска права  

током 2020. године ................................................................................... 139 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правни закључци                                          

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЕНЦЕ  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Правни закључци                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кривично одељење 

11 

 

1. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 

 

 

ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА  

И ПРАВНОСНАЖНО ПРЕСУЂЕНА СТВАР 

Правноснажно окончан поступак доношењем решења Јавног 

тужиоца о одбачају кривичне пријаве применом члана 283. став 3. 

ЗКП, након што је окривљени испунио обавезу из наредбе Јавног 

тужиоца о одлагању кривичног гоњења, јесте пресуђена ствар у сми-

слу члана 4. став 1. ЗКП. 

Из образложења:  

"Бранилац окривљене поднео је захтев за заштиту законитости 

против правноснажних пресуда због повреде закона из члана 485. став 1. 

тачка 1) у вези става 2. ЗКП, с тим што у образложењу захтева истиче да 

се ради о пресуђеној ствари што значи о битној повреди одредаба кривич-

ног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) у вези члана 4. став 1. ЗКП. 

Из списа предмета Основног јавног тужиоца произилази да је про-

тив окривљене поднета кривична пријава да је извршила кривично дело 

угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. став 3. у вези става 1. КЗ.  

Наредбом Основног јавног тужиоца одложено је кривично гоњење 

окривљене, због кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја из члана 

289. став 3. у вези става 1. КЗ и наложено је окривљеној да уплати износ 

од 20.000,00 динара у року од три месеца од дана пријема наредбе у хума-

нитарне сврхе на рачун Владе Републике Србије. Решењем Основног јав-

ног тужиоца одбачена је кривична пријава против окривљене, јер је извр-

шила обавезу из члана 283. став 1. тачка 2) ЗКП наложену наредбом 

Основног јавног тужиоца.  

Решењем Основног јавног тужиоца донетим накнадно стављено је 

ван снаге решење којим је одбачена кривична пријава поднета против 

окривљене, јер је оштећена поднела приговор на наведено решење (иако 

приговору у смислу члана 283. став 3. није било места у конкретном пред-

мету) па је Јавни тужилац предузео кривични прогон, односно кривични 
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поступак против окривљене се наставља због кривичног дела тешко дело 

против безбедности јавног саобраћаја у вези члана 297. став 3. у вези чла-

на 289. став 3. у вези става 1. КЗ. Чињенични опис предметног кривичног 

дела односи се на исту окривљену, исти животни догађај са истим чиње-

ницама и у битно истим радњама које се између осталог односе и на нано-

шење повреда оштећеној и радње кривичног дела тешко дело против без-

бедности јавног саобраћаја, а што је означено у диспозитиву оптужног 

предлога Основног јавног тужиоца. Након спроведеног поступка окри-

вљена је оглашена кривом за предметно кривично дело. 

По налажењу овог суда неоснован је став нижестепених судова да 

у конкретном случају нема места примени начела ne bis in idem, односно 

да се не ради о пресуђеној ствари, јер кривични поступак против окри-

вљене није ни био покренут, већ је примењен институт одлагања кривич-

ног гоњења.  

Одредбом члана 283. ЗКП прописано је да јавни тужилац може 

одложити кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена новча-

на казна или казна затвора до пет година, ако окривљени прихвати једну 

или више од обавеза наведених у ставу 1. тач. 1) до 7) истог члана. Јавни 

тужилац у наредби о одлагању кривичног гоњења одређује рок у којем 

окривљени мора извршити преузете обавезе и уколико окривљени у датом 

року изврши обавезу јавни тужилац ће решењем одбацити кривичну при-

јаву, што је у овом случају и учињено. 

Наиме, у конкретном случају јавни тужилац, дакле орган поступка 

у тој фази, као саставни део казненог правосуђа, је одложио кривично 

гоњење окривљене и након што је у року поступила по датом налогу и 

уплатила износ од 20.000,00 динара у хуманитарне сврхе на рачун Владе 

Републике Србије, донео решење којим је кривичну пријаву одбацио, 

односно својом одлуком у тој фази окончао поступак. 

Такав став потврђен је и одлукама Европског суда за људска права 

Husein Gozutok i Klaus Bruggle C–187/01 и C 385/01 којима је постављен 

стандард да у случајевима када је реч о поступцима државних тужилашта-

ва која одустају од даљег кривичног прогона након што окривљени испу-

ни одређене, од истог тужилаштва понуђене обавезе, у којим поступцима 

не учествује суд, нити се такви поступци завршавају судском одлуком већ 

одустанком тужиоца од даљег кривичног гоњења, има се сматрати прав-
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носнажним окончањем поступка, са аргументацијом да одлуке у тим 

поступцима доноси тело власти које према одредбама националног кри-

вичног права чини део састава казненог правосуђа.  

Сходно напред изнетом, закључак је Врховног касационог суда да 

поступак окончан пред јавним тужиоцем има значај "правноснажно окон-

чаног поступка" и у смислу члана 4. став 1. ЗКП нико не може бити гоњен 

за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен, осуђен 

или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правносна-

жно обустављен, па и у случају одлагања кривичног гоњења у смислу чла-

на 283. став 3. ЗКП, то је усвајањем захтева за заштиту законитости бра-

ниоца окривљене, у смислу члана 422. тачка 2) ЗКП, одлучено као у изре-

ци ове пресуде, односно оптужба је против окривљене одбијена, јер је 

кривичноправна ствар већ правноснажно пресуђена." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 740/2020 од 

2.11.2020. године, усвојена на седници Кривичног одељења од 1.3.2021. 

године) 

 

 

РОК ИЗ ЧЛАНА 38. СТАВ 1. ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ПРАВНОСНАЖНОСТ 

ПРЕСУДЕ ДОНЕТЕ ПО СПОРАЗУМУ О ПРИЗНАЊУ  

КРИВИЧНОГ ДЕЛА У СМИСЛУ ЧЛАНА 319. СТАВ 3. ЗКП 

Независно од тога да ли је одрицање од права на жалбу стра-

нака и браниоца саставни део прихваћеног споразума о признању 

кривичног дела и донете пресуде, рок од шест месеци за подношење 

захтева јавног тужиоца за трајно одузимање имовине из члана 38. 

став 1. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 

рачуна се од дана достављања јавном тужиоцу пресуде која је постала 

правноснажна истеком рока за изјављивање жалбе прописаног у сми-

слу члана 319. став 3. ЗКП. 

Из образложења:  

"У захтеву за заштиту законитости, бранилац окривљеног, истиче 

да је нижестепеним решењима о трајном одузимању имовине од окривље-

ног повређен Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 
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конкретно члан 38. став 1. Закона о одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела, којим је прописано да се рок од 6 месеци за подношење 

захтева за трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела рачу-

на од дана достављања писменог отправка правноснажне пресуде јавном 

тужиоцу. 

Према стању у списима предмета, пресудом Вишег суда у Београ-

ду - Посебног одељења за организовани криминал, прихваћен је споразум 

о признању кривичног дела, закључен између Тужиоца за организовани 

криминал и окривљеног, те је оглашен кривим због кривичног дела нео-

влашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. 

став 1. у вези члана 33. и 61. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 4 

године и 8 месеци, у коју казну му је урачунато време проведено у при-

твору.  

Заменик тужиоца за организовани криминал, бранилац и окривље-

ни, сагласно су се одрекли права на жалбу против наведене пресуде, која 

је донета на основу споразума о признању кривичног дела.  

Тужилац за организовани криминал је Вишем суду у Београду - 

Посебном одељењу за организовани криминал, поднео захтев за трајно 

одузимање имовине од окривљеног.  

Одредбом члана 38. став 1. Закона о одузимању имовине происте-

кле из кривичног дела, прописано је да јавни тужилац подноси захтев за 

трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела у року од 6 

месеци од дана достављања правноснажне пресуде, којом је утврђено да 

је учињено кривично дело из члана 2. тог закона.  

Одредбом члана 275. став 1. ЗКП, пресуда постаје правноснажна 

када се више не може побијати жалбом или када жалба није дозвољена.  

Увидом у списе предмета, утврђује се да је Виши суд у Београду - 

Посебно одељење за организовани криминал прихватио споразум, донео и 

објавио пресуду 22.05.2018. године, па како је у истој, у поуци о правном 

леку, навео да је против те пресуде дозвољена жалба у року од 8 дана од 

дана пријема писменог преписа пресуде, из ограничених разлога (због 

постојања основа из члана 338. став 1. ЗКП или ако се пресуда не односи 

на предмет споразума), јасно је да је погрешан и неоснован став подноси-

оца захтева да је ова пресуда постала правноснажна даном доношења, при 
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чему има у виду само чињеницу да су се странке и бранилац одрекли пра-

ва на жалбу.  

Супротно томе, ова пресуда је постала правноснажна, у складу са 

цитираном одредбом члана 275. став 1. ЗКП, када се више не може побија-

ти жалбом, односно истеком рока за жалбу (од 8 дана). Како је ова пресуда 

Тужиоцу за организовани криминал достављена 28.05.2018. године, а у 

конкретном случају жалбе на пресуду није било, то пресуда извесно није 

постала правноснажна (нити је могла постати) пре истека рока за жалбу од 

осам дана, дакле пре 05.06.2018. године, па је рок од 6 месеци из члана 38. 

став 1. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела још 

текао на дан 30. новембра 2018. године када је јавни тужилац поднео захтев 

за трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела. 

Из наведених разлога, захтев за заштиту законитости браниоца 

окривљеног, којима се указује да је наведени захтев Тужиоца за организо-

вани криминал неблаговремен, оцењен је неоснованим и донета одлука на 

основу одредбе члана 491. став 1. ЗКП." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 32/2020 

од 20. јануара 2021. године, усвојена на седници Кривичног одељења од 

22.3.2021. године) 
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2. КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗЛОУПОТРЕБА 

СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА ИЗ ЧЛАНА 359. СТ. 2. И 3. КЗ 

Нема покушаја кривичног дела злоупотреба службеног поло-

жаја из члана 359. ст. 2. и 3. КЗ, јер прибављање имовинске користи у 

одређеним износима не представља последицу кривичног дела већ 

објективни елеменат- квалификаторну околност, неопходну за посто-

јање тих облика наведеног кривичног дела. 

Из образложења: 

"У правноснажно окончаном кривичном поступку вођеном пред 

Вишим судом у Сремској Митровици, окривљени су оглашени кривим 

због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја у поку-

шају из члана 359. став 3. у вези става 1. у вези члана 33. КЗ. Апелациони 

суд у Новом Саду је усвојио жалбе браниоца окривљених и првостепену 

пресуду преиначио у погледу одлуке о казни, док је жалбу браниоца окри-

вљених у преосталом делу одбио и првостепену пресуду потврдио. 

Браниоци окривљених поднели су захтев за заштиту законитости 

због повреде закона из члана 439. тачка 1) ЗКП. Врховни касациони суд је 

поднети захтев за заштиту законитости бранилаца окривљених усвојио 

као основан и окривљене на основу члана 423. став 1. тачка 1) ЗКП осло-

бодио од оптужбе да су извршили кривично дело злоупотреба службеног 

положаја у покушају из члана 359. став 3. у вези става 1. у вези члана 33. 

КЗ, јер дело за које су окривљени оглашени кривим није кривично дело. 

По налажењу Врховног касационог суда покушај квалификованих 

облика кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ 

и ст. 2. и 3. тога члана није могућ, ако није остварена тим ставовима про-

писана висина имовинске користи. То значи да ако у конкретном случају 

имовинска корист није остварена у износу прописаном одредбом члана 

359. став 3. КЗ неће постојати покушај овог облика кривичног дела, обзи-

ром да имовинска корист не представља последицу, већ квалификаторну 

околност дела, па ако није постигнута нема ни тог кривичног дела, а што 
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одговара језичком тумачењу текста наведених законских одредби, јер је у 

ставу 3. наведен свршен глагол "ако је прибављена имовинска корист у 

износу ...". 

Како из изреке првостепене пресуде у односу на коју је поднет 

захтев за заштиту законитости произилази да није прибављена имовинска 

корист у прописаном износу, нити је за овај износ наступила штета не 

постоји објективни елеменат кривичног дела злоупотреба службеног 

положаја из члана 359. став 3. у вези става 1. КЗ због чега су окривљени 

на основу члана 423. став 1. тачка 1) ЗКП ослобођени од оптужбе." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 40/2020 од 

18.2.2020. године, усвојена на седници Кривичног одељења од 1.3.2021. 

године) 

 

 

ОСНОВ ИСКЉУЧЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОБЉУБА  

СА ДЕТЕТОМ ИЗ ЧЛАНА 180. СТАВ 4. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

Квалификовани облици кривичног дела обљуба са дететом из 

члана 180. став 2. и 3. Кривичног законика искључују примену става 

4. истог члана, па се неће казнити само учинилац радњи основног 

кривичног дела из члана 180. став 1. Кривичног законика, када 

постоје за то законом прописани услови. 

Из образложења:  

"У поднетом захтеву Републичког јавног тужиоца указује се да је 

побијаним решењима учињена повреда кривичног закона из члана 439. 

тачка 2) ЗКП у вези са чланом 78. став 2. Закона о малолетним учиниоци-

ма кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, у 

корист малолетног АА, јер је доношењем другостепеног решења, у погле-

ду кривичног дела које је предмет оптужбе, примењен закон који се не 

може применити. 

Чланом 180. став 4. Кривичног законика прописано је да се неће 

казнити за дело из става 1. овог члана учинилац, ако између њега и детета, 

не постоји значајнија разлика у њиховој душевној и телесној зрелости. 
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Из списа предмета утврђује се да је према малолетном АА прво-

степеним решењем изречена васпитна мера појачан надзор од стране 

органа старатељства због кривичног дела обљуба са дететом из члана 180. 

став 2. у вези става 1. Кривичног законика, које решење је доношењем 

другостепеног решења, преиначено и према малолетном АА је обуста-

вљен поступак, применом члана 78. став 2. ЗМ у вези члана 423. тачка 1) 

ЗКП са образложењем да се прописани основ искључења постојања кри-

вичног дела из члана 180. став 4. Кривичног законика, не може ограничи-

ти само на основни облик кривичног дела из члана 180. став 1. Кривичног 

законика, јер би непостојање основног облика тог кривичног дела искљу-

чило постојање његовог квалификаторног облика.  

Међутим, Врховни касациони суд налази, да је изнето правно ста-

новиште другостепеног суда, погрешно. Ово стога, што је цитираном 

одредбом члана 180. став 4. Кривичног законика изричито и недвосмисле-

но прописано да се искључење постојања кривичног дела односи само на 

основни облик кривичног дела – члан 180. став 1. Кривичног законика, па 

је по оцени Врховног касационог суда, другостепени суд, проширујући 

основ искључења постојања кривичног дела и на тежи облик прописан 

чланом 180. став 2. Кривичног законика, побијаним правноснажним реше-

њем учинио повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2)ЗКП, у 

корист малолетног АА, на коју се основано указује захтевом за заштиту 

законитости Републичког јавног тужиоца. 

Из изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе 

члана 492. став 1. тачка 3) ЗКП у вези са чланом 493. ЗКП, захтев Репу-

бличког јавног тужиоца, усвојио као основан у погледу напред изложене 

повреде закона и с обзиром да је захтев поднет на штету окривљеног, 

само утврдио постојање наведене повреде закона, не дирајући у правно-

снажност решења. " 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1491/2020 од 

21. јануара 2021. године, усвојена на седници Кривичног одељења 

22.03.2021. године) 
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ПОКУШАЈ КРИВИЧНОГ ДЕЛА НАВОЂЕЊЕ  

НА ОВЕРАВАЊЕ НЕИСТИНИТОГ САДРЖАЈА  

ИЗ ЧЛАНА 358. СТАВ 1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

Када је окривљени предузео радњу навођење на оверавање неи-

стинитог садржаја, тако што је довео у заблуду надлежни орган, али до 

оверавања јавне исправе, књиге или записника није дошло, постојаће 

кажњив покушај кривичног дела из члана 358. став 1. Кривичног зако-

ника. 

Из образложења:  

"Захтевом за заштиту законитости бранилац окривљеног указује да је 

правноснажним пресудама учињена повреда кривичног закона из члана 439. 

тачка 2) ЗКП, јер је окривљени оглашен кривим за довршено кривично дело 

из члана 358. став 1. КЗ, иако у изреци пресуде нема констатације да је у кон-

кретном случају надлежни орган оверио било какву јавну исправу.  

Кривично дело навођење на оверавање неистинитог садржаја из 

члана 358. став 1. КЗ довршено је када надлежни орган изврши оверу јав-

не исправе, записника или књиге, а уколико до тога није дошло, а преду-

зета је радња извршења навођења на оверавање довођењем у заблуду, 

постојаће кажњив покушај.  

Из чињеничног описа изреке пресуде не произилази да је Поли-

цијска управа, као надлежни орган, оверила дупликат возачке дозволе, па 

је предметно кривично дело остало у покушају, што се основано истиче у 

захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног, те је према правил-

ној примени закона, окривљени морао бити оглашен кривим за кривично 

дело у покушају, а не за свршено кривично дело.  

Стога је Врховни касациони суд усвојио као основан захтев за зашти-

ту законитости браниоца окривљеног и преиначио правноснажне пресуде у 

погледу правне оцене дела, тако што је радње окривљеног, описане у изреци 

правноснажне пресуде, правно квалификовао као кривично дело навођење на 

оверавање неистинитог садржаја из члана 358. став 1. КЗ у покушају, у вези 

члана 30. КЗ, и донео одлуку у смислу члана 492. став 1. тачка 2) ЗКП. " 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 138/2021 од 

17. фебруара 2021. године, усвојена на седници Кривичног одељења 

22.03.2021. године) 
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На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-

жаној 13.10.2020. године измењен је правни став "Право на увећање плате 

запослених у посебним организационим јединицама Министарства уну-

трашњих послова надлежним за сузбијање организованог криминала и 

откривање ратног злочина" (усвојен 21.05.2019. године), на начин што се 

у првој тачки мења одредница "која су остварила" одредницом "коју би 

остварила"; у другој тачки мења се одредница "коју су остваривали" 

одредницом "коју би остваривали", тако да гласи: 

ПРАВО НА УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

У ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА  

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НАДЛЕЖНИМ  

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА  

И ОТКРИВАЊЕ РАТНОГ ЗЛОЧИНА  

1. Лица, запослени који су пре ступања на рад у Службу за бор-

бу против организованог криминала и Службу за откривање ратних 

злочина били радно ангажовани у МУП-у имају право на двоструки 

износ плате, коју би остварила на пословима и задацима у том мини-

старству уз ограничење из одредбе члана 18. став 1. Закона о организа-

цији и надлежности државних органа у сузбијању организованог кри-

минала, корупције и других посебно тешких кривичних дела.  

2. Запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу про-

тив организованог криминала и Службу за откривање ратних злочи-

на нису били радно ангажовани у оквиру МУП-а већ су били радно 

ангажовани у другим државним органима, имају право на увећање 

плате до двоструког износа плате коју би остваривали на пословима 

и задацима на којима су радили пре ангажовања у наведене службе у 

МУП-у уз ограничење из члана 18. став 1. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању организованог кримина-

ла, корупције и других посебно тешких кривичних дела и  

3. Лица, запослени који први пут заснивају радни однос у Слу-

жби за борбу против организованог криминала и Службу за открива-

ње ратних злочина која нису била радно ангажована нигде, већ им је 

ово прво запослење, имају право на двоструки износ плате при чему 
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би суд требало да има у виду плату упоредног радника који ради на 

истим пословима и задацима на којима ради и то лице, те би запосле-

ни имао право на двоструки износ плате у односу на плату упоредног 

радника на претходном радном месту, уз ограничење из члана 18. 

став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно 

тешких кривичних дела. 

Образложење 

Први основни суд у Београду, у парници тужиље АА, против 

туженог Републике Србије, Министарство унутрашњих послова у смислу 

члана 180. ЗПП, покренуо је поступак за решавање спорног правног пита-

ња, у предмету 11 П1 1282/17. Разлог за покретање поступка Први основ-

ни суд наводи у чињеници да пред тим судом тече више парница са истим 

чињеничним и правним основом, да су донете различите одлуке од стране 

првостепеног и другостепеног суда и да постоји потреба за уједначавањем 

судске праксе и заузимањем правног става о спорном правном питању. 

Захтев је заснован на чињеницама да је тужиља поднела том суду 

тужбу 29.03.2017. године против тужене Републике Србије, МУП ради 

исплате, у којој је навела да је правноснажном пресудом тог истог суда 

П1 2637/15 од 21.06.2016. године усвојен захтев тужиље за накнаду мате-

ријалне штете због мање исплаћених нето плата за период од 01.09.2012. 

до 31.08.2015. године, да се та пресуда заснива на идентичном правном 

основу као и ова тужба. Даље је у захтеву наведено да је тужиља дана 

31.01.2011. године засновала радни однос у МУП-у Дирекција полиције 

Управе криминалистичке полиције и решењем од 24.11.2011. године рас-

поређена на радно место под називом послови планирања и координације 

финансијских истрага у Одељењу за послове планирања и координације 

финансијских истрага у јединици за финансијске истраге, Служба за бор-

бу против организованог криминала и утврђено јој је звање вишег поли-

цијског инспектора. Решењем од 03.02.2011. године, тужиљи је утврђен 

коефицијент за обрачун плате од 32,12 а није јој уручено решење о виси-

ни плате којом се утврђује номинални износ месечне плате. Решењем од 

01.06.2012. године тужиља је распоређена на радно место под називом 

послови планирања и координације финансијских истрага, јединица за 

финансијске истраге Управа криминалистичке полиције у свом звању, а 

након полагања стручног испита решењем од 27.05.2013. утврђен јој је 
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коефицијент за обрачун плате од 2,576. Решењем од 20.12.2013. године 

тужиља је трајно премештена на радно место послови планирања и коор-

динације финансијских истрага у јединици за финансијске истраге Управа 

криминалистичке полиције и премештајем је стекла звање самосталног 

полицијског инспектора те јој је утврђен коефицијент од 2,626. Тужена 

тужиљи у овом периоду није вршила исплату плате према члану 2. Уред-

бе о платама лица која врше функцију и обављају послове у посебним 

организационим јединицама државних органа надлежних за сузбијање 

организованог криминала. Навела је да је стекла право на плату из члана 

2. став 2. ове Уредбе односно на двоструко увећање у периоду после 

31.07.2005. године. 

Тужена је оспорила тужбени захтев наводећи да је у смислу члана 

146. Закона о полицији предвиђено да полицијски службеници и други 

запослени у МУП-у имају право на плату која се састоји од основице коју 

утврђује Влада и основног и додатног коефицијента у односу на звање, 

радно место, послове на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 

трајањем посебне услове рада, опасност, одговорност и сложеност посло-

ва као и да висину коефицијента утврђује Министар актом о платама 

запослених у МУП-у који доноси уз сагласност Владе на основу Правил-

ника о платама запослених у МУП-у. Тужиљи је обрачуната и исплаћива-

на плата у складу са прописима у висини одређеној коефицијентом при 

чему се имала у виду чињеница и сложеност послова у Служби за борбу 

против организованог криминала, те је коефицијент плате запослених у 

овим службама увећан у односу на друге полицијске службенике па не 

може захтевати двоструки износ плате коју остварује у Управи кримина-

листичке полиције Служби за борбу против организованог криминала. 

Непосредна примена ових одредаба подразумевала би кумулативно испу-

њење следећих услова: 1) да је тужилац пре распоређивања у Службу за 

борбу против организованог криминала претходно био у радном односу у 

МУП-у, 2) двоструки износ плате које је тужилац остварио на пословима 

са којих је ступио у рад у организационе јединице из члана 1. Уредбе, 3) 

плату која не може бити већа од двоструког износа плате коју би оствари-

ла лица запослена на одговарајућим пословима и задацима у Тужилаштву 

за организовани криминал, Вишем суду у Београду, Апелационом суду у 

Београду, Министарству надлежном за унутрашње послове и Окружном 

затвору у Београду. По наводима тужене непосредна примене Уредбе уз 
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испуњење свих услова довела би до ситуације да запослени у овој служби 

у МУП-у имају неједнаке плате и да запослени који је распоређен на рад-

но место на коме се захтева виши степен одговорности и сложености 

остварује зараду у мањем износу од запосленог на радном месту које не 

захтева такве услове рада. По налажењу тужене, тужиља нема право на 

увећање плате до двоструког износа плате, јер претходно није имала рад-

но место у МУП-у. 

Спорно правно питање које поставља првостепени суд гласи: 

Да ли запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу про-

тив организованог криминала и у Службу за откривање ратних злочина 

нису били радно ангажовани у оквиру МУП имају право на двоструки 

износ плате сходно Закону о организацији и надлежности државних орга-

на у сузбијању организованог криминала ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002 ... 

32/2013) и Закону о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник 

РС", бр. 94/2016, 87/2018), као и Уредби о платама лица која обављају 

послове у посебним организационим јединицама државних органа, надле-

жним за сузбијање организованог криминала ("Сл. гласник РС", бр. 

14/2003 ... 114/2014), и Уредби о платама лица која врше функцију и оба-

вљају послове у Тужилаштву за ратне злочине и посебним организацио-

ним јединицама државних органа у поступку за ратне злочине ("Сл. гла-

сник РС", бр. 97/2003, 67/2005). 

Првостепени суд је дао и сопствено тумачење које гласи:  

Иако је одредбом члана 2. наведене Уредбе прописано да се плата 

запослених обрачунава и исплаћује у двоструком износу плате коју су 

остварили на пословима са којих су ступили на рад у Службу за борбу 

против организованог криминала и у Службу за откривање ратних злочи-

на, мишљење је суда да би и запослени који пре распоређивања у горе 

наведеним службама нису били радно ангажовани у оквиру МУП-а имали 

право на двоструки износ плате, а да би суд требало да има у виду плату 

упоредног радника који ради на истим пословима на којима ради тужилац 

изван горе наведених служби, те би тужилац имао право на двоструки 

износ плате у односу на плату упоредног радника јер би се плата упоред-

ног радника могла уподобити примањима запосленог на претходном рад-

ном месту пре распоређивања у службу. 
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Првостепени суд је донео и решење о застоју поступку у смислу 

члана 180. ЗПП и списе доставио Врховном касационом суду ради доно-

шења одлуке о захтеву за решавање спорног правног питања. 

Апелациони суд у Београду се о овом спорном правном питању 

изјашњавао тако што је на седници Грађанског одељења за радне спорове, 

која је одржана 21.09.2017. године, једногласно усвојио став који гласи: 

Лица из става 2. Уредбе о платама лица која обављају послове у 

посебним организационим јединицама државних органа надлежним за 

сузбијање организованог криминала, која су овлашћена службена лица, 

имају право на исплату разлике у плати, ако је двострука плата коју су 

остваривали у време пре ступања на рад у наведене организационе једи-

нице, већа од плате коју су остварили у посебним организационим једини-

цама државних органа надлежним за сузбијање организованог криминала 

и то само лица која су ступила на рад у организационе јединице из радног 

односа, било да су посао обављали у Министарству унутрашњих послова 

било ван Министарства унутрашњих послова, уз ограничење о висини 

плате из одредбе члана 18. став 1. Закона о организацији и надлежности 

државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и дру-

гих посебно тешких кривичних дела. 

Грађанско одељење за радне спорове Апелационог суда у Београ-

ду, на седници која је одржана 30. јануара 2019. године једногласно је 

усвојило преформулисани став од 21.09.2017. године, који гласи: 

Лица из члана 2. Уредбе о платама која обављају послове у посеб-

ним организационим јединицима државних органа, надлежним за сузбија-

ње организованог криминала која су овлашћена службена лица, имају 

право на исплату разлике у плати, ако је двострука плата коју су оствари-

вали у време пре ступања на рад у наведене организационе јединице већа 

од плате коју су остварили у посебним организационим јединицама 

државних органа надлежним за сузбијање организованог криминала и то 

само лица која су ступила на рад у организационе јединице из радног 

односа у Министарству унутрашњих послова уз ограничење о висини 

плате из одредбе члана 18. став 1. Закона о организацији и надлежности 

државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и дру-

гих посебно тешких кривичних дела. 
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Апелациони суд је усвојио и објавио сентенцу из одлуке истог 

суда Гж1 3844/17 од 26.01.2018. године, а која гласи:  

Када запослени пре ступања на рад у Организациону јединицу 

Министарства унутрашњих послова надлежног за сузбијање организова-

ног криминала није био радно ангажован у другој организационој једини-

ци истог Министарства, он не остварује право на исплату увећане плате, 

јер се то право везује за већ остварену плату коју је запослено службено 

лице имало пре ангажовања у служби, без обзира на врсту, тежину и сло-

женост послова које је обављао а не за рад на истоврсним пословима у 

другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова. 

Изјашњавајући се о спорном правном питању Грађанско одељење 

Врховног касационог суда на седници одржаној дана 17.05.2019. године 

није прихватило изложени правни став Грађанског одељења за радне спо-

рове Апелационог суда у Београду већ је донело одлуку да се покрене 

поступак за решавање спорног правног питања и заузме правни став о 

спорном правном питању, а у смислу одредаба чл. 180. до 185. ЗПП. 

Ради решења спорног правног питања релевантна је одредба члана 

18. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002 ... 32/2013) према 

којој лица која обављају послове и задатке у државним органима, Посеб-

ним организационим јединицама из овог закона, имају право на плату која 

не може бити већа од двоструког износа плате коју би остварила лица запо-

слена на одговарајућим пословима и задацима у Тужилаштву за организо-

вани криминал, Вишем суду у Београду, Апелационом суду у Београду, 

Министарству надлежном за унутрашње послове и Окружном затвору у 

Београду и да плате лица из става 1. овог члана уређује Влада. Одредбом 

члана 11. Закона о организацији надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник РС", бр. 

94/16, 87/2018), прописано је да лица која обављају послове и задатке у 

државним органима из члана 4. овог закона (лица запослена у Тужилаштву 

за организовани криминал, Министарству унутрашњих послова, Организа-

циона јединица надлежна за сузбијање организованог криминала, Посеб-

ном одељењу Вишег суда у Београду за организовани криминал, Посебном 

одељењу Апелационог суда у Београду за организовани криминал и Посеб-

ној притворској јединици Окружног затвора у Београду) имају право на 

плату која не може бити већа од двоструког износа плате коју би остварила 
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лица запослена на одговарајућим пословима и задацима у Тужилаштву за 

организовани криминал, Вишем суду у Београду, Апелационом суду у Бео-

граду, Министарству надлежном за унутрашње послове и Окружном затво-

ру у Београду. Ставом другим овог члана прописано је да увећање плата 

лица запослених у Тужилаштву за организовани криминал, Посебном оде-

љењу Вишег суда у Београду за организовани криминал, Посебном одеље-

њу Апелационог суда у Београду за организовани криминал и Посебној 

притворској јединици Окружног затвора у Београду уређује Влада на пред-

лог министра надлежног за послове правосуђа. 

На основу овлашћења из ових одредаба Влада Републике Србије је 

Уредбом о платама лица која врше функцију и обављају послове у Тужи-

лаштву за ратне злочине и посебним организационим јединицама држав-

них органа у поступку за ратне злочине ("Сл. гласник РС", бр. 97/2003, 

67/2005) и Уредбом о платама лица која обављају послове у посебним 

организационим јединицама државних органа надлежних за сузбијање 

организованог криминала ("Сл. гласник РС", бр. 14/2003 ... 114/2014), уре-

дила плате лица која обављају послове и задатке у одељењима за сузбија-

ње организованог криминала и ратних злочина у Министарству унутра-

шњих послова, Већу за ратне злочине, Посебном одељењу Окружног суда 

у Београду, Посебном одељењу Апелационог суда у Београду и Посебној 

притворској јединици Окружног затвора у Београду, којом је у члану 2. 

одредила да се плата лица која раде у наведеним организационим једини-

цама државних органа обрачунава и исплаћује у двоструком износу плате 

коју су остваривали на пословима са којих су ступили на рад у организа-

ционе јединице из члана 1. Уредбе.  

Полазећи од цитираних одредаба закона и уредби и постављеног 

спорног правног питања може се говорити о три категорије запослених: 

1. Запослени који су пре ступања на рад у Службу за борбу против 

организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина били 

радно ангажовани у другим организационим јединицама МУП-а, 

2. Запослени који су пре ступања на рад у Службу за борбу против 

организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина били 

радно ангажовани у другим државним органима и 

3. Запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу против 

организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина нису 
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нигде били радно ангажовани односно да је прво запослење, запослење у 

наведеним службама. 

На основу изложеног може се закључити следеће: 

1. На лица, запослене, који су пре ступања на рад у Службу за бор-

бу против организованог криминала и Службу за откривање ратних зло-

чина били радно ангажовани у МУП-у има се применити одредба члана 

18. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузби-

јању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кри-

вичних дела, што значи, да ова лица имају право на двоструки износ пла-

те, коју би остварила на пословима и задацима у том министарству уз 

ограничење из одредбе члана 18. став 1. Закона о организацији и надле-

жности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупци-

је и других посебно тешких кривичних дела; 

2. Запослени који пре ступања на рад у Службу за борбу против 

организованог криминала и Службу за откривање ратних злочина нису 

били радно ангажовани у оквиру МУП-а већ су били радно ангажовани у 

другим државним органима, имају право на увећање плате до двоструког 

износа плате коју би остваривали на пословима и задацима на којима су 

радили пре ангажовања у наведене службе у МУП-у уз ограничење из 

члана 18. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких 

кривичних дела и  

3. Лица, запослени који први пут заснивају радни однос у Служби 

за борбу против организованог криминала и Службу за откривање ратних 

злочина која нису била радно ангажована нигде, већ им је ово прво запо-

слење, имају право на двоструки износ плате при чему би суд требало да 

има у виду плату упоредног радника који ради на истим пословима и 

задацима на којима ради и то лице, те би запослени имао право на дво-

струки износ плате у односу на плату упоредног радника на претходном 

радном месту, уз ограничење из члана 18. став 1. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 

корупције и других посебно тешких кривичних дела. 

Одредбом члана 60. став 4. Устава Републике Србије прописано је 

да свако има право на правичну накнаду за рад и да се нико тог права не 

може одрећи. Под правичном накнадом за рад подразумева се једнака 
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зарада за исти рад или рад исте вредности који запослени остварује код 

послодавца. Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се 

захтева исти степен стручне спреме односно образовања, знања и способ-

ности у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност 

(члан 104. ст. 2. и 3. Закона о раду). 

Уколико би се другачије посматрало ово спорно правно питање 

лица која су први пут засновала радни однос у наведеним службама била би 

дискриминисана у односу на друга лица која су била запослена у МУП-у 

односно другим државним органима, јер не би могли да остваре право на 

увећање плате у складу са цитираним одредбама закона и уредби. 

То су разлози који су определили Грађанско одељење Врховног 

касационог суда да заузме правни став о спорном правном питању.  

После усвајања правног става, према тексту усвојеном 21.05.2019. 

године, као спорно се поставило питање да ли запослени у посебним орга-

низационим јединицама МУП-а надлежним за сузбијање организованог 

криминала и откривање ратног злочина имају право на двоструки износ 

плате у смислу члана 18. став 1. закона, са свим увећањима плате коју би 

остварили на ранијим радним местима. 

Полазећи од језичког тумачења одредбе члана 18. став 1. Закона о 

организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 

криминала ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002 ... 32/2013), произлази да свако 

увећање основне месечне плате на ранијем радном месту последично 

доводи до увећања двоструког износа његове основне плате у овим орга-

низационим јединицама.  

Правни став који је усвојен 21.05.2019. године ослањао се на члан 

2. Уредбе о платама лица која обављају послове у посебним организацио-

ним јединицама државних органа надлежних за сузбијање организованог 

криминала ("Сл. гласник РС", бр. 14/2003 ... 114/2014), која није усклађена 

са одредбом члана 18. став 1. Закона. Због чињенице да Уредба није пра-

тила Закон, иако је донета у спровођењу Закона, Грађанско одељење 

Врховног касационог суда се определило за решење из Закона, због чега 

је и дошло до усвајања измене овог правног става у тачкама 1. и 2. 

(Усвојено на седници Грађанског одељења Врховног касационог 

суда одржаној 13.10.2020. године)  
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ПРАВНИ ИНТЕРЕС ПРИЈЕМНИКА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА 

ИЗ КОМУНАЛНИХ И СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ СА ПРЕДЛОГОМ  

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЛАТНОГ НАЛОГА 

Пријемник новчаног потраживања из комуналних и сродних 

делатности нема правни интерес да у парничном поступку тражи изда-

вање платног налога, па би зато поднету тужбу требало ОДБАЦИТИ. 

О б р а з л о ж е њ е: 

Поступак издавања платног налога уређен је одредбама чланова 

455-466 Закона о парничном поступку. Према члану 455. став 1. тог зако-

на, ако се тужбени захтев односи на доспело потраживање у новцу, а то се 

потраживање доказује веродостојном исправом приложеном тужби у 

изворнику или овереном препису, суд ће, под условом да је приложени 

доказ о урученој опомени за плаћање доспелог потраживања да изда 

налог туженом да испуни тужбени захтев (платни налог). Међутим, ста-

вом 4. тог члана прописано је да ако се на основу веродостојне исправе 

може тражити извршење у складу са законом којим се уређује извршење и 

обезбеђење, суд ће издати платни налог само ако тужилац учини вероват-

ним постојање правног интереса за издавање платног налога, а ако тужи-

лац не учини вероватним постојање правног интереса за издавање платног 

налога, суд ће тужбу одбацити. Сходно члану 456. став 1. Закона о пар-

ничном поступку, ако се тужбени захтев односи на доспело потраживање 

у новцу које не прелази динарску противвредност 2.000 евра по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе, суд ће издати плат-

ни налог против туженог иако уз тужбу нису приложене веродостојне 

исправе, а у тужби је изнет основ и износ дуговања и назначени су докази 

на основу којих може да се утврди истинитост тужбених навода. 

Одредбом члана 3. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу про-

писано је да о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе ради 

намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и срод-

них делатности одлучује јавни извршитељ. Према члану 52. став 2. тог 

закона, веродостојна исправа је и извод из пословних књига о извршеним 

комуналним и сродним делатностима. У петом делу наведеног закона уре-

ђен је поступак намирења новчаних потраживања насталих из комунал-

них и сродних делатности. 
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Одредбом члана 48. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу про-

писано је да се извршни поступак води и на предлог и у корист лица које 

као извршни поверилац није означено у извршној или веродостојној 

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

живање из извршне или веродостојне исправе прешло на њега, а ако такав 

доказ није могућ - ако прелаз потраживања докаже правноснажном или 

коначном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном 

поступку. 

У конкретном случају поставља се питање правног интереса тужи-

оца - пријемника потраживања насталог из комуналне делатности да у 

парничном поступку тражи издавање платног налога ради наплате тог 

новчаног потраживања уместо да његово намирење тражи у извршном 

поступку пред јавним извршитељем. 

Правни интерес увек постоји кад се заштита повређеног или угро-

женог субјективног права (потраживања) не може постићи другачије него 

само судском одлуком. Реализација - наплата потраживања насталих из 

комуналних и сродних делатности може се постићи скраћеним и бржим 

поступком пред јавним извршитељем. Правни пут за наплату тих новчаних 

потраживања изричито је прописан Законом о извршењу и обезбеђењу. 

Врховни касациони суд је на седници Грађанског одељења од 

25.06.2019. године усвојио правни став о наплати комуналних услуга. 

Према том правном ставу, не постоји правни интерес вршиоца комунал-

них делатности да ради наплате извршених услуга против корисника 

комуналних услуга у парничном поступку траже издавање платног нало-

га, па такве тужбе парнични суд треба да одбаци. 

Тужилац - пријемник из писменог уговора о уступању потражива-

ња, свој правни интерес за подношење тужбе са предлогом за издавање 

платног налога образлаже тиме да му вршилац комуналне услуге (уступи-

лац) није предао исправу која се по Закону о извршењу и обезбеђењу сма-

тра веродостојном исправом. Међутим, одредбом члана 441. став 1. Зако-

на о облигационим односима прописано је да је уступилац дужан предати 

пријемнику обвезницу или другу исправу о дугу, ако их има, као и друге 

доказе о уступљеном потраживању и споредним правима. Чланом 1. став 

6. уговора о уступању потраживања који је закључен између тужиоца и 

уступиоца предвиђена је обавеза уступиоца да пријемнику, на његов зах-
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тев, достави сву потребну документацију која се односи на потраживања 

која су предмет тог уговора. Тужилац у поднетој тужби не тврди да усту-

пилац нема исправу о дугу и да своју обавезу предвиђену чланом 1. став 

6. уговора о уступању која се тиче предаје исправе о дугу није испунио ни 

на његов захтев.  

Прелаз потраживања насталог из комуналне делатности тужилац 

доказује уговором о уступању потраживања који не испуњава услове 

предвиђене чланом 48. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу - није јав-

на исправа, ни по закону оверена исправа. Законом о облигационим одно-

сима није прописана обавезна писана форма уговора о уступању потражи-

вања. У случају када је тај уговор закључен у писаној форми, потписи 

уговарача не морају бити оверени од стране јавног бележника, али не 

постоји сметња нити непремостиве препреке да се изврши овера потписа 

на том уговору и тако обезбеди исправа предвиђена као доказ у поступку 

извршења о преносу потраживања.  

С`обзиром да је Законом о извршењу и обезбеђењу изричито про-

писано да се наплата новчаних потраживања из комуналних и сродних 

делатности остварује у извршном поступку, преко јавног извршитеља, 

судови не би требало да прихвате своју надлежност да у парничном 

поступку издају платни налог, не само по тужби вршиоца комуналне 

делатности, већ ни по тужби пријемника тог потраживања који није учи-

нио вероватним свој правни интерес да наплату тог потраживања оствару-

је у парничном поступку зато што то није могао учинити у законом про-

писаном извршном поступку. Пријемник потраживања увек може од усту-

пиоца тражити да изврши законску (и уговорну) обавезу предаје исправе 

о дугу, а такође може обезбедити и исправуу прописаној форми којом 

доказује прелаз потраживања са уступиоца на њега, и тако створити усло-

ве да поднесе предлог за извршење јавном извршитељу. У супротном, 

потпуно би се обесмислиле одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу које 

се односе на наплату новчаних потраживања из комуналних и сродних 

делатности и циљ који се желео постићи тим законским решењем - расте-

рећење судова од ове врсте спорова. 

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 22.12.2020. године) 
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ПРАВНО СХВАТАЊЕ  

О НАЧИНУ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА  

ПОЈЕДИНАЧНОГ АКТА НАСТАЛИХ ПРИМЕНОМ КАСИРАНОГ 

НЕУСТАВНОГ ИЛИ НЕЗАКОНИТОГ ОПШТЕГ АКТА 

Лице коме је повређено право коначним или правноснажним 

појединачним актом донетим применом закона или другог општег 

акта за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности 

с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, 

потврђеним међународним уговорима или законом, не може се обра-

тити суду тужбом за накнаду штете пре него што покуша да отклони 

штетне последице неуставности и/или незаконитости касираног 

општег акта изменом појединачног акта од стране његовог доносио-

ца, а уколико то није могуће – подношењем захтева Уставном суду да 

својом одлуком одреди други начин отклањања штетних последица 

(утврђивањем права на накнаду штете, повраћајем у пређашње ста-

ње или на други начин).  

О б р а з л о ж е њ е 

У пракси судова у већем броју предмета појавило се као спорно 

правно питање да ли лице коме је повређено право коначним или правно-

снажним појединачним правним актом донетим на основу касираног зако-

на или другог општег акта мора покушати да отклони штетне последице 

неуставности и/или незаконитости подношењем захтева за измену поједи-

начног акта или се може обратити суду тужбом за накнаду штете због 

незаконитог рада државног органа.  

Касаторне одлуке представљају посебну врсту одлука Уставног 

суда донетих у поступку нормативне контроле општих правних аката, 

којима је утврђено да закон или други општи акт није у сагласности с 

Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним 

међународним уговорима или законом. И поред тога што је диспозитив 

ових одлука утврђујући, њихово правно дејство је касаторно јер неустав-

ни или незаконити општи правни акт, или поједине његове одредбе, укла-

њају из правног поретка. Тај моменат наступа даном објављивања одлуке 

Уставног суда у "Службеном гласнику Републике Србије". 
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Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће.1 

Касаторна одлука Уставног суда има опште дејство, као и акт чија 

је неуставност или незаконитост утврђена том одлуком, што не значи да 

она има и карактер законодавног акта. То опште дејство односи се не само 

на доносиоца касираног општег акта, него и на све друге органе јавне вла-

сти, па и на судове. 

Од дана објављивања одлуке Уставног суда којом је утврђена неу-

ставност и / или незаконитост неког општег акта започиње правно дејство 

овакве одлуке eo ipso. Оно се најпре огледа у томе што касирани општи 

акт престаје да важи и више се не може примењивати на правне односе 

који настану у будућности. 

Одредбама члана 60. Закона о Уставном суду је прописано да се 

касирани закон или други општи акт убудуће не може примењивати на 

односе који су настали пре објављивања одлуке Уставног суда ако до тог 

дана нису правноснажно решени (став 1.), као и да се извршење правно-

снажних појединачних аката донетих на основу прописа који се више не 

могу примењивати, не може ни дозволити ни спровести, а ако је изврше-

ње започето – обуставиће се (став 3.). Судови и други органи јавне власти 

о овим дејствима касаторних одлука морају да воде рачуна по службеној 

дужности. 

Још једно дејство касаторних одлука ex nunc о коме судови и дру-

ги органи морају да воде рачуна по службеној дужности, а које се протеже 

на ниже рангиране опште правне акте донете ради извршења касираног 

општег правног акта, прописано je одредбом члана 60. став 2. Закона о 

Уставном суду. Према наведеној одредби, општи акти донети за изврше-

ње закона и других општих аката за које се одлуком Уставног суда утврди 

да нису у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међуна-

родног права, потврђеним међународним уговорима или законом, не могу 

се примењивати од дана објављивања одлуке Уставног суда, ако из одлу-

ке произлази да су ти општи акти несагласни Уставу, општеприхваћеним 

правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима 

или закону. 

 
1  Члан 166. став 2. Устава.  
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Касаторна одлука Уставног суда, која уопштено гледано произво-

ди правно дејство pro futuro, под одређеним условима може имати и 

ретроактивно дејство.  

Чланом 61. Закона о Уставном суду је прописано да свако коме је 

повређено право коначним или правноснажним појединачним актом, 

донетим на основу закона или другог општег акта, за који је одлуком 

Уставног суда утврђено да није у сагласности с Уставом, општеприхваће-

ним правилима међународног права, потврђеним међународним уговори-

ма или законом, има право да тражи од надлежног органа измену тог поје-

диначног акта, у складу са правилима поступка у коме је појединачни акт 

донет (став 1.) и да се предлог за измену коначног или правноснажног 

појединачног акта може поднети у року од шест месеци од дана објављи-

вања одлуке у "Службеном гласнику Републике Србије", ако од доставља-

ња појединачног акта до подношења предлога или иницијативе за покре-

тање поступка није протекло више од две године (став 2).  

Ретроактивно дејство касаторне одлуке Уставног суда не наступа 

аутоматски, нити постоји обавеза органа да по службеној дужности изме-

ни коначни или правноснажни појединачни акт донет на основу неустав-

ног закона. Али, орган је дужан да поступа по предлогу странке за измену 

појединачног акта, тако што ће најпре оценити његову допуштеност, бла-

говременост и да ли је изјављен од овлашћеног лица, а ако постоје проце-

сне претпоставке за поступање утврдити и да ли су испуњени материјални 

услови за измену појединачног акта.  

У пракси се догађало да се изменом појединачног акта нису могле 

отклонити последице настале услед примене касираног општег акта.2 Пре-

ма члану 62. Закона о Уставном суду, ако се утврди да се изменом поједи-

начног акта не могу отклонити последице настале услед примене општег 

акта за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са 

Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним 

међународним уговорима или законом, Уставни суд може одредити да се 

 
2  Нпр. Изменом одлуке о престанку одборничког мандата због бланко оставке, нису се 

могле отклонити штетне последице касиране одредбе члана 47. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник РС", број 129/07) у ситуацији када су спроведени нови 

локални избори.  
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ове последице отклоне повраћајем у пређашње стање, накнадом штете 

или на други начин.  

Последице примене касираног неуставног или незаконитог општег 

правног акта које се одражавају на остваривање појединачних права и 

извршавање обавеза правних субјеката могу настати: 

1) немогућношћу извршења, односно обуставом извршења прав-

носнажних појединачних аката донетих на основу прописа који се више 

не могу примењивати; 

2) повредом права коначним или правноснажним појединачним 

актом донетим на основу касираног општег акта; 

3) исплатом извршеном непосредном применом касираног општег 

акта без доношења појединачног правног акта; 

4) исплатом на основу уговора закљученог применом касираног 

општег акта.  

Пример за отклањање штетних последица касираног општег акта у 

поступку извршења правноснажних појединачних аката који су на основу 

њега донети, представља поступање Врховног касационог суда у изврше-

њу Одлуке Уставног суда I Уз-82/2009, којом је утврђено да одредба чла-

на 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате ("Службени лист СРЈ", 

број 9/01), у делу који гласи "применом конформне методе", није у складу 

са Уставом. После објављивања Одлуке Уставног суда, Грађанско одеље-

ње Врховног касационог суда је, на седници одржаној 20.11.2011. године, 

утврдило Правни став о спровођењу извршења извршне исправе донете 

применом неуставног прописа, који гласи: 

"Извршни суд је дужан да спроведе извршење онако како гласи 

извршна исправа.  

Ако је извршна исправа донета применом неуставног прописа, 

извршни суд ће, извршење (ако је започето спровођење) делимично или у 

целини обуставити и то по службеној дужности, без приговора дужника.  

Ако извршна исправа гласи на новчани износ у коме је главници 

приписана доспела камата обрачуната конформном методом по закону 

који је у том делу проглашен неуставним, суд ће по службеној дужности 

извршити разграничење и нови обрачун камате извршити тако што ће до 

03.03.2001. године применити конформни метод, од тада до 17.05.2012. 
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године метод простог интересног рачуна, а од тада па надаље по одредба-

ма чл. 2. и 3. Закона о висини стопе затезне камате." 

О питању да ли лице коме је повређено право коначним или прав-

носнажним појединачним актом донетим на основу касираног закона или 

другог општег акта мора покушати да отклони штетне последице неустав-

ности и/или незаконитости подношењем захтева за измену појединачног 

акта или се може одмах обратити суду тужбом за накнаду штете због 

незаконитог рада државног органа, Врховни касациони суд се фактички 

изјаснио у поступку по ревизијама поднетим против правноснажних пре-

суда у споровима за накнаду штете по тужбама запослених против тужене 

Управе за извршење заводских санкција, ради исплате разлике у плати. 

Ови спорови настали су након доношења Одлуке Уставног суда I У-

63/2007 од 18.11.2010. године, којом је утврђено да није у сагласности с 

Уставом и законом одредба члана 7. став 3. Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата у Управи за извршење заводских санкција. Запо-

слени су поднели тужбу за накнаду штете ради исплате разлике у заради 

иако се претходно нису обратили туженом послодавцу за измену поједи-

начних аката – решења којима су им утврђени коефицијенти за исплату 

зарада. Налазећи да у таквој правној ситуацији запослени имају право на 

накнаду штете, Врховни касациони суд је прећутно изразио став да лица 

којима је повређено право коначним или правноснажним појединачним 

актом донетим на основу касираног закона или другог општег акта не 

морају да покушају да се штетне последице неуставности и/или незакони-

тости отклоне подношењем захтева за измену појединачног акта, већ се 

одмах могу обратити суду тужбом за накнаду штете због незаконитог 

рада државног органа. Поступајући по уставним жалбама поднетим у овој 

врсти предмета, Уставни суд је изразио став да подношење захтева за 

измену појединачног акта јесте обавезујући правни пут у правцу отклања-

ња евентуалних последица које је примена неуставног закона, односно 

општег акта произвела. Неједнако поступање судова у Републици Србији, 

од којих су се неки приклонили ставу Врховног касационог суда а неки 

ставу Уставног суда, добило је свој епилог пред Европским судом за људ-

ска права, који је у пресуди Мирковић и др. против Србије3 утврдио да је 

 
3  Види пресуду Мирковић и други против Србије од 26.06.2018. године, представка 

27471/15 и 12 других представки 
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дошло до повреде права подносилаца представке на правну сигурност из 

члана 6. став 1. Конвенције.  

Посебан проблем у пракси може представљати отклањање штет-

них последица касираног општег акта у случајевима када не постоје поје-

диначни правни акти којим је стечено неко право или заснована обавеза 

на основу когентне – императивне норме, већ су права или обавезе наста-

ле непосредном применом касираног општег акта или закључивањем уго-

вора у складу са одредбама касираног општег акта. О правном дејству 

таквих касаторних одлука Уставног суда изјаснило се Грађанско одељење 

Врховног суда Србије у Правном схватању од 12.11.1986. године на сле-

дећи начин: 

"У случају када је уплата извршена или треба да се изврши, без 

претходно донесеног појединачног акта од стране овлашћеног органа, на 

основу уговора закљученог на основу закона или другог прописа и 

општег акта друштвено-политичке заједнице и самоуправног општег акта, 

који према одлуци Уставног суда није у сагласности са Уставом или зако-

ном, односно који је у супротности са законом, па је због тога општи акт 

или самоуправни општи акт, одлуком Уставног суда поништен или уки-

нут, повраћај извршених исплата или престанак обавезе исплате уговоре-

ног не наступа самим поништењем или укидањем прописа који није у 

сагласности са Уставом, већ је потребно утврдити да ли је уговор на осно-

ву кога је исплата извршена ваљан, ништав или рушљив правни посао у 

смислу Закона о облигационим односима, па зависно од тога одлучити о 

обавези враћања узајамних давања извршених на основу тако закљученог 

уговора.  

Ако се утврди да уговор представља слободно изражену вољу 

странака, ради остваривања дозвољеног циља који је кроз испуњење уго-

вора остварен или се остварује тако да су странке оствариле корист коју 

су желеле уговором, у том случају поништај или укидање општег акта или 

самоуправног општег акта од стране уставног суда на основу кога је уго-

вор закључен, не повлачи обавезу повраћаја узајамних давања нити пре-

станак обавезе испуњења уговора.  

Повраћај исплата извршених непосредно на основу прописа који 

је одлуком уставног суда поништен или укинут без претходно донетог 

појединачног акта или закљученог уговора на основу таквог прописа 
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може се тражити применом одредби Закона о облигационим односима 

које регулишу стицање без основа." 

Врховни касациони суд је у својој пракси поступио супротно ста-

ву 3. Правног схватања Врховног суда Србије од 12.11.1986. године у 

предметима формираним по посебним ревизијама против пресуда Вишег 

суда у Панчеву, којима су преиначене пресуде Основног суда у Вршцу и 

одбијени, као неосновани, тужбени захтеви тужилаца да им тужени Град 

Вршац исплати опредељене месечне новчане износе за период од 2007. до 

2015. године у висини дела пензије који је обустављен тужиоцима и упла-

ћиван туженом на основу одредаба Одлуке о увођењу самодоприноса за 

изградњу канализације у Вршцу, чија несагласност са законом је утврђена 

Одлуком Уставног суда број I Уо-641/2014 од 1. децембра 2016. године. 

Врховни касациони суд није дозволио посебне ревизије прихватајући у 

суштини правни став Уставног суда према коме се повраћај исплаћених 

износа месног самодоприноса извршених непосредном применом касира-

них одредаба Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације 

у Вршцу не може тражити ни по основу деликтне одговорности из члана 

172. став 1. Закона о облигационим односима, нити применом института 

стицања без основа из члана 210. став 2. истог закона.  

Правни пут за отклањање штетних последица појединачног акта 

донетог применом неуставног или незаконитог општег акта прописан је 

одредбама чл. 61. и 62. Закона о Уставном суду. Тај правни пут отпочиње 

предлогом (захтевом) странке којој је повређено право да се измени конач-

ни или правноснажни појединачни правни акт, као посебним правним сред-

ством предвиђеним Законом о Уставном суду. Предлог (захтев) се подноси 

суду или другом органу који је појединачни акт донео, у року од шест месе-

ци од дана објављивања касаторне одлуке Уставног суда у "Службеном 

гласнику Републике Србије", а може се односити само на појединачне акте 

који су донети најкасније две године пре подношења предлога или иниција-

тиве Уставном суду за оцену уставности и / или законитости предметног 

општег акта. Доносилац појединачног акта није дужан да сам приступи 

измени акта, али је дужан да поступа по предлогу странке за измену поједи-

начног акта применом правила поступка у коме је појединачни акт чија се 

измена тражи донет. У поступку по предлогу, најпре се цени његова допу-

штеност, благовременост и да ли је изјављен од овлашћеног лица, а затим, 

ако постоје процесне претпоставке за поступање, утврђује се и да ли су 
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испуњени материјални услови за измену појединачног акта. Појединачни 

акт којим је измењен ранији акт, по правилу, производи правно дејство од 

оног момента од када би то правно дејство имао измењени акт да је био 

законит. Уколико се изменом појединачног акта не могу отклонити после-

дице настале применом касираног општег акта, постоје услови за подноше-

ње захтева Уставном суду да својом одлуком одреди други начин отклања-

ња штетних последица – утврђивањем права на накнаду штете, повраћајем 

у пређашње стање или на други начин.  

Ретроактивно дејство касаторне одлуке уставног суда установље-

но је у малом броју европских земаља, јер доводи у питање начело правне 

сигурности. Због тога оно може бити признато само изузетно, под услови-

ма који су предвиђени законом и у поступку прописаном законом. У 

Републици Србији тај специјални поступак је уређен Законом о Уставном 

суду и он мора бити поштован од стране редовних судова. Једна од специ-

фичности тог поступка је и рок у коме се поступак може покренути, а 

чијим пропуштањем настаје преклузија. Странка која је преклудирана у 

праву на подношење захтева Уставном суду у смислу чл. 61. и 62. Закона 

о Уставном суду, не може се обратити редовном суду тужбом за накнаду 

штете или неком другом тужбом којом би тражила отклањање штетних 

последица примене касираног општег акта на остваривање њених поједи-

начних права и обавеза.  

Подношење захтева за измену појединачног акта његовом доноси-

оцу представља, дакле, обавезујући правни пут за отклањање евентуалних 

последица које је примена неуставног и/или незаконитог општег акта про-

извела. Појединачни правни акт донет применом касираног општег акта у 

време његовог важења, сматра се законитим и такав акт не може бити 

основ за подношење тужбе за накнаду штете због незаконитог или непра-

вилног рада органа у складу са чланом 172. Закона о облигационим одно-

сима, све дотле док се тај појединачни акт не измени. У случају када 

измена појединачног акта није могућа, одлука Уставног суда којом је 

одређена накнада штете као начин отклањања штетних последица касира-

ног општег акта представља основ за обраћање странке суду или другом 

органу тужбом за накнаду штете, односно захтевом за накнаду штете.  

(Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда од 17.02.2021. године) 
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ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

СУДСКА ЗАШТИТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  

ЗБОГ НЕЗАКОНИТО НАПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ  

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

1. Суд ће одбацити тужбу којом се тражи утврђење ништаво-

сти одлуке о давању сагласности на одлуку о утврђивању цене тро-

шкова обједињене наплате комуналних услуга, јер такав захтев не 

спада у судску надлежност. 

2. Потраживање накнаде штете по основу незаконито више 

наплаћене накнаде трошкова обједињене наплате комуналних услуга 

застарева у року прописаном одредбом члана 376. Закона о облигаци-

оним односима. 

3. Упућеним јавним позивом корисницима комуналних услуга 

за закључење споразума о враћању неосновано наплаћене накнаде по 

основу тих услуга предупређује се потреба за вођењем судског спора о 

тим потраживањима. Стога је учињеним признањем тужбеног захте-

ва у одговору на тужбу тужени стекао право за остварење трошкова 

парничног поступка у складу са одредбом члана 156. Закона о пар-

ничном поступку. 

Образложење 

Основни суд у Крагујевцу покренуо је поступак за решавање 

спорног правног питања у смислу члана 180. ЗПП. Као разлог за покрета-

ње поступка наводи чињеницу да је пред тим судом преко 4000 предмета 

по тужбама физичких лица против тужених Јавног стамбеног предузећа 

"Крагујевац" из Крагујевца и Града Крагујевца, ради утврђивања ништа-

вости аката тужених, накнаде штете или стицања без основа. У тужбама 

тужиоци наводе да су носиоци права и обавеза на стамбеном простору, па 

тиме и обвезници плаћања трошкова преко Јавног стамбеног предузећа 

Крагујевац, а на основу Одлуке о обједињеној наплати комуналних и дру-

гих услуга које је донео Град Крагујевац, а да тужени Јавно стамбено 

предузеће Крагујевац обавља послове обједињене наплате без законског 

основа у своје име и за рачун комуналних предузећа и да је незаконито 

вршио наплату накнаде као и вођења матичне евиденције. 
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Тужени је истакао приговор стварне ненадлежности у делу захте-

ва којим се тражи утврђење делимичне ништавости аката тужене ближе 

означених у петитуму тужби тужилаца. Признао је потраживање накнаде 

за период од 01.09.2017. године до 30.07.2020. године, укључујући и 

законску затезну камату, наводећи да је упутио позив грађанима за закљу-

чење вансудског поравнања и да није испровоцирао покретање и вођење 

судског поступка; за период пре 01.09.2017. године истакао је приговор 

застарелости потраживања. Сматрајући да нису испровоцирали покретање 

и вођење судског поступка, јер су тужиоцима омогућили да своје право на 

исплату спорне накнаде остваре вансудским путем у складу са упућеним 

јавним позивом и достављањем обавештења, оспорили су тужиоцима пра-

во на накнаду трошкова парничног поступка. 

Спорно правно питање које поставља првостепени суд гласи: 

1. Да ли је Основни суд у Крагујевцу стварно надлежан за одлучи-

вање по тужбеном захтеву за утврђење ништавости: решења Градског 

већа број 023-10/14-V од 23.01.2014. године и одлуке Надзорног одбора 

ЈСП Крагујевац број 02 -1078 од 20.03.2014. године и Решења Градског 

већа број 023-10/14- V од 07.04.2014. године; 

2. Да ли је основ потраживања штета или стицање без основа; 

3. Који је рок застарелости потраживања трогодишњи или општи 

рок; 

4. Да ли се тужиоцима може досудити накнада трошкова поступка 

када тужени признаје у потпуности потраживање дела накнаде од 

01.09.2017. године до 30.07.2020. године, наводећи да је упутио позив гра-

ђанима да закључе вансудско поравнање, а спори накнаду трошкова пар-

ничног поступка. 

Првостепени суд је дао и сопствено тумачење које гласи: 

1. Да је Управни суд стварно надлежан да одлучује о захтеву за 

утврђење делимичне ништавости назначених правних аката, који су 

управни акти, јер их је Градско веће донело у вршењу оснивачких права 

с позивом на члан 5. Закона о управним споровима (Градско веће као 

доносилац акта иступа као орган власти у вршењу својих оснивачних 

права)  
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2. Нема основа за примену правила о неоснованом обогаћењу 

или накнади штете, јер је реч о фактурисању и наплати трошкова за 

вођење матичне евиденције. 

3. Тужиоцима треба досудити трошкове парничног поступка 

без обзира што је тужени пре утужења 01.09.2020. године упутио јав-

ни позив тужиоцима и доставио појединачна обавештења уз рачуне 

да приступе закључењу поравнања у циљу исплате главног дуга и кама-

те за последње три године. Ово зато што тужени не може да призна 

тужбени захтев, а оспори трошкове поступка с позивом на одредбу 

члана 153. став 1. ЗПП. 

Изјашњавајући се о спорном правном питању Грађанско одељење 

Врховног касационог суда је на седници одржаној дана 17.02.2021. године 

закључило да су испуњени услови за заузимање правног става о спорном 

правном питању у смислу одредбе члана 180. до 185. ЗПП из следећих 

разлога: 

Решење о давању сагласности на одлуку о утврђивању цене кому-

налних услуга осталих трошкова не представља појединачни правни акт 

којим је одлучивано о правима, обавезама и одговорностима грађана. То 

је акт који је по својој форми и садржини спроведбени акт пословања при-

вредног субјекта. Зато се његова законитост не може оспоравати у пар-

ничном поступку или управном спору. Из тог разлога тужба се мора одба-

цити на основу члана 294. став 1. тачка 1. ЗПП, јер одлучивање о поста-

вљеном тужбеном захтеву за утврђење ништавости таквог акта не спада у 

судску надлежност у смислу одредбе члана 16. ЗПП.  

То произлази и из Закључка Уставног суда број IУо-765/18 од 

05.03.2019. године о одбацивању иницијативе о покретању поступка за 

оцену уставности и законитости решења о давању сагласности на одлуке 

чије утврђивање ништавости се тражи тужбама тужиоца у споровима 

поводом спорног правног питања заузет је правни став тога суда да: "акти 

којима се утврђују цене производа и услуга односно ценовници по својој 

форми и садржини не представљају опште правне акте, већ појединачне 

спроведбене акте пословања привредног субјекта, самим тим ни акт орга-

на јединице локалне самоуправе којима се даје сагласност на акт којима 

се врши измена ценовника комуналних услуга нема значење општег прав-

ног акта..." 
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Из тих разлога Грађанско одељење је оценило да захтев за утврђе-

ње ништавости спорних аката не спада у судску надлежност.  

Судска заштита је допуштена по захтеву корисника услуга који се 

односи на новчано потраживање.  

Појам комуналних делатности дефинисан је одредбом члана 2. 

Закона о комуналним делатностима. Комуналне делатности у смислу овог 

Закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за оствари-

вање животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица 

локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег 

квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем. Овај Закон као матични не садржи одредбе о застарелости 

потраживања.  

Одговор на ово питање садржано је у члану 12. Закона о заштити 

потрошача, која одредба у ставу 2. прописује шта садржи рачун о издава-

њу робе односно пружању услуга. Том одредбом није установљена могућ-

ност наплате додатних трошкова штампања рачуна или евидентирања 

посебних услуга. У рачуну о комуналним услугама може се навести и 

остварити накнада по основу цене појединачне робе или услуге која се 

пружа и дати приказ начина обрачуна. Стога следи да се накнада за вође-

ње матичне евиденције неосновано и незаконито наплаћивала на основу 

незаконите одлуке органа тужених. То је и сам тужени признао тиме што 

је тужиоцима којима је наплаћена неоснована накнада за вођење матичне 

евиденције упутио јавни позив за закључење споразума ради враћања 

износа за период незаконито наплаћене накнаде.  

Из тог разлога је неправилним и незаконитим радом органа доно-

сиоца тог акта настала штета у имовини корисника услуга, што предста-

вља основ грађанско-правне одговорности тужених. Зато се у односу на 

спорно потраживање примењује застарни рок из члана 376. Закона о обли-

гационим односима. То је рок од 3 године од када је оштећеник дознао за 

штету и за лице које је штету учинило, а у сваком случају ово потражива-

ње застарева за 5 година од када је штета настала. 

Следом речено у спорном случају се не може применити општи 

рок застарелости из одредбе члана 371. ЗОО којом је прописано: потражи-

вања застаревају за 10 година, ако Законом није одређен неки други рок 

застарелости. Не може се применити ни одредба члана 378. ЗОО којом је 
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прописано да застаревају за једну годину: потраживање накнаде за испо-

ручену електричну и топлотну енергију.  

Према одредби члана 156. Закона о парничном поступку тужилац 

ће накнадити туженом парничне поступке, ако тужени није дао повод за 

тужбу и ако је признао тужбени захтев у одговору на тужбу, односно на 

припремном рочишту, а ако се не одржава припремно рочиште, пре него 

што се упусти у расправљање о главној ствари.  

Дакле, Законом је прописан одговор на ово питање, а решење кон-

кретне ситуације са становишта одговора на питање да ли постоји злоупо-

треба права или њених правних последица зависи од чињеница које су 

повод за тужбу, време признавања захтева и да ли је то учињено пре или 

после упуштања туженог у расправљање. Када тужени није дао повод за 

тужбу, а признао је тужбени захтев има право да му се у складу са одред-

бом члана 156. Закона о парничном поступку досуде трошкови поступка.  

(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда од 17.02.2021. године) 

 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

О НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У СПОРОВИМА  

О ИЗБОРУ НАСТАВНОГ ОСОБЉА  

НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

Управни суд је надлежан да у управном спору одлучује о зако-

нитости коначног акта о стицању наставног звања на високошкол-

ској установи са заснивањем радног односа, ако се тужбом оспорава 

поступак избора и одлука о избору у наставно звање.  

О б р а з л о ж е њ е 

1. Досадашња судска пракса о спорном питању 

Питање правне природе аката о избору, именовању, постављењу и 

разрешењу лица у изборним звањима, а у вези са тим и надлежност суда 

да одлучује о тужбама за поништај ових аката, врло често се појављивало 

као спорно у пракси највиших судова у Републици Србији. У највећој 

мери томе је допринео законодавац пропуштајући да у меродавним зако-
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нима на експлицитан начин пропише надлежност суда за одлучивање у 

овој врсти спорова. Недостатак јасних нормативних решења довео је до 

тога да у судској пракси и даље остају спорна питања у ком судском 

поступку – парничном или управном спору и пред којим судом – основ-

ним судом или Управним судом се оцењује законитост аката о избору 

наставног особља на високошколским установама.  

Према правном становишту Врховног суда Србије, одлуке о избо-

ру наставника и сарадника факултета, представљају управне акте, па и 

одлуке да се не изврши избор односно реизбор, јер те одлуке доноси над-

лежни орган факултета у вршењу јавних овлашћења, ауторитативно, у 

поступку који је прописан законом, решавајући о правима физичких лица 

у управној ствари, непосредно примењујући пропис. 4 У складу са наведе-

ним становиштем, Врховни суд Србије је о оцени законитости наведених 

аката одлучивао у управном спору.  

Након преношења надлежности за решавање управних спорова на 

Управни суд 2010. године, тај суд је наставио да поступа у складу са ранијом 

праксом Врховног суда Србије по тужбама за оцену законитости одлука о 

избору и реизбору наставног особља на високошколским установама.  

Међутим, по таквим тужбама поступају и судови опште надле-

жности у радном спору, с обзиром на то да одлука о избору у одређено 

наставно звање, по правилу, садржи и одлуку да изабрани кандидат са 

високошколском установом заснива радни однос на одређено или неодре-

ђено време. Овакво поступање судова опште надлежности проистекло је 

из појединих одлука (решења) Врховног касационог суда донетих након 

2014. године, у предметима сукоба надлежности између Управног суда и 

судова опште надлежности, којима је за поступање у оваквим споровима 

одређена надлежност основних судова.5 

Одлучујући о захтеву за преиспитивање пресуде Управног суда 

којом је оцењивана законитост одлуке Изборног већа једног факултета о 

избору у звање асистента са заснивањем радног односа на одређено време 

у трајању од три године,6 Врховни касациони суд је оценио да надлежност 

 
4  Види: сентенцу из пресуде Врховног суда Србије Увп II 135/04 од 8. јуна 2005. годи-

не, Билтен праксе Врховног суда Србије, број 4/2005  
5  Види: решење Врховног касационог суда Ус 3/2014 од 3.2.2014. године.  
6  Види: пресуду Врховног касационог суда Узп 13/2020 од 22.05.2020. године. 
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суда у предметима избора у наставна звања зависи од навода тужбе и раз-

лога због којих се одлука о избору оспорава. О томе се изјаснио на следе-

ћи начин:  

"Врховни касациони суд стоји на истом становишту као Врховни 

суд Србије налазећи да одлуке надлежног органа факултета о избору у 

звање наставника и сарадника имају све карактеристике управног акта 

прописане чланом 4. важећег Закона о управним споровима из 2009. годи-

не, а да је, при томе, одредбама члана 3. овог закона предмет управног 

спора сада проширен са коначних управних аката и на друге појединачне 

акте којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интере-

су, у погледу којих у одређеном случају није предвиђена другачија судска 

заштита. Законом о високом образовању није прописан правни лек против 

одлука органа факултета о избору у звање наставника или сарадника 

факултета, па се судска заштита стога обезбеђује у управном спору.  

На надлежност суда да у управном спору одлучује о законитости 

коначне одлуке о избору у звање наставника и сарадника факултета није 

од утицаја чињеница да одлука о избору, по правилу, садржи и одлуку о 

заснивању радног односа наставника или сарадника, као ни то да се, 

сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о високом образовању ("Слу-

жбени гласник РС", бр. 88/17 ... 67/19), у погледу права, обавеза и одго-

ворности запослених на високошколској установи, примењује закон којим 

се уређује рад, ако овим законом није другачије одређено. Уколико се 

наводима тужбе оспорава законитост коначне одлуке о избору у звање 

наставника или сарадника факултета, као што је случај у овом предмету, а 

не одлука о заснивању радног односа наставника или сарадника факулте-

та која последично прати избор у звање, судска заштита се обезбеђује у 

управном спору. Када се тужба односи на заснивање, постојање или пре-

станак радног односа наставника или сарадника факултета, у питању је 

радни спор о коме се одлучује у парничном поступку пред судом опште 

надлежности. Следом наведеног, Врховни касациони суд сматра да је 

управни суд био надлежан да у управном спору преиспитује законитост 

оспорене одлуке ..., с обзиром на то да је тужба поднета због неправилно-

сти у току избора кандидата по објављеном конкурсу." 
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2. Меродавни закони 

Законом о управним споровима ("Службени гласник РС", број 

111/09) прописано је:  

Члан 3. 

У управном спору суд одлучује о законитости коначних управних 

аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита.  

У управном спору суд одлучује и 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.  

Суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних 

појединачних аката када је то законом предвиђено. 

Одредбе овог закона које се односе на управни акт, примењују се 

и на друге акте против којих се може водити управни спор.  

Члан 4. 

Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт 

који надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређе-

ном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке 

у управној ствари.  

Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", 

бр.87/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закони) у Глави VIII 

Особље високошколске установе, поред осталог, прописани су: наставно 

и ненаставно особље високошколске установе, услови за избор у звање 

наставника, стицање звања наставника и заснивање радног односа, преда-

вачи ван радног односа, звања сарадника, звање истраживача, асистента, 

асистента са докторатом и сарадника ван радног односа.  

У глави IX Закона о високом образовању која се односи на права и 

обавезе запослених на високошколској установи, одредбама члана 89, 

прописано је: да се у погледу права, обавеза и одговорности запослених 

на високошколској установи, примењује закон којим се уређује рад, ако 

овим законом није другачије уређено (став 1.) и да о појединачним прави-

ма, обавезама и одговорностима запослених на високошколској установи 

одлучује орган пословођења те установе (став 2.). Поред тога, уређена су 
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питања рада на другим самосталним високошколским установама и здрав-

ственим установама (члан 90.), право на плаћено одсуство (члан 91.), 

мировање радног односа и изборног периода (члан 92.), престанка радног 

односа наставника и могућности продужења радног односа након 65. 

године живота (члан 93.).  
  

3. Анализа цитираних одредаба закона  

Из одредаба чл. 72 до 93. Закона о високом образовању произлази 

следеће:  

1) да наставно особље високошколске установе стиче звање настав-

ника (предавач, виши предавач, професор струковних студија, доцент, ван-

редни професор и редовни професор), односно звање сарадника (сарадник у 

настави, асистент и асистент са докторатом) избором у звање;  

2) да високошколска установа расписује конкурс за стицање звања 

и заснивање радног односа и да општим актом уређује услове за избор у 

звање и поступак избора;  

3) да лице изабрано у звање заснива радни однос на одређено или 

неодређено време у зависности од стеченог звања;  

4) да надлежни орган високошколске установе са лицем изабра-

ним у звање закључује уговор о раду;  

5) да се у погледу права, обавеза и одговорности запослених на 

високошколској установи примењује закон којим се уређује рад;  

6) да високошколска установа може ангажовати и наставно осо-

бље ван радног односа у случајевима предвиђеним овим законом, с тим 

што се начин избора и време на које се то лице ангажује уређује општим 

актом високошколске установе, а са тим лицем се закључује уговор о 

ангажовању.  

Уколико је високошколска установа расписала конкурс за засни-

вање радног односа и стицање одређеног наставног звања, тада диспози-

тив акта о избору у звање садржи и одлуку о заснивању радног односа на 

одређено или неодређено време. Права и обавезе из радног односа изабра-

ног лица ближе се уређују уговором о раду који закључује надлежни 

орган високошколске установе. Акт о избору у наставно звање без засни-

вања радног односа праћен је закључивањем уговора о ангажовању на 
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одређено време (уговора о делу). Високошколска установа може одлучити 

да се не изврши избор, јер се ниједно лице није пријавило на конкурс или 

зато што нико од пријављених кандидата није испунио конкурсне услове.  

Коначна одлука о избору у наставно звање без заснивања радног 

односа и одлука о неизбору у наставно звање имају све карактеристике 

управног акта, како је наведено у сентенци Врховног суда Србије из пре-

суде Увп II 135/04 од 08. јуна 2005. године, па се оцена њихове законито-

сти врши у управном спору сагласно члану 3. став 1. Закона о управним 

споровима. Чак и када би се наведеним одлукама оспорило својство 

управне ствари као обавезног елемента управног акта, њихова законитост 

би морала бити оцењивана у управном спору на основу члана 3. став 2. 

Закона о управним споровима, јер се ради о појединачним актима којима 

се решава о праву, а у погледу којих у Закону о високом школству није 

предвиђена другачија судска заштита.  

Акт високошколске установе донет након спроведеног поступка 

по конкурсу за заснивање радног односа и стицање одређеног звања садр-

жи одлуку о избору у наставно звање и одлуку о заснивању радног односа 

која по сили закона последично прати одлуку о избору. За правилно опре-

дељивање стварне надлежности суда за одлучивање о тужби ради пони-

штаја таквог коначног акта битно је да ли тужилац тужбом оспорава одлу-

ку о избору, односно поступак избора и његов исход у погледу изабраног 

кандидата или оспорава одлуку о заснивању радног односа. У првом слу-

чају ради се о спору о избору у наставно звање и тужбу подноси неизабра-

ни кандидат, а у другом случају о радном спору у коме тужбу подноси 

изабрани кандидат због тога што нпр. са њим није заснован радни однос 

на неодређено него на одређено време или зато што сматра да је радни 

однос требало засновати на дужи временски период и сл. Предмет радног 

спора могу бити и тужбе запосленог наставног особља на високошкол-

ским установама ради остваривања права прописаних у Глави IX Закона о 

високом образовању (нпр. рада на другим високошколским установама, 

продужења радног односа након 65. године живота и сл.), или у вези дру-

гих права, обавеза и одговорности на која се, сагласно члану 89. став 1. 

истог закона, примењује закон којим се уређује рад.  

С обзиром на то да је за поступање по тужби ради поништаја акта 

високошколске установе о избору у наставно звање без заснивања радног 

односа и акта о неизбору у наставно звање несумњиво надлежан Управни 
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суд у управном спору, доследна примена норми о стварној надлежности 

судова и потреба да се обезбеди право на једнаку судску заштиту страна-

ка у судским поступцима налажу да и оцена законитости акта високо-

школске установе о избору у наставно звање са заснивањем радног односа 

буде предмет управног спора, а не радног спора, уколико се тужбом 

првенствено оспорава одлука о избору, односно поступак избора и његов 

исход у погледу изабраног кандидата.  

Ситуација у којој истовремено Управни суд у управном спору и 

судови опште надлежности у радном спору одлучују о тужбама за пони-

штај аката високошколских установа о стицању наставног звања са засни-

вањем радног односа, а у којима се несумњиво оспорава одлука о избору у 

наставно звање, не само да доводи до правне несигурности, већ не обезбе-

ђује истоврсну судску заштиту странкама. У радном спору је обезбеђена 

тростепена судска заштита (пред основним судом, апелационим судом и 

Врховним касационим судом по ревизији) и у поступку доминира расправ-

но начело, док је у управном спору судска заштита омогућена у једном сте-

пену пред Управним судом или у два степена (пред Управним судом и 

Врховним касационим судом) у зависности од тога да ли је поступак избо-

ра био једностепен или двостепен, а усмена расправа у управном спору 

може изостати. Такво даље поступање судова потенцијално може довести 

до повреде права на правично суђење зајемченог чланом 6. став 1. Устава и 

права на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава.  

Због свега изложеног, било је неопходно да се о спорном питању 

надлежности суда за одлучивања у споровима о избору наставног особља 

на високошколским установама утврди одговарајуће правно схватање које 

ће омогућити једнаку примену права странака пред судом.  

(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда од 16.03.2021. године) 
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ЗАКЉУЧАК 

OДГОВОРНОСТ КОНТРОЛНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА ЗА ОБАВЕЗЕ 

ПРИНУДНО ЛИКВИДИРАНОГ ДРУШТВА 

1. Поступак извршења који је прекинут због брисања друштва 

дужника услед принудне ликвидације, може се наставити против кон-

тролног члана/акционара брисаног друштва, ако извршни поверилац 

уз предлог за наставак поступка достави доказ из регистра АПР или 

Регистра ХОВ, да контролни члан/акционар самостално поседује 

више од 50% удела у основном капиталу друштва (д.о.о.) односно 

више од 50% акција са правом гласа у друштву (а.д.). 

2. Парнични поступак прекинут због брисања странке – дру-

штва из регистра може се наставити против контролног члана/акцио-

нара брисаног друштва ако се уз предлог за наставак поступка доста-

ви доказ из регистра АПР или Регистра ХОВ, да контролни 

члан/акционар самостално поседује више од 50% удела у основном 

капиталу друштва (д.о.о.) односно више од 50% акција са правом гла-

са у друштву (а.д.). 

Контролни члан/акционар друштва мора примити парницу у 

стању у коме се налази у моменту наставка поступка. 

О б р а з л о ж е њ е 

Принудна ликвидација је један од основа за престанак друштва, 

брисањем из регистра Агенције за привредне регистре. Чланом 546. Зако-

на о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/11 ... 44/18 даље 

ЗПД) дефинисани су разлози за покретање поступка принудне ликвидаци-

је а сам поступак и последице брисања су регулисане одредбама члана 

547, 547а, 547б и 548. закона. 

У предметима у којима су извршни повериоци тражили наставак 

поступка према контролном члану брисаног друштва са ограниченом 

одговорношћу или акционарског друштва, привредни судови су доносили 

одлуку којом се тај предлог одбија, уколико извршни поверилац није 

доставио доказе из члана 23. Закона о извршењу и обезбеђењу, већ је 

доставио само доказ из АПР или из Централног регистра ХОВ о проценту 

удела или акција члана друштва. 
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У парничним предметима након брисања привредног друштва из 

регистра, поступак се прекидао по сили закона такође на основу одредбе 

члана 547а став 3. Закона о привредним друштвима. Када би друга страна 

тражила наставак поступка против контролног члана друштва, привредни 

судови нису имали јединствен став. Неки судови су сматрали да нема 

места наставку прекинутог поступка, зато што контролни члан друштва 

није правни следбеник брисаног друштва, већ само сукцесор обавеза дру-

штва и према том ставу против контролног члана друштва се морала под-

нети нова тужба. У последње време судови су заузимали и став да је кон-

тролни члан брисаног друштва законски следбеник тог друштва и да се 

прекинути парнични поступак може наставити према њему а он је дужан 

парницу примити у стању у коме се налазила у моменту прекида поступ-

ка. Судска пракса по овом питању још увек није уједначена. 

Врховни касациони суд у циљу уједначавања судске праксе, пола-

зећи од одредби Закона о привредним друштвима и Закона о обезбеђењу 

и извршењу а у циљу решавања ових спорних питања, сагледавајући пре 

свега одредбе Закона о привредним друштвима којима се регулишу одго-

ворности чланова-оснивача друштва за обавезе друштва и обим њихове 

одговорности, закључује следеће: 

Према одредби члана 548. Закона о привредним друштвима, имо-

вина брисаног друштва постаје имовина чланова друштва у сразмери са 

њиховим уделима у капиталу друштва, а у случају ортачког друштва које 

нема капитал расподељује се на једнаке делове између ортака. 

Чланови друштва своје односе у погледу имовине из става 1. овог 

члана уређују уговором, при чему сваки члан друштва може тражити да 

надлежни суд у ванпарничном поступку изврши поделу те имовине. 

Након брисања друштва из регистра привредних субјеката, члано-

ви брисаног друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредба-

ма члана 545. овог закона о одговорности чланова друштва у случају 

ликвидације. 

Изузетно од става 3. овог члана, контролни члан друштва с 

ограниченом одговорношћу и контролни акционар акционарског 

друштва одговара неограничено солидарно за обавезе друштва и 

након брисања друштва из регистра. 
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Потраживања поверилаца друштва према члановима друштва из 

става 4. овог члана застаревају у року од три године од дана брисања дру-

штва из регистра. 

Наведеном одредбом Закона о привредним друштвима прави се 

разлика у погледу одговорности чланова друштва, тако што чланови бри-

саног друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредбама члана 

545. овог закона, што значи да одговарају за обавезе друштва али до виси-

не примљеног износа из ликвидационог остатка, што би даље значило да 

се мора утврдити висина ликвидационог остатка за сваког члана посебно, 

који је примио ликвидациони вишак.  

Након брисања привредног друштва из регистра АПР не распола-

же подацима о томе колико је који члан друштва примио ликвидациони 

вишак. Због тога извршни суд односно јавни извршитељ није овлашћен да 

у случајевима, кад дужник нема контролног члана, сам утврђује чињенице 

везане за одговорност осталих чланова друштва за обавезе брисаног дру-

штва. Регистар АПР не може бити доказ о висини одговорности за обавезе 

друштва ако је у њему наведено само ко су чланови друштва. Извршни 

суд односно јавни извршитељ не може наставити прекинути поступак на 

основу података из регистра АПР у односу на члана друштва (који није 

контролни) већ у овим ситуацијама се морају доставити исправе из члана 

48. Закона о извршењу и обезбеђењу из које се може утврдити ко је нови 

дужник обавезе и у којој висини. 

Међутим, као што је претходно наведено, закон као изузетак пред-

виђа одговорност контролног члана друштва тако што прописује да кон-

тролни члан, односно контролни акционар, одговара неограничено соли-

дарно за обавезе друштва и након брисања друштва из регистра.  

Појам контролног члана/акционара друштва, Закон о привредним 

друштвима регулише у одредби члана 62. која одређује ко су повезана 

лица. Према овој одредби већинско учешће у основном капиталу постоји 

ако једно лице самостално или са другим лицима која са њим делују зајед-

но, поседује више од 50% права гласа у друштву. Контрола подразумева 

право или могућност једног лица, самостално или са другим лицима која 

са њим заједнички делују, да врши контролни утицај на пословање другог 

лица, путем учешћа у основном капиталу, уговора или права на именова-

ње већине директора, односно чланова надзорног одбора. 
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Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек када 

то лице самостално или са повезаним лицима поседује већинско учешће у 

основном капиталу друштва. Заједничко деловање постоји када два или 

више лица на основу међусобног изричитог или прећутног споразума 

користе гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у 

циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање тог лица.  

Агенција за привредне регистре издаје изводе из Регистра при-

вредних субјеката у којима стоје сви подаци о привредном субјекту укљу-

чујући и имена-називе оснивача и проценат њихових удела. Ако је у пита-

њу акцијски капитал у том случају се проценат капитала (број акција) 

утврђује на основу података из Централног регистра хартија од вредности 

који је такође јавни регистар и свима (јавно) доступан са подацима који се 

налазе у његовој евиденцији. 

Значи да се из наведених јавних регистара може на поуздан начин 

утврдити да је друштво брисано из регистра због принудне ликвидације и 

ко је контролни члан друштва, ако је друштво ималоконтролног члана и 

те исправе су довољне да се утврди странка у поступку, која ће након пре-

станка друштва преузети поступак.  

У случајевима принудне ликвидације и брисања друштва из реги-

стра, имамо случај законске сукцесије и прелаз права и обавеза на сукце-

соре како је то одређено одредбама члана 548 Закона о привредним дру-

штвима. 

У предметима извршења, када у току поступка извршења над 

дужником дође до покретања поступка принудне ликвидације, поступак 

извршења се прекида по сили закона, на основу одредбе члана 547а став 

3. Закона о привредним друштвима. Након брисања друштва из регистра, 

члан или поверилац брисаног друштва може поднети предлог за наставак 

поступка према оснивачима друштва. 

С обзиром на све претходно изнето, код прекида извршног 

поступка услед брисања извршног дужника због окончања поступка при-

нудне ликвидације крајње је нецелисходно да се извршни поверилац упу-

ћује на парнични поступак да би издејствовао извршну исправу у односу 

на контролног члана и на тај начин испунио услове из члана 48. Закона о 

извршењу и обезбеђењу. Одговорност контролног члана друштва за оба-

везе брисаног друштва је предвиђена законом, тако да и када би парнични 
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суд држао рочиште, извршни поверилац као тужилац би доставио извод 

из регистра АПР на основу кога би се утврдило да је он био оснивач дру-

штва и контролни члан. Значи, вођење парничног поступка ради добијања 

извршне исправе у којој ће се утврдити контролни члан, било би нецелис-

ходно, продужавало би време остваривања права извршног повериоца и 

створило додатне а беспотребне трошкове. С друге стране, по брисању 

привредног друштва нема солидарне одговорности, јавља се само кон-

тролни члан који одговара неограничено за обавезе друштва.  

Све ово се односи и на наставак парничног поступка који је из 

истих разлога прекинут. Уз предлог за наставак поступка се подносе 

исправе из Јавних регистара АПР и Централни регистар ХВО којима се 

доказује својство контролног члана друштва, у односу на кога ће се пар-

нични поступак наставити. Контролни члан друштва сходно члану 201 

став 4 Закона о парничном поступку, дужан је парницу примити у стању у 

којој се она налази у тренутку кад у њу ступа, без обзира што је до момен-

та прекида поступак вођен без његовог учешћа. 

(Правни закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врхов-

ног касационог суда одржаној 16.03.2021. године) 
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1. ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 
 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ТУЖБЕ 

Приликом утврђивања благовремености тужбе за оцену зако-

нитости одлуке која ужива судску заштиту, дан сазнања за одлуку и 

почетак законом прописаног рока за подношење тужбе, је датум када 

је та одлука уручена странци, односно њеном пуномоћнику, уколико га 

је ангажовала у поступку који је претходио доношењу оспорене одлуке. 

Из образложења: 

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

дана 11.8.2016. године поднео тужбу, са захтевом да суд утврди ништа-

вост одлуке Управног одбора број 100 од 9.6.2015. године и одлуке Скуп-

штине тужене број 82 од 16.4.2016. године, са обавезом тужене да о свом 

трошку објави пресуду на начин како је то у тужби наведено. Овом конач-

ном одлуком тужилац се искључује из чланства тужене уз тренутну 

суспензију свих чланских права. 

Утврђујући да је другостепена одлука тужене донета 16.4.2016. 

године, да је тужиоцу лично достављена дана 5.5.2016. године, а да је 

тужба поднета дана 11.8.2016. године, судови су примењујући одредбе 

члана 20. став 1. Закона о удружењима, тужбу одбацили, закључујући да 

је она поднета по протеку рока од 15 дана од дана сазнања за одлуку. 

Врховни касациони суд налази да се наведени закључак судова за 

сада не може прихватити као правилан, јер због погрешне примене мате-

ријалног права у поступку који је претходио доношењу побијаног реше-

ња, нису утврђене све релевантне чињенице од којих зависи законита 

одлука у овој парници. 

Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009, 

99/2011-др. закони и 44/2018 – др. закон) прописује у члану 20: сваки члан 

удружења може покренути поступак пред надлежним основним судом за 

утврђивање ништавости општег акта удружења који је донет супротно 

статуту или другом општем акту удружења, односно за утврђење ништа-

вости појединачног акта удружења који је донет супротно закону, статуту 

или другом општем акту удружења, у року од 15 дана од дана сазнања за 
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акт, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења акта (став 1); 

утврђивањем ништавости акта из става 1. овог члана не дира се у права 

стечена од стране трећих савесних лица (став 2); поступак за утврђење 

ништавости акта из става 1. овог члана води се према одредбама закона 

којим се уређује парнични поступак (став 3). 

Полазећи од чињенице да је другостепена одлука тужене, Скуп-

штине тужене, којом је одлучено о жалби тужиоца на одлуку Управног 

одбора, донета 16.4.2016. године, а да је тужба за утврђење ништавости те 

одлуке поднета 11.8.2016. године, у контексту цитиране законске одредбе, 

следи закључак да је тужба поднета у оквиру објективног рока од шест 

месеци. Субјективни рок од 15 дана тече од дана сазнања за одлуку. С 

обзиром да се поступак за оцену законитости те одлуке или акта може 

покренути пред надлежним основним судом, Врховни касациони суд 

налази да се као дан сазнања за акт или одлуку, има сматрати дан када је 

тај акт или одлука уручена, у конкретном случају тужиоцу, односно њего-

вом пуномоћнику, уколико га је имао у том поступку. 

Дакле, одлука на коју се односи тужбени захтев у овој парници, с 

обзиром да подлеже оцени законитости у судском поступку, морала је бити 

уручена пуномоћнику тужиоца, за кога тужилац тврди да га је заступао у 

поступку у којем је донета оспорена одлука. У супротном, достављање 

одлуке лично тужиоцу, не би производило правно дејство при оцени благо-

времености употребљеног правног средства, односно тужбе у овој парници. 

Из списа произилази да је тужена, везано за жалбу тужиоца на 

одлуку Управног одбора и датума одржавања Скупштине тужене заказану 

за 16.4.2016. године, имао одређену комуникацију са адвокатом Ј.А. из Б, 

као пуномоћником тужиоца. Како суд, пре доношења побијаног решења 

којим је тужбу одбацио као неблаговремену, није разјаснио и утврдио да 

ли је извршена уредна достава одлуке на коју се односи тужбени захтев, 

односно да ли је тужилац у поступку који је претходио доношењу оспоре-

не одлуке, имао пуномоћника и која су била његова овлашећења, то је 

Врховни касациони суд применом члана 416. став 2, у вези члана 420. 

ЗПП, укинуо побијано решење, као у изреци. ...." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 2937/2020 од 

9.12.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године)  
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2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
 

 

МЕРА ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Чињеница да је у прекршајном поступку због постојања сум-

ње да је учињен прекршај, изречена мера задржавања предмета пре-

кршаја, сама по себи, не представља штетну радњу која може водити 

одговорности Републике Србије.  

Из образложења: 

"...Утужена штета у виду измакле добити је опредељена у вези са 

поступањем органа туженог у прекршајном поступку вођеним поводом 

царињења машине по увозној документацији тужиоца. Поводом тог пре-

кршајног поступка означена машина је тужиоцу била привремено одузета, 

а потом је тужилац био ослобођен прекршајне одговорности по правно-

снажној пресуди Прекршајног суда због недостатка доказа.  

За постојање одговорности за штету неопходно је постојање и про-

тивправности у поступању које представља штетну радњу. Привремено 

одузимање машине у прекршајном поступку поводом евентуалних непра-

вилности у њеном царињењу представља овлашћење прекршајног суда у 

смислу члана 298. Царинског закона. Одлука у прекршајном поступку се 

доноси након што је спроведен законом прописани поступак у коме се 

утврђују све чињенице релевантне за мериторно окончање тог поступка. 

Мера задржавања робе која је предмет царинског прекршаја је мера која се, 

по природи ствари, изриче пре окончања тог поступка, односно пре утврђи-

вања свих битних чињеница, само на основу постојања сумње да је прили-

ком уласка робе у царинско подручје учињен одређени царински прекршај. 

На основу сумње о постојању царинског прекршаја у вези са неправилно-

стима у поступку царињења и измирења царинског дуга из члана 293. став 

1. тачка 1. Царинског закона, врши се процена околности у вези постојања 

прекршајне одговорности и сагласно томе мера обавезно изриче, према чла-

ну 298. став 6. Царинског закона. Зато задржавање машине тужиоца није 
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било коначно, већ привремено, до окончања прекршајног поступка који се 

против њега водио, а у вези са постојањем царинског прекршаја. Следи да у 

поступању органа туженог – прекршајног суда код привременог задржава-

ња машине тужиоца није било елемената противправности из разлога што 

је по започињању прекршајног поступка постојала обавеза тог органа за 

изрицање мере задржавања предмета царињења." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 10/2020 од 

15.10.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 

16.03.2021. године) 

 

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА И ЗАСТАРЕЛОСТ 

Потраживање накнаде за коришћење гробног места застарева 

у року од три године од доспелости сваког појединог давања.  

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је као извршни 

поверилац 16.10.2015. године поднео против туженог као извршног дужни-

ка, предлог за извршење на основу веродостојне исправе – извода из 

пословних књига, ради принудне наплате новчаног потраживања за непла-

ћен закуп и накнаду за одржавање гробних места на територији града Чачка 

за 2012, 2013, 2014. и 2015. годину. Како је извршни дужник, овде тужени, 

изјавио приговор против закључка о извршењу, приговор је усвојен, ста-

вљен је ван снаге закључак о извршењу и одређено да ће се поступак наста-

вити као поводом приговора против платног налога, те је закључком извр-

шитеља од 19.1.2016. године, обустављен поступак извршења. У даљем 

току поступка тужени је тражио исплату накнаде за одржавање два гробна 

места за 2012, 2013, 2014. и 2015. годину од по 1.717,40 динара и за закуп 

ових гробних места за период од 2013. до 2023. године од 5.315,62 динара 

са каматом. Висина потраживања није била спорна.  

Нижестепени судови су одбили тужбени захтев у делу којим је 

тражена исплата накнаде за одржавање гробних места, са ставом да је реч 

о комуналној услузи извршеној за потребе домаћинства која застарева у 

року од једне године, те је тужбени захтев одбијен с позивом на члан 378. 

став 1. тачка 1. Закона о облигационим односима. 
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По оцени Врховног касационог суда овакав закључак нижестепе-

них судова није правилан. 

Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

бр.16/97, 42/98), који је био на снази у време настанка спорног потражива-

ња, у члану 4. став 1. тачка 9. прописује да комуналне делатности, у сми-

слу овог закона, су делатности производње и испоруке комуналних произ-

вода и пружање комуналних услуга, који су незаменљив услов живота и 

рада грађана и других субјеката на одређеном подручју и то уређење и 

одржавање гробља и сахрањивање.  

Одлуком о одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању СО 

Чачак од 19.4.2007. године у члану 21. став 3. прописано је да о праву кори-

шћења гробних места закључује се уговор о закупу у писменој форми изме-

ђу предузећа и заинтересованог лица (закупца гробних места); а чланом 37. 

исте одлуке прописано је да за коришћење гробних места (гробови и гроб-

нице), за уређење и одржавање гробља, као и за услуге око сахрањивања, 

плаћа се накнада предузећу које управља гробљем (став1), накнада за уре-

ђење и одржавање гробља, плаћа се унапред у годишњем износу (став 3).  

Према цитираним одредбама Закона о комуналним делатностима 

и Одлуке о одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању, одржавање 

гробних места је комунална делатност за коју се плаћа накнада унапред у 

годишњем износу од стране закупца гробног места који је закључио уго-

вор о закупу са комуналним предузећем. Ова врста услуге се не извршава 

за потребе домаћинства, како се то образлаже побијаном пресудом, већ је 

реч о посебној врсти услуге која се пружа уговорној страни као закупцу 

гробног места. Погрешан је закључак нижестепених судова да се на ова 

потраживања примењује једногодишњи рок застарелости у смислу члана 

378. став 1. тачка 1. Закона о облигационим односима – ЗОО, којим је 

прописано да застаревају за једну годину потраживање накнаде за испору-

чену електричну и топлотну енергију, плин, воду, за димничарске услуге 

и за одржавање чистоће, кад је испорука односно услуга извршена за 

потребе домаћинства. Наиме, ЗОО, у члану 372. став 1. прописује да 

потраживања повремених давања која доспевају годишње или у краће 

одређеним размацима времена (повремена потраживања) па било да се 

ради о споредним повременим потраживањима, као што је потраживање 

камата, било да се ради о таквим повременим потраживањима у којима се 

исцрпљује само право, као што је потраживање издржавања, застаревају 
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за три године од доспелости сваког појединог давања. Ценећи врсту услу-

га које су таксативно набројане у цитираној одредби члана 378. став 1. 

тачка 1. ЗОО, накнада за одржавање гробног места није потраживање које 

по својој правној природи застарева у року који је прописан чланом 378. 

став 1. тачка 1. ЗОО. Ова врста накнаде комуналне услуге има карактер 

повремених потраживања, јер се исплата обавезе врши једном годишње у 

висини која је унапред одређена. У том случају на застарелост потражива-

ња накнаде за коришћење гробног места примењује се рок из члана 372. 

став 1. ЗОО који прописује, између осталог, да повремена потраживања 

застаревају за три године од доспелости сваког појединог давања. Стога је 

неоснован приговор застарелости потраживања истакнут од стране туженог 

и тужени је у обавези да плати накнаду за одржавање гробних места за уту-

жени период. На досуђени износ накнаде тужени је у обавези да плати 

законску затезну камату на основу члана 277. ЗОО почев од 16.5.2015. 

године када је покренут поступак за принудну наплату потраживања. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 217/2018 од 

6.6.2018. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 

 

ПРИМЕНА НАЧЕЛА САВЕСНОСТИ И ПОШТЕЊА У ПОСТУПКУ 

НАПЛАТЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА  

Када банка у поступку одобрења кредита кориснику презенту-

је обрачун накнаде трошкова обраде кредита кроз ефективну камат-

ну стопу, тада уговарање њихове наплате кроз задржавање дела сред-

става у тренутку пуштања кредита у течај представља повреду наче-

ла савесности и поштења. 

Из образложења: 

"..У конкретном случају, тужени је у својству даваоца кредита 

доставио тужиоцу, као кориснику кредита, преглед битних елемената уго-

вора о кредиту који је укључивао трошкове обраде кредита исказане кроз 

ефективну каматну стопу и опште услове пословања, док су у плану 

отплате кредита биле спецификоване главница, висина камате и накнада 

трошкова обраде кредита од 2%. На тај начин тужилац упознао туженог 
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са висином његових обавеза, а што у том делу правилно закључују и 

нижестепени судови. Међутим, иако је сам спецификовао начин обрачуна 

трошкова обраде кредита, тужени је задржао у спорном уговору о кредиту 

овлашћење да у вези са оваквом накнадом умањи и кредитна средства 

која је тужиоцу одобрио, односно да изврши наплату трошкова обраде 

кредита у интегралном износу, супротно условима отплате кредита и бит-

ним елементима уговора о кредиту које је сам сачинио и презентовао 

тужиоцу. Такво поступање не може уживати правну заштиту, јер је 

супротно начелу савесности и поштења прописаног у члану 12. Закона о 

облигационим односима. Одредба дела члана 1 Уговора о кредиту од 

8.10.2008. године која тим поводом везује парничне странке изложена је 

последицама ништавости, насупрот погрешном закључку нижестепених 

судова у овом делу. Услед последица ништавости, према члану 104. Зако-

на о облигациом односима, тужени је у обавези да врати тужиоцу оно што 

је примио по ништавој одредби спорног уговора о кредиту. Следи да 

тужилац основано потражује од туженог износ од 20.232,80 динара, као 

средстава које је тужени задржао из одобреног кредита тужиоцу у складу 

са одредбом која се односила на накнаду трошкова обраде кредита, све са 

припадајућом законском затезном каматом у смислу чл. 210. и 214. Закона 

о облигационим односима." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 75/2020 од 

4.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 
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РАДНО ПРАВО 

 
 

УТИЦАЈ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА НА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА 

ИЗ ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ 

Престанак радноправног статуса због одласка у пензију лица 

коме је додељен стан солидарности није од утицаја на остварење 

његовог права из правноснажне пресуде донете у време када је том 

лицу већ престао статус запосленог код даваоца стана.  

Из образложења: 

"Нижестепени судови су стали на становиште да тужиља није 

активно легитимисана да побија одлуку о расписивању конкурса о распо-

дели спорног стана од 26.02.2015. године. Ово је из тог разлога што тужи-

ља није имала статус запосленог лица код тужене у време доношења спо-

рне одлуке. Активну легитимацију није могла стећи ни по основу правно-

снажне пресуде која је донета у њену корист, јер је иста донета у време 

када она није имала својство запосленог лица код тужене. Зато су ниже-

степени судови извели закључак да тужиља не може са успехом оспорава-

ти ни одлуку о додели спорног стана солидарности од 21.05.2015. године 

којом је стан додељен другом лицу запосленом код тужене.  

Врховни касациони суд не прихвата изнето правно схватање 

нижестепених судова, јер налази да је засновано на погрешеној примени 

материјалног права. Погрешна је и правно неутемељена тврдња да тужи-

ља упркос правноснажној пресуди којом је одбијен захтев АА да се пони-

шти одлука тужене о додели предметног стана солидарности и одбачена 

тужба у делу захтева да се обавеже тужена на поновну расподелу истог 

стана, није од значаја за остварење права тужиље у односу на постављени 

захтев у овом спору. Напротив! Правноснажна пресуда обавезује учесни-

ке спора у погледу пресуђених захтева и иста се мора у целости изврши-

ти. Њена правна дејства се сагласно одредби члана 145. став 4. Устава 

могу преиспитати и отклонити само у законито спроведеном поступку од 

стране надлежног суда. Неспорно је да наведена пресуда није стављена 

ван снаге, нити су њена правна дејства на било који законит начин елими-

нисана. Зато се сагласно уставном начелу владавине права (члан 3. Уста-
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ва) не може у новом поступку без претходног укидања правних последица 

раније донете правноснажне пресуде одлучивати супротно тој судској 

одлуци и тако обесмислити раније донету правноснажну одлуку на штету 

тужиље. Такво поступање нижестепених судова не може се правдати ни 

чињеницом да је правноснажна одлука о праву тужиље на предметни стан 

солидарности донета у време када она није била у статусу запосленог 

лица код тужене. Ово је из тог разлога што је тужиља право на доделу 

предметног стана солидарности стекла у време када је имала статус запо-

сленог лица код тужене. То право тужиљи је признато коначном одлуком 

тужене донетом у време док је она имала статус запосленог лица. Доцније 

покренутим и правноснажно окончаним поступком о законитости тих 

одлука тужене само је потврђено право тужиље на доделу предметног 

стана солидарности. Зато је правно ирелевантна околност да је тужиљи у 

време доношења правноснажне судске одлуке о постојању њеног права на 

доделу предметног стана солидарности престао статус запосленог лица 

због одласка у пензију. У таквој чињеничној и правној ситуацији стекли 

су се услови за поступање тужене у складу са одредбом члана 46. став 4. 

Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних и постављених лица 

код корисника средстава у друштвеној својини ("Службени гласник РС" 

број 41/02 .... 68/09). Сагласно тој одредби контитуисана је обавеза тужене 

да по захтеву тужиље закључи са истом уговор о закупу стана сходно чла-

ну 43. цитиране уредбе. Тужена то није учинила, а нижестепени судови су 

такав њен поступак конвалидирали грубом повредом уставног начела вла-

давине права". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2209/2019 од 

12.3.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

16.03.2021. године) 

 

 

МИНУЛИ РАД У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Право на увећање зараде по основу минулог рада за запосле-

ног који је био у радном односу у више различитих установа социјал-

не заштите остварује се као да је рад обављан код једног послодавца 

под условом да су ове установе део истог плана мреже или ако су 

основане од истог нивоа власти. 
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Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је запослена код 

туженог почев од 15.12.2008. године, где и даље ради, а претходно је 

радила у Градском центру за социјални рад у Београду, почев од 2.8.1993. 

године па све до преласка на рад код туженог. Дана 8.10.2014. године 

тужиља је потписала Анекс број 3 уговора о раду којим је у тачки 10. 

наведено да се зарада запосленог утврђена у тачки 8. уговора увећава за 

0,4% за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у Центру за 

породични смештај и усвојење Београд, као и установама у истој делатно-

сти које су обухваћене истим планом мреже, односно основане од истог 

нивоа власти. Овим анексом је утврђено и да запослени (тужиља) на дан 

ступања на снагу Закона о платама у државним органима и јавним слу-

жбама има право на увећање зараде по основу минулог рада за пет година, 

девет месеци, четири дана. У периоду од 19.9.2014. године до 30.4.2016. 

године, тужени је тужиљи исплатио умањену зараду по основу минулог 

рада, то јест без признања минулог рада оствареног за време рада у Цен-

тру за социјални рад Београд почев од запослења 1993. године па до пре-

ласка на рад код туженог. Висина потраживања тужиље, на име мање 

уплаћеног минулог рада, утврђена је на основу налаза и мишљења судског 

вештака економско – финансијске струке.  

Код напред утврђеног чињеничног стања, првостепени суд изводи 

закључак да се рад у установама социјалне заштите које су основане за 

обављање исте делатности сматра радом код истог послодавца, те да се из 

изнетог разлога у минули рад тужиље укључује и време проведено на 

раду у другој установи социјалне заштите. Отуда, по оцени тог суда, 

тужбени захтев ради наплате разлике на име мање плаћене накнаде у виду 

минулог рада је основан у целости. 

Одлучујући о жалби туженог на наведену првостепену пресуду, 

Апелациони суд у Београду износи становиште да је првостепени суд 

погрешно применио члан 5. став 1. тачка 1) Закона о платама у држав-

ним органима и јавним службама, када је извео закључак да се ранији 

рад тужиље у Градском центру за социјални рад и рад код туженог сма-

трају радом код истог послодавца. Овакав став другостепени суд разра-

ђује наводима да је тачно да су Градски центар за социјални рад и туже-

ни установе које обављају исту делатност, али су им оснивачи различити 

(прва установа је основана одлуком Града, а друга одлуком Владе РС). 
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На изнетом становишту другостепени суд темељи крајњи закључак да 

нема основа за урачунавање минулог рада који је тужиља остварила код 

Градског центра за социјални рад. Стога, првостепена пресуда је преина-

чена, а тужбени захтев је одбијен као неоснован. 

По оцени Врховног касационог суда, ревизија тужиље је основана. 

Преиначавајући првостепену пресуду, Апелациони суд у Београду 

је погрешно применио материјално право на правилно и потпуно утврђе-

но чињенично стање, што је за последицу имало доношење неправилне 

одлуке у жалбеном поступку. 

Закон о платама у државним органима и јавним службама 

("Службени гласник РС" бр. 34/01...21/16) у члану 5. став 1. тачка 1. 

прописује да запосленом додатак на плату припада за време проведено 

у радном односу (минули рад) – у висини од 0,4% од основице, за сва-

ку пуну годину рада остварену код послодавца у смислу члана 1. овог 

закона. У ставу 2. овог члана прописано је да све установе у истој 

делатности обухваћене истим планом мреже, односно основане од 

стране истог нивоа власти, сматрају се истим послодавцем у смислу 

става 1. овог члана. 

Према схватању Врховног касационог суда, одредбом члана 5. 

Закона о платама у државним органима и јавним службама, под категори-

јом "истог послодавца" подразумевају се било установе обухваћене истим 

планом мреже, било установе основане од стране истог нивоа власти. Дру-

гим речима, а супротно становишту другостепеног суда, да би се могло 

констатовати да је запослени радни однос обављао код истог послодавца, у 

смислу овог закона, није нужно да се ради о установи обухваћеној истим 

планом мреже и основаној од стране истог нивоа власти, већ је довољно да 

буде задовољен само један од ових критеријума. Услови су, дакле, прописа-

ни алтернативно, а не кумулативно. 

Даље, ревизијски суд налази да су Центар за социјални рад Бео-

град (у коме је тужиља радила пре него што је ступила на рад код туже-

ног) и тужени обухваћени истим планом мреже. Овакав закључак произ-

лази из члана 63. Закона о социјалној заштити у коме, поред осталог, 

стоји да оснивање мреже установа социјалне заштите које пружају услу-

гу домског смештаја, социјално – здравствених установа и центара за 

породични смештај и усвојење је у надлежности Владе Републике Срби-
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је. На основу ове одредбе закона, Влада РС донела је Уредбу о мрежи 

установа социјалне заштите ("Службени гласник РС" бр. 16/12 и 12/13) 

којом је, у члану 7, прописано да ће у оним јединицама локалне самоу-

праве за чију територију се у складу са овом уредбом оснивају центри за 

породични смештај и усвојење, до њиховог оснивања и обезбеђивања 

услова за почетак рада, послове из њихове надлежности обављати цен-

три за социјални рад основани у тим јединицама локалне самоуправе, у 

складу са законом. Имајући у виду да је на основу ове уредбе прописана 

надлежност градских центара за социјални рад да врше послове за које 

је било предвиђено оснивање центара за породични смештај и усвојење, 

то је несумњив закључак да су ове установе део истог система мреже 

установа социјалне заштите. 

У прилог изнетом становишту указују и одредбе Посебног колек-

тивног уговора за социјалну заштиту ("Службени гласник РС" број 11/15), 

који се непосредно примењује и којим је, у члану 60. став 1. тачка 1, уста-

новљено право запосленог на увећање зараде по основу минулог рада за 

сваку пуну годину рада оствареног у радном односу у установама соци-

јалне заштите, дакле, без било каквог условљавања у погледу врсте уста-

нове и њеног оснивача. Такође, претходно важећи Колективни уговор за 

социјалну заштиту у Републици Србији ("Службени гласник РС" број 

22/02), био је још екстензивнији када је у питању остваривање права на 

увећану зараду по основу минулог рада, с обзиром на то да је ово право 

везивано искључиво за дужину трајања радног односа, а не категорију и 

врсту послодавца (члан 19. став 1. тачка 1). 

Осим тога, значајно је напоменути да Министарство за рад, запо-

шљавање, борачка и социјална питања у допису од 24.4.2015. године 

истиче да како су све наведене установе социјалне заштите (међу којима 

су набројани Центар за социјални рад и тужени), основане за обављање 

исте делатности – социјалне заштите, по мишљењу министарства, могу се 

сматрати истим послодавцем приликом остваривања права на додатак за 

време проведено у радном односу (минули рад). 

Следом реченог, Врховни касациони суд је становишта да постоји 

обавеза туженог да тужиљи исплати тражени износ на име увећања зараде 

по основу минулог рада. У предметном случају није било основа да туже-

ни ускрати тужиљи исплату увећане зараде по основу минулог рада, јер 
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јој ово право припада непосредно на основу закона, подзаконских аката и 

посебног колективног уговора из области социјалне заштите." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 3083/2019 од 

11.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 

 

РОК ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ  

РАДНЕ ОБАВЕЗЕ У ПРОДУЖЕНОМ ТРАЈАЊУ 

Уколико запослени континуирано одржава послодавца у 

заблуди о битним околностима које утичу или би могле да утичу на 

обављање послова утврђених уговором о раду, рок за отказ уговора о 

раду због повреде радне обавезе почиње да тече од дана када је 

последњи пут извршена повреда. 

Из образложења: 

"Одредбом члана 179. став 2. тачка 5) Закона о раду ("Службени 

гласник РС" бр. 24/05... 75/14), која је важила у време доношења решења о 

отказу уговора о раду, прописано је да послодавац може да откаже уговор 

о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе 

утврђене општим актом, односно уговором о раду. Ставом 3. истог члана 

је прописано да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом 

који не поштује радну дисциплину, и то, између осталог, ако је дао нетач-

не податке који су били одлучујући за заснивање радног односа (тачка 6) 

и ако непоштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно 

ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца 

(тачка 8).  

Према одредби члана 184. став 1. претходно наведеног закона, 

отказ уговора о раду из члана 179. ст. 2. и 3. овог закона послодавац може 

дати запосленом у року од шест месеци од дана сазнања за чињенице које 

су основ за давање отказа, односно у року од годину дана од дана насту-

пања чињеница које су основ за давање отказа. Одредбом члана 15. тачка 

3. истог закона прописано је да је запослени дужан да обавести послодав-

ца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање 

послова утврђених уговором о раду.  
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Супротно наводима ревизије, правилно су нижестепени судови 

утврдили да је тужиља својом кривицом учинила повреду радне обавезе 

која јој је оспореним решењем стављена на терет, јер приликом закључи-

вања уговора о раду од 1.4.2002. године, а ни касније, туженог није обаве-

стила о околностима које битно утичу на обављање послова на радном 

месту за које је закључила анекс уговора о раду, на основу закљученог 

уговора о раду од 1.4.2002. године, односно да нема стручну спрему 

потребну за обављање послова, с обзиром да је туженом доставила неве-

родостојну диплому Друге економске школе у Београду о стеченом IV 

степену стручне спреме – економски техничар, те да је на овај начин иска-

зала понашање због кога не може да настави рад код послодавца. По нала-

жењу Врховног касационог суда, на закону је утемељено становиште дру-

гостепеног суда да је тужиља фактички сваког радног дана пропуштала да 

обавести туженог послодавца да ради на радном месту за које не поседује 

потребне квалификације одржавајући континуирано туженог у заблуди, 

чиме је извршила повреду радне обавезе и повреду радне дисциплине у 

продуженом трајању, па је рок застарелости за отказ уговора о раду почео 

да тече од дана када је тужиља последњи пут извршила предметну повре-

ду, а то је последњи дан пре сазнања туженог да тужиља нема одговарају-

ћу стручну спрему за радно место на коме је распоређена. Стога је тужи-

љи правилно отказан уговор о раду због повреде радне обавезе предвиђе-

не чланом 179. став 2. тачка 5) Закона о раду у вези са чланом 6. уговора о 

раду и чланом 15. став 1. наведеног закона као и због непоштовања радне 

дисциплине предвиђене чланом 179. став 3. тач. 6) и 8) истог закона у 

вези са чланом 8. уговора о раду."  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2734/2020 од 

23.10.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 

16.03.2021. године) 
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ПРИВРЕДНО ПРАВО 

 

ОДНОС ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРА  

И ЗАХТЕВА ЗА ПРЕСТАНАК ДРУШТВА ИЗ ЧЛАНА 469.  

ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

Члан друштва који има најмање 20% удела у основном капи-

талу може тужбом захтевати одређивање мера из члана 469. у вези 

члана 239. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник 

РС", бр. 36/11...91/19), иако није истовремено истакао и захтев за пре-

станак друштва. 

Из образложења: 

"Правноснажном пресудом Привредног суда у Београду П 1442/17 

од 11.9.2017. године одбијен је тужбени захтев да се туженом остави рок 

од 30 дана да отклони неправилности због противзаконитог, непоштеног 

и преварног поступања директора и расипања и умањења имовине туже-

ног и да се одреде мере: разрешење директора туженог А.Ћ, увођење при-

нудне управе туженог путем Г.А. или другог принудног управника, спро-

вођење ванредне ревизије финансијских извештаја за 2014, 2015. и 2016. 

годину и доношење одлуке о расподели добити члановима друштва. 

Тужилац је члан туженог са уделом од 25% у основном капиталу 

туженог. Тужени, као уступилац права, и "С" доо, као дистрибутер, су 

15.10.2014. године закључили уговор о дистрибуцији телевизијских кана-

ла "У" и "МУ" са важењем од 1.1.2014. године до 1.1.2017. године. Дирек-

тор туженог А.Ћ. је 3.10.2016. године упутио позив "С" доо за продужење 

уговора на период од годину дана. Анексом од 15.10.2016. године уговор 

од 15.10.2014. године је продужен на период од шест месеци почев од 

1.1.2017. године. Директор туженог А.Ћ. је 12.5.2017. године упутио 

позив "С" доо за продужење уговора и након 30.6.2017. године, а дистри-

бутер је одговорио да ће закључно са 30.6.2017. године обуставити 

дистрибуцију канала"У" и "МУ" јер више нема интерес да врши дистри-

буцију тих канала.  

Према становишту нижестепених судова, тужбени захтев је нео-

снован јер тужилац није доказао да је директор туженог А.Ћ. деловао про-
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тивзаконито, непоштено и преварно, а противно интересима тужиоца, ни 

да се имовина туженог расипа и умањује. Према становишту другостепе-

ног суда, предмет тужбеног захтева не може бити одређивање мера из 

члана 469. става 3. Закона о привредним друштвима уколико истовремено 

није истакнут и захтев за престанак друштва. 

Члан друштва који има најмање 20% удела у основном капиталу 

има право да захтева одређивање мера из члана 469. у вези члана 239. 

Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11 ... 

91/19) без посебног истицања захтева за принудну ликвидацију друштва. 

Према члану 469. ЗПД суд има могућност да по тужби члана друштва са 

најмање 20% удела, ако постоје неправилности у раду друштва, остави 

друштву рок од највише шест месеци за отклањање неправилности уколи-

ко су отклоњиве, а у случају неотклањања неправилности, да одреди или 

престанак друштва или прописане мере. Суду је законом дато алтернатив-

но овлашћење да одреди или престанак друштва или мере. Произлази да 

суд може одредити и само законом предвиђене мере, а не и престанак 

друштва, и у ситуацији када је тужбом члана друштва тражен само пре-

станак друштва. Право члана друштва са мањим обимом удела на подно-

шење тужбе установљено је чланом 469. ЗПД у циљу заштите права тог 

члана друштва на сврсисходно учешће у пословању друштва под претпо-

ставком да правом гласа у скупштини друштва, с обзиром на величину 

удела, његова права нису довољно заштићена. Из чињеница да је закон-

ским одредбама прописана могућност да се, пре свега, остави рок за 

отклањање неправилности и алтернативно овлашћење суда да одреди или 

престанак друштва или мере, као и из садржине мера које суд може одре-

дити, произлази закључак да је заштиту члана друштва који је поднео 

тужбу најпре потребно постићи отклањањем неправилности у раду дру-

штва, а не престанком друштва. У складу са наведеним законским реше-

њем, не треба сматрати ни да је искључиви циљ члана друштва који под-

несе тужбу престанак друштва само због тога што је као последица про-

писана и могућност престанка друштва. Заштита чланова друштва са 

мањим уделима у друштву не сме бити сведена на њихову обавезу да зах-

тевају престанак друштва, већ треба поћи од претпоставке да ни ти члано-

ви друштва немају за циљ престанак просперитетног друштва, већ да има-

ју за циљ првенствено отклањање неправилности у раду друштва. Сходно 

наведеном, члан друштва са уделом од најмање 20% може тужбом захте-
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вати само одређивање мера из става 3. члана 469. ЗПД иако није захтевао 

истовремено и престанак друштва." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 362/19 од 

4.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 

 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕС КОД ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПОСЕБНЕ  

ДУЖНОСТИ ПРЕМА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 

Погрешна процена о оправданости закључења одређеног уго-

вора, који одступа од редовне пословне делатности привредног дру-

штва, није довољна за закључак да је статутарни заступник тог истог 

привредног друштва имао лични интерес за његово закључење у слу-

чају да је поступак добијања сагласности за располагање имовином 

велике вредности ваљано спроведен. 

Из образложења: 

"...Право на поништај правног посла, према члану 67. Закона о 

привредним друштвима, постоји код привредног друштва када за његово 

закључење није прибављено одговарајуће одобрење у смислу чл. 65. и 66. 

Закона о привредним друштвима. Одобрење је нужно када су одређена 

лица која имају дужности према привредном друштву из члана 61. Закона 

о привредним друштвима имала лични интерес у закључењу конкретног 

правног посла и узела су учешће у њему. Изостанак таквог одобрења раз-

лог је за подношење тужбе од стране друштва за поништај правног посла, 

али и за подношење деривативне тужбе по том основу од стране квалифи-

кованог члана друштва у своје име, а за рачун друштва, према чл. 67. и 79. 

Закона о привредним друштвима. Следи да само онај правни посао у 

чијем су закључењу учествовала лица која имају посебне дужности према 

друштву и при томе имали лични интерес за његово закључење може да 

буде предмет поништаја. Истовремено, евентуално неодговарајућа проце-

на о целисходности закључења уговора није довољна за постојање личног 

интереса за ступање заступаног привредног друштва у такав однос. Лични 

интерес подразумева непосредну и знатну економску (пословну) везу 

између лица које има дужност према друштву и субјекта са којим се наме-
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рава закључити конкретан правни посао, како је то одређено у члану 65. 

став 3. Закона о привредним друштвима. 

Поступак закључења спорног уговора о промету непокретности 

одређен је располагањем непокретношћу првотуженог, као имовином 

велике вредности. Првотужени је, у својству продавца, исходовао одгова-

рајућу одлуку скупштине којом се одобрава продаја одређене непокретно-

сти и одређују услови продаје. Уговор о промету непокретности је између 

првотуженог и друготуженог закључен је управо у границама које одређу-

је таква одлука. Ове околности нису довољне за оцену да je код члана 

првотуженог, постојао лични интерес за закључење уговора који је пред-

мет поништаја по тужби. Напротив, поступак располагања имовином 

првотуженог је у свему ваљано проведен. Постојање евентуалне штетно-

сти закључења таквог уговора по првотуженог, односно његова супрот-

ност циљу због кога је основан, није довољна за то да је претходно наве-

дени члан првотуженог имао било какав лични интерес у поступку закљу-

чења предметног уговора." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 75/2020 од 

4.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ 

Оснивач предузетничке радње одговора целокупном личном 

имовином за обавезе настале у вези предузетничке делатности до 

момента брисања предузетника из надлежног регистра због наста-

вљања обављања делатности у форми привредног друштва. 

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, између тужиоца и туженог, 

у то време у својству предузетника, постојала је вишегодишња пословна 

сарадња. Тужени је на основу усменог споразума испоручивао робу тужи-

оцу након авансних уплата цене. По профактурама од 25.03.2014. године 

и 26.05.2014. године, тужилац је авансно уплатио износ од 14.256,00 евра. 

Тужиоцу је испоручена роба у вредности од 6.481,80 евра и враћен му је 

износ од 874,20 евра дана 26.08.2015. године, а преостали део аванса 



Грађанско одељење 

 

81 

тужени је задржао. Такође је утврђено да је решењем Агенције за при-

вредне регистре БД 64489/2014 од 29.07.2014. године регистровано осни-

вање друштва "Папетерија" д.о.о. Чачак. Наведено решење садржи напо-

мену да је друштво "Папетерија" д.о.о. Чачак основано одлуком предузет-

ника АА о наставку обављања делатности у форми привредног друштва. 

Радња за производњу и продају папира и картона "Папетерија" из Прељи-

не је брисана из регистра дана 29.07.2014. године.  

Код напред утврђеног чињеничног стања, првостепени суд на 

основу члана 85. и члана 92. Закона о привредним друштвима изводи 

закључак да одговорност туженог за обавезе настале у току обављања 

предузетничке делатности није угашена брисањем предузетника из надле-

жног регистра. Како је утужена обавеза настала пре престанка положаја 

предузетника, те како тужени по закону личном имовином одговара за 

ову обавезу, то је тужбени захтев усвојен за износ аванса за који није 

испоручена роба од 6.900,00 евра. 

У жалбеном поступку изложено становиште Апелациони суд у 

Крагујевцу не прихвата, налазећи да тужени није пасивно легитимисан у 

овом поступку. Овакав став је образложен наводима да тужени, као пред-

узетник, није брисан из регистра због престанка постојања, већ због про-

мене правне форме и наставка обављања делатности у форми привредног 

друштва које је, као правни следбеник, преузело раније настале обавезе 

предузетника. 

Према становишту Врховног касационог суда, схватање другосте-

пеног суда је засновано на погрешном тумачењу и примени релевантног 

материјалног права. 

Обављање привредне делатности, према одредбама Закона о при-

вредним друштвима могуће је у форми привредног друштва или по посеб-

ним правилима којима је регулисан институт предузетника. Према члану 

83. тог закона, предузетник је пословно способно физичко лице које оба-

вља делатност у циљу остваривања прихова и које је као такво регистро-

вано у складу са законом о регистрацији. Дакле, актом регистрације 

физичко лице стиче својство предузетника, са свим правним последицама 

које из тога произлазе. Једна од најзначајних карактеристика предузетни-

штва је законом прописана одговорност целокупном (личном) имовином 

за све обавезе настале у вези са обављањем делатности, која не престаје 

брисањем (члан 85. истог закона). 
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Уколико предузетник током пословања установи да је за њега 

повољније да делатност обавља у форми привредног друштва, то је слобо-

дан да се користи правом предвиђеним чланом 92. Закона о привредним 

друштвима. 

Овим чланом закона је прописано да предузетник може донети 

одлуку о наставку обављања делатности у форми привредног друштва, 

при чему се сходно примењују одредбе овог закона о оснивању дате фор-

ме друштва (став 1). На основу одлуке из става 1. овог члана врши се 

истовремено брисање предузетника из регистра привредних субјеката и 

регистрација оснивања привредног друштва из става 1. овог члана која 

преузима сва права и обавезе предузетника настале из пословања до тре-

нутка оснивања тог привредног друштва (став 2). Након губитка својства 

предузетника у складу са ставом 2. овог члана то физичко лице остаје 

одговорно целокупном својом имовином за све обавезе настале у вези 

обављања делатности до тренутка брисања предузетника из регистра 

(став 3). 

Из цитиране одредбе закона произлази да друштво следбеник у 

моменту оснивања преузима на себе обавезе настале у вези предузетничке 

делатности, по ставу 2. члана. Међутим, тиме се не искључује његова 

одговорност личном имовином за све обавезе настале у вези обављања 

делатности до тренутка брисања предузетника из регистра, по ставу 3. 

истог члана. 

Правило из става 3. цитираног члана другостепени суд занемарује, 

што за последицу има погрешну примену материјалног права приликом 

оцене пасивне легитимације. Тужени је пасивно легитимисан у овом спо-

ру. Нема места закључку да дејство правила из одредбе става 2. члана 92. 

Закона о привредним друштвима дерогира примену правила из става 3. 

истог члана. Напротив, ове одредбе имају заједнички циљ, који се огледа 

у томе да се појача одговорност физичког лица, ранијег предузетника, 

ради заштите поверилаца. Уколико би сва права и обавезе преузело дру-

штво следбеник, а без одговорности ранијег предузетника, то би се деро-

гирало опште правило о одговорности предузетника личном имовином из 

члана 85. Закона о привредним друштвима, као једно од основих обележја 

овог облика обављања делатности. Власник предузетничке радње би у 

том случају могао да злоупотреби правило о личној имовинској одговор-

ности за обавезе настале пре промене правне форме, имајући у виду да 
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чланови ДОО не одговарају личном имовином за обавезе друштва, сходно 

члану 139. Закона о привредним друштвима". 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2493/2020 од 

21.01.2021. године усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 

 

ПРАВО НА ПРОДАЈУ АКЦИЈА 

Мањински акционар подношењем захтева за принудни откуп 

акција, постаје поверилац новчаног потраживања према контролном 

акционару, а на реализацију његовог захтева не може утицати околност 

да је над друштвом у коме је акционар, отворен стечајни поступак. 

Из образложења: 

"Према мишљењу Врховног касационог суда, када акционар 

(мањински) искористи своје право из одредбе члана 522. Закона о при-

вредним друштвима, тако да подношењем захтева тражи од контролног 

акционара откуп акција, он подношењем захтева постаје поверилац према 

контролном акционару и однос између њих постаје облигационо правни 

однос. То даље значи да истеком рокова из члана 522. Закона о привред-

ним друштвима, потраживање мањинског акционара према контролном 

акционару постаје доспело. Друштво (првотужени) у само у одређеним 

случајевима постаје солидарно одговорно за обавезу контролног акциона-

ра (члан 522. став 11. ЗПД). 

У овом случају је према мишљењу ревизијског суда, дошло до 

трансформације статусног права акционара у облигационо-правни захтев. 

Овај облигациони однос је примарно однос између контролног и мањин-

ског акционара, конкретно два физичка лица и спорни однос се не решава 

искључиво применом одредби Закона о стечају. Спорни однос чак и не би 

ни морао да има додирних тачака са стечајним поступком, обзиром да 

тужилац није морао првотуженог да обухвати тужбом. 

Зато је погрешан закључак нижестепених судова да је потражива-

ње тужиоца у моменту отварања стечаја престало, због тога што до тада 

захтев тужиоца као мањинског акционара није реализован. Нижестепени 

судови заузимају став да кад се овај захтев не реализује, тада се се у скла-
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ду са одредбама Закона о стечају, гаси овакав дужничко-поверилачки 

однос и то не само према друштву-стечајном дужнику већ и према већин-

ском акционару који није у стечају (у конкретном случају је то физичко 

лице).  

Нижестепени судови примењујући одредбу члана 147. Закона о 

стечају закључују, да тужилац као акционар од имовинских права која му 

у том својству припадају у стечајном поступку, може остварити само пра-

во на расподелу вишка деобне масе у складу са наведеном одредбом. 

Овакав закључак је погрешан. Одредба члана 147. Закона о стечају 

се не бави потраживањима које има мањински акционар према контрол-

ном по основу принудног откупа акција, тако да ова одредба није ни реле-

вантна за разрешење спорног односа. 

Као што је претходно наведено, Врховни касациони суд сматра да 

је тужилац као мањински акционар, подношењем захтева за откуп акција, 

постао поверилац новчаног потраживања према друготуженом као кон-

тролном акционару и да на основаност његовог захтева не може утицати 

околност да је на првотуженом отворен стечајни поступак. Однос тужио-

ца и првотуженог друштва и однос тужиоца и друготуженог који је у сте-

чају, мора се посматрати и решавати применом одредбе члана 522. Закона 

о привредним друштвима и то тако што ће се у односу на друготуженог 

утврдити да ли су се испунили услови на принудну продају акција и да ли 

је друготужени обавезан да откупи акције од тужиоца по испостављеном 

захтеву и ако јесте колико износи потраживање тужиоца и када доспева за 

плаћање. У односу на првотуженог суд ће ценити основаност захтева у 

вези исплате вредности акција у складу са одредбом члана 522. став 11. 

Закона о привредним друштвима.  

 С обзиром да због погрешне примене материјалног права, чиње-

нично стање није у потпуности утврђено, Врховни касациони суд мора 

укинути и првостепену и другостепену пресуду, па ће првостепени суд у 

поновном поступку на основу примедби и става ревизијског суда изнетог 

у овом решењу, одлучити о тужбеном захтеву." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 36/2020 од 

28.5.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године)  
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НАПЛАТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Банкарска гаранција издата за враћање аванса, обавезује бан-

ку да кориснику исплати гарантну суму у случају да његов дужник – 

извођач радова не испуни уговорену обавезу за коју је добио аванс 

или аванс не врати или га не оправда. 

Из образложења: 

"Под банкарском гаранцијом, сходно члану 1083. Закона о облига-

ционим односима, подразумева се обавеза банке према примаоцу гаран-

ције – кориснику да ће му за случај да треће лице не испуни обавезу о 

доспелости такву обавезу измирити, ако буду испуњени услови наведени 

у гаранцији. Успостављању правних односа из банкарске гаранције прет-

ходи закључење основног уговора у коме је садржана финансијска клау-

зула о обавези дужника да повериоцу прибави гаранцију одређене банке. 

Након тога, дужник из основног уговора закључује са банком уговор о 

издавању банкарске гаранције, па тек потом банка у извршењу своје оба-

везе из таквог уговора даје гаранцију кориснику. На претходно изнети 

начин успостављају се самостални и независни односи између означених 

учесника, иако само заједно имају сврху и чине једну целину. Гаранција 

за враћање аванса по природи чини обавезу банке да кориснику исплати 

гарантну суму за случај да његов дужник – извођач радова не испуни сво-

је уговорне обавезе за које је добио аванс, а такав аванс не врати, односно 

не оправда. Поред тога, банкарска гаранција може бити условна и безу-

словна, све у односу на то да ли је корисник гаранције у обавези да дока-

же испуњеност одређеног услова или је довољно да у року важења гаран-

ције само да изјаву да дужник из основног посла није о року испунио сво-

је уговорне обавезе. Ова подела поклапа се са разликовањем апстрактне и 

акцесорне банкарске гаранције чији је критеријум могућност истицања 

приговора из основног правног посла од стране банке, па би тиме безу-

словне банкарске гаранције по природи увек биле и апстрактне.  

Уколико се наведено има у виду, правни претходник туженог је у 

односу на тужиоца имао својство издаваоца банкарских гаранције. Садр-

жина ових банкарских гаранција односи се на враћање неоправданог аван-

са по пријему изјаве корисника о томе да је дужник – овде умешач прекр-

шио уговоре који су се односили на рехабилитацију мостова, сходно пра-

вилу бр. 458. Јединствених правила за гаранције на захтев Међународне 
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привредне коморе. На такав начин издате банкарске гаранције су биле 

безусловне и апстрактне. За настанак обавезе туженог према тужиоцу, у 

својству корисника банкарске гаранције, довољно је да прими захтев за 

плаћање са изјавом да дужник из основног посла, овде умешач, није испу-

нио своје обавезе, како то правилно закључују нижестепени судови.  

Висина обавезе туженог по издатим банкарским гаранцијама се у 

складу са њиховом каузом односила на враћање аванса, али само његовог 

дела који није био покривен стварно изведеним радовима. Приговор туже-

ног у погледу износа његовог дуга према кориснику гаранције односи се 

на њихов засебан међусобни однос. Тиме постојање спорности између 

њих о висине обавезе предмет је расправљања, а самим тим и доказивања. 

Висина обавезе по основу банкарских гаранција је фактичко питање. 

Коначни исход о вредности посла из уговора о рехабилитацији мостова 

који су били намењени финансирању из примљеног аванса у границама 

утврђеног чињеничног стања представља износ од 7.781.734,09 динара. 

Насупрот ревизијским наводима, оцена претходно наведене околности 

није могла да буде ограничена само на једно доказно средство, односно 

испостављене и оверене привремене ситуације. Вредност радова обрачу-

ната у привременим ситуацијама коју се оверене од стране тужиоца и 

извођача радова - овде умешача не води по аутоматизму закључку да су 

они нужно требало да буду наплаћени средствима из примљеног аванса. 

Напротив, степен покривености аванса одређује се у односу на стварно 

изведене количине радова само по спорним уговорима. Управо за овако 

одређену вредност је и била умањена обавеза туженог поводом издатих 

банкарских гаранција. 

Неосновано се ревизијом указује да у односу на документарну 

природу банкарске гаранције није постојала обавеза туженог да проверава 

веродостојност оверених привремених ситуација поводом захтева тужио-

ца за њихову наплату. Безусловност и апстрактност банкарске гаранције 

установљено је ради заштите њеног корисника. Сврха заштите одржава се 

кроз учвршћивање интереса корисника гаранције у случају да испуњење 

основног уговора изостане, без потребе да доказује оправданост наплате 

средстава по гаранцији. Следи да се домен правне природе банкарске 

гаранције не може тумачити на начин који би омогућавао да њен издава-

лац буде заштићен документацијом – привремених ситуација из основног 

посла поводом које је гаранција издата и у чијем састављању није ни уче-
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ствовао. Тачни су ревизијски наводи да је у складу са условима по пред-

метним банкарским гаранцијама висина обавезе туженог условљена вред-

ношћу радова по овереним привременим ситуацијама. Али, само оним 

радовима који се могу квалификовати као они који су истовремено били 

авансирани по закљученим уговорима и који су заиста изведени. Према 

утврђеном чињеничном стању оваква квалификација радова по специфи-

кацији у привременим ситуацијама на које се позива ревидент у прете-

жном делу изостаје. На такав начин изостаје и основаност навода туженог 

којим доводи у питање закључак о висини његове обавезе према тужиоцу 

садржан у одлуци коју побија ревизијом." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 459/2019 од 

16.7.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године)  

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ У ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ  

ПОСТУПКУ СМАЊЕЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА  

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

Регистрација смањења основног капитала друштва у поједно-

стављеном поступку прописаном чланом 54. став 3. Закона о реги-

страцији привредних субјеката, сама по себи не води закључку да је 

поверилац друштва онемогућен да оствари потраживање према дру-

штву. 

Из образложења: 

"У конкретном случају тужени је пре доношења спорне одлуке 

поступао по регистрационој пријави привредног друштва "N.N." у појед-

ностављеном поступку. По таквој пријави тужени поступа, сходно члану 

22. став 2. Закона о регистрацији привредних субјеката ("Службени гла-

сник РС", бр. 55/04 ... 111/2009), без упуштања у оцену тачности података 

и веродостојности исправа које су достављене уз саму пријаву. Тиме је за 

постојање обавезе туженог да донесе одговарајућу одлуку по пријави у 

регистру привредних друштава довољно да су за то испуњени услови који 

су прописани за конкретну врсту промене стања уписа и истовремено је 

одговаран за провођење такве промене у регистру. За промену података о 
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основном капиталу привредног друштва његовим смањењем у поједно-

стављеном поступку претварањем у резерве је према члану 54. став 3. 

Закона о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", бр. 

55/04... 111/2009) било нужно приложити одлуку скупштине привредног 

друштва "N.N". Сходно расположивом чињеничном стању тужени је 

спорну одлуку управо и донео на основу документације која је приложена 

уз пријаву означеног предузећа. На такав начин у поступању туженог 

нема елемената повреде прописа који примењује, односно циљу обавља-

ња његове функције. Истовремено, такво поступање није испуњено про-

тивправношћу, па се ни не може квалификовати као штетна радња туже-

ног. Изостанком противправности и постојања штетне радње не постоји 

ни одговорност туженог за штету поводом које је опредељен захтев у овој 

правној ствари, како то правилно закључују нижестепени судови. 

При томе, нижестепени судови правилно изводе закључак и о 

непостојању услова за одговорности туженог за штету опредељену у 

односу на тврдње тужиоца да је онемогућен да наплати потраживања које 

има према предузећу "B.. p..." д.о.о. Б, с обзиром да је оно у стечају. Овако 

опредељена штета у висини потраживања које тужилац има према трећем 

лицу, према утврђеном чињеничном стању, није у узрочно последичној 

вези са поступањем туженог у виду доношења спорног решења бр. Бд 

131213/11 од 21.10.2011. године. Регистрација смањења основног капита-

ла означеног привредног друштва сама по себи не води закључку да је 

тужилац по аутоматизму онемогућен да оствари своје потраживање према 

њему, односно да је таква регистрација водила отварању поступка стечаја. 

Извесност код наплате потраживања не може се заснивати на претпостав-

кама о могућности наплате потраживања тужиоца у случају да до смање-

ња основног капитала његовог дужника није дошло, односно да је такво 

смањење једини узрок стечаја над дужником тужиоца. Смањење оснивач-

ког капитала резултат је одлуке органа конкретног привредног друштва, а 

на коју одлуку, као ни на одлуке о даљем пословању које је резултирало 

стечајем, овде тужени, према стању у списима, свакако није утицао. 

Нису основани ревизијски наводи да се тужени у поступку доно-

шења спорног решења бр. Бд 131213/11 од 21.10.2011. године по пријави 

привредног друштва "N.N." није упуштао у оцену да ли је означено при-

вредно друштва покривало губитке смањивањем основног капитала или је 

располагало нераспоређеном добити и резервама које се могу користити 
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за те намене. Ово из разлога што су у поступку регистрације смањења 

оснивачког капитала претварањем у резерве у поједностављеном поступ-

ку услови које треба да испуни подносилац пријаве не могу проширивати 

на оне који нису садржани у члану 54. став 3. Закона о регистрацији при-

вредних субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/04... 111/2009). Насу-

прот ревизијским наводима, поступак доношења одлуке скупштине при-

вредног друштва о таквом смањењу основног капитала је ограничена пра-

вилима из чл. 114. и 271. Закона о привредним друштвима ("Службени 

гласник РС", број 124/05) и у случају одсуства корелације може водити 

одговорности самог привредног друштва. Тужени у својству надлежног 

органа који води регистар привредних друштава био је ограничен код 

испитног поступка поводом пријаве за регистрацију само на оне околно-

сти које су садржане у члану 22. став 1. Закона о регистрацији привредних 

субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/04... 111/2009)." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 423/2020 од 

29.12.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 

16.03.2021. године)  

 

 

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КАШЊЕЊЕ У ИСПУЊЕЊУ НОВЧАНИХ 

ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА  

Повериоцу новчане обавезе припада накнада због кашњења у 

испуњавању новчаних обавеза обрачуната у износу од 20.000,00 дина-

ра по поднетом предлогу за извршење на основу веродостојне испра-

ве, без обзира на то што је по приговору дужника и започињању пар-

нице дошло до спајања поступака ради једновременог расправљања. 

Из образложења: 

"...Оцењујући испуњеност услова за дозвољеност ревизије изја-

вљене на основу цитиране законске одредбе Врховни касациони суд је 

нашао да у овој врсти спора не постоји потреба за уједначавањем судске 

праксе или новим тумачењем права, као ни разматрањем правних питања 

од општег интереса или правних питања у интересу равноправности гра-

ђана. Побијаном другостепеном одлуком правноснажно је одлучено о зах-

теву тужиоца за исплату потраживања према туженом на име дуга за 
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извршене услуге са припадајућом законском затезном каматом почев од 

дана пријема рачуна којим су оне фактурисане, све уз обрачун накнаде за 

кашњење у испуњењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

према броју поднетих предлога за извршење на основу веродостојне 

исправе. Имајући у виду садржину тражене правне заштите, начин пресу-

ђења и разлоге на којима су засноване побијане одлуке нижестепених 

судова, Врховни касациони суд налази да у конкретном случају нису 

испуњени законски услови које прописује одредба члана 404. став 1. Зако-

на о парничном поступку. Ревизијски наводи тужене не представљају 

правно релевантни основ за изјављивање посебне ревизије из те законске 

одредбе, већ се састоје у његовом виђењу конкретног правног односа пар-

ничних странака и тумачењу материјално-правних одредби. Ревизијом се 

не указује на постојање међусобно противречне судске праксе и различи-

тости у поступању у истим или сличним чињенично-правним ситуација-

ма. Обрачун накнаде за кашњење у испуњењу новчаних обавеза припада 

повериоцу по поднетом предлогу за извршење на основу веродостојне 

исправе, без обзира што је потом по изјављивању приговора од стране 

дужника, овде туженог, дошло до спајања поступка који су започети по 

више таквих предлога." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 19/2020 од 

17.9.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 
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СТЕЧАЈНО ПРАВО 

 

ДЕЈСТВО ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ  

НА НАКНАДНО НАСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА 

Одредбе плана реорганизације не могу се применити на потра-

живања настала након обуставе стечајног поступка због усвајања 

плана, јер је њихово временско важење ограничено до датума пресека 

стања наведеног у потврђеном плану реорганизације. 

Из образложења: 

"Тужилац тужбом потражује зараду за јун 2014. године, део регре-

са за коришћење годишњег одмора за 2013. годину, регрес за коришћење 

годишњег одмора за 2014. и 2015. годину, као и накнаду исхране у току 

рада за 2015. годину, све у складу са обрачуном судског вештака економ-

ско-финансијске струке. 

За разлику од првостепеног суда, другостепени суд правилно 

интерпретира и примењује одредбе Закона о стечају којима је регулисано 

остваривање потраживања према лицу над којим се спроводе мере из пла-

на реорганизације. 

Правноснажним решењем Привредног суда у Краљеву Рео 5/14 од 

29.4.2014. године потврђено је усвајање плана реорганизације над туже-

ним. Наведеним планом обухваћена су потраживања поверилаца према 

стечајном дужнику са пресеком стања на дан 30.11.2013. године.  

Чланом 167. Закона о стечају прописана су правна дејства потвр-

ђивања усвајања плана реорганизације. Правни односи између стечајног 

дужника и поверилаца уређују се искључиво према условима из плана 

реорганизације, који има својство новог уговора за измирење потражива-

ња која су у њему наведена, али и својство извршне исправе. Правносна-

жношћу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације престају 

све правне последице отварања стечајног поступка. Такође, истим реше-

њем стечајни поступак се обуставља (што је другачије законско решење у 

односу на Закон о стечајном поступку), а непоступање по плану предста-

вља разлог за отварање новог стечаја. 

Напред означена дејства стечајног поступка односе се на потражи-

вања која су наведена у плану, односно на потраживања која нису наведена 
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у плану, а чији имаоци се налазе у истом положају као повериоци потражи-

вања која су планом садржана. Тиме се остварује једна од основних тежњи 

стечајног поступка – равноправност поверилаца истог положаја, те омогу-

ћава остваривања права оних повериоца који су изузети приликом израде 

плана. Одредбе овог плана не могу се применити на потраживања настала 

након обуставе стечајног поступка, будући да је њихово временско важење 

ограничено до датума пресека стања наведеног у садржини плана. Смисао 

плана реорганизације јесте да се уместо банкротства стечајном дужнику 

омогући егзистенција у правном промету уз растерећење обавеза кроз усво-

јене мере (делимични отпис главнице и/или камате, мировање у отплати, 

пролонгирање рокова доспелости обавезе, измирење обавеза у ратама и сл). 

Ове мере се односе само на потраживања настала до дана који је у плану 

означен као датум пресека стања. На права и обавезе стечајног дужника 

који је наставио пословање након потврђивања усвајања плана реорганиза-

ције не примењују се одредбе из тог плана, будући да ови правни односи 

нису обухваћени временским важењем плана. 

Из изложеног следи да је одлука другостепеног суда заснована на 

правилној примени материјалног права, имајући у виду да су потражива-

ња тужиоца из радног односа, захтевана у овом поступку, настала и 

доспела након датума пресека стања по потврђеном и претходно усвоје-

ном плану реорганизације. Стога, одредбе овог плана не могу се примени-

ти на тужиочево потраживање, то јест његово потраживање се не намиру-

је према условима из овог плана. Тужилац има право на исплату зараде за 

јун 2014. године по члану 104. став 1. Закона о раду, као и накнаду тро-

шкова исхране у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора по 

члану 108. Закона о раду, који су у случају тужиоца одређени уговором о 

раду и КУ за конкретну област рада." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 412/2020 од 

01.10.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 
 

НАМЕРА ОШТЕЋЕЊА ПОВЕРИЛАЦА  

У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ 

Измирење потраживања једном повериоцу од стране субјекта 

приватизације, путем компензације извршено противно усвојеном 
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програму реструктурирања, представља радњу оштећења осталих 

поверилаца чија потраживања су утврђена тим програмом. 

Из образложења: 

"Према стању у спису предмета, побијаним правним послом - ван-

судским поравнањем од 25.3.2008. године, тужилац и тужени су се споразу-

мели да изврше пребој међусобних потраживања, а да разлику која остане 

након компензације у корист тужиоца у износу од 251.811,58 УСД тужени 

намири плаћањем износа од 55.000,00 УСД, док се у преосталом делу сма-

тра да је тужилац извршио опрост дуга. Међусобна потраживања парнич-

них странака потичу из уговора о извођењу грађевинских радова које је 

"Југоимпорт-СДПР" Београд закључио са Министарством одбране Ирака, у 

оквиру пројекта П-1100. Тужилац је у циљу реализације овог пројекта анга-

жован као извођач радова, док је тужени ангажован од стране тужиоца као 

подизвођач на реализацији делова пројекта означених као П-1102 и П-1103. 

Грађевински радови на реализацији целокупног пројекта П-1100 обуста-

вљени су дана 2.8.1990. године. Након тога, дана 22.3.2006. године, закљу-

чен је Амански споразум, као прелиминарни споразум о висини активе, а 

дана 10.1.2008. године закључен је споразум о регулисању дуга између 

државе Ирак и привредног друштва "Југоимпорт-СДПР" Београд.  

Између тужиоца и туженог пред Трговинским судом у Београду 

вођена је парница по тужби тужиоца, који је тражио да му тужени врати 

неоправдани аванс по уговору П-1102, с тим да је тужени поднео против-

тужбу захтевајући накнаду за изведене радове по уговору П-1103. Прво-

степеном пресудом усвојени су тужбени захтеви обеју парничних страна-

ка, које су потом уложиле жалбе на ову пресуду, али су заједничким под-

неском од 28.3.2008. године повукле раније изјављене жалбе и закључиле 

вансудско поравнање, које тужилац побија у овом поступку у складу са 

одредбама Закона о стечају. 

Поред изнетог, током поступка је утврђено да се тужилац од 

28.1.2005. године налазио у поступку реструктурирања, да су програмом 

реструктурирања обухваћена само три комерцијална повериоца и да је 

програм усвојен (прихваћен) одлуком Агенције за приватизацију донетом 

дана 27.6.2006. године. Тужени није пријавио потраживање у овом 

поступку. Закључком исте агенције од 16.9.2011. године обустављен је 

поступак реструктурирања над тужиоцем, имајући у виду да субјект при-

ватизације није предузео прописане мере реструктурирања ради превази-
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лажења презадужености, а стечајни поступак над истим субјектом отво-

рен је дана 9.12.2011. године, по предлогу од 7.9.2011. године.  

Полазећи од напред утврђеног чињеничног стања, првостепени 

суд је одбио тужбени захтев са образложењем да нису испуњени законски 

услови за побијање правних радњи стечајног дужника, будући да тужилац 

није пружио доказ да је на страни стечајног дужника постојала намера да 

се закључењем вансудског поравнања оштети један или више поверилаца, 

нити је пружио доказ да је на страни туженог, као сауговарача, постојала 

свест о таквој намери. Околност да је тужилац у време закључења спор-

ног вансудског поравнања био у поступку реструктурирања, по оцени 

првостепеног суда, не може бити доказ у прилог претходно наведеном. 

Насупрот изнетом становишту, другостепени суд налази да је прво-

степена пресуда донета уз погрешну примену материјалног права на утвр-

ђено чињенично стање. Према разлозима другостепеног суда, тужени је 

спорним поравнањем у потпуности намирен, док остали повериоци тужио-

ца који су евидентирани у програму реструктурирања нису намирили своја 

потраживања, чиме је тужени стављен у повлашћен положај. При том, 

тужени је био свестан да тужилац има потешкоће са измиривањем својих 

обавеза, те да намирењем свог потраживања истовремено онемогућава 

намирење осталих поверилаца који су то право стекли пре тужиоца и који 

би се, да није било побијаног поравнања, намирили у складу са редоследом 

доспелости. Следом реченог, првостепена пресуда је преиначена, на тај 

начин што је утврђено да је без правног дејства према стечајној маси тужи-

оца вансудско поравнање од 26.03.2008. године, па је сагласно законској 

последици усвајања тужбеног захтева ради побијања правних радњи стечај-

ног дужника обавезан тужени да у стечајну масу тужиоца врати корист 

остварену побијеним правним послом, у износу од 814.958,28 УСД, у 

динарској противвредности, са припадајућом затезном каматом. 

По оцени Врховног касационог суда, изложено становиште друго-

степеног суда је правилно. 

У конкретном случају, тужилац је доказао испуњеност општих усло-

ва побијања правних радњи стечајног дужника из члана 119. Закона о стеча-

ју, али и посебних претпоставки из члана 123. истог закона, којим се оствару-

је правна заштита у случају намерног оштећења поверилаца. Тужилац је 

правно лице над којим се спроводи поступак стечаја и које у својој стечајној 

маси нема довољно имовине за потпуно намирење стечајних поверилаца. 
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Закључењем побијаног вансудског поравнања од 25.3.2008. године тужилац 

је фаворизовао туженог, као повериоца, у односу на остале повериоце, на тај 

начин што је његово потраживање намирио у целости, занемарујући при том 

утврђена права осталих поверилаца који нису намирили своја потраживања. 

На описани начин повређен је принцип равномерног намирења стечајних 

поверилаца, у корист тужиоца, а на штету осталих поверилаца, чиме је оства-

рен општи услов стечајног побијања.  

Надаље, према свим околностима случаја очигледно је да је тужи-

лац наведени правни посао предузео са намером да оштети повериоце, 

али и да је оваква намера његовом сауговарачу (туженом) била позната.  

Правилно је становиште другостепеног суда да се намера оштећења 

поверилаца на страни тужиоца не може посматрати независно од правног 

положаја у коме се тужилац налазио у тренутку закључења побијаног прав-

ног посла. У том моменту тужилац, као субјект приватизације, био је у 

поступку реструктурирања, а као разлог за спровођење овог поступка, према 

програму прихваћеном од стране Агенције за приватизацију, наводи се про-

цена ове Агенције да се капитал или имовина тог предузећа не могу продава-

ти методом јавног тендера или јавне аукције због презадужености субјекта. 

Програм реструктурирања тужиоца предвиђао је услове и начин намирења 

три комерцијална повериоца који су пријавили своја потраживања, као и 

начин и услове намирења осталих поверилаца у коју групу се сврстава и 

тужени, јер није пријавио потраживање у овом поступку. Одредбом члана 21. 

став 3. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 38/2001... 

52/2014) прописано је да Агенција за приватизацију израђује програм 

реструктурирања или израду програма поверава субјекту приватизације, 

односно правном или финансијском саветнику, у складу са чланом 20ђ истог 

закона, који је обавезујући за субјект. Чланом 23. истог закона, поред оста-

лог, предвиђено је да се програм реструктурирања сматра донетим када 

Агенција донесе одлуку о прихватању тог програма, а чланом 23а истог зако-

на да програм реструктурирања има својство извршне исправе. Наведене 

одредбе закона упућују на закључак да се поступак реструктурирања спрово-

ди под стриктном контролом надлежног државног органа - Агенције, одно-

сно да се повериоци субјекта приватизације намирују према условима пред-

виђеним у програму реструктурирања, који мора бити прихваћен од стране 

Агенције. Намирењем поверилаца према садржини усвојеног програма 

остварује се равномерно намирење поверилаца, што је и циљ овог поступка. 
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Отуда, тужилац као субјект приватизације није могао намиривати повериоце 

мимо програмом утврђених начина и услова намирења. Код чињенице да је 

туженом пружено намирење путем компензације противно усвојеном про-

граму реструктурирања, а самим тим и без одобрења Агенције за приватиза-

цију, очигледна је намера да се на описани начин изиграју правила намирења 

из програма, односно права поверилаца утврђена тим програмом. Намера 

оштећења поверилаца на страни тужиоца није могла остати непозната туже-

ном, који и поред знања да је тужилац у поступку реструктурирања због пре-

задужености, пристаје да закључи побијани правни посао којим му се даје 

привилегован положај и пружа потпуно намирење, на штету осталих повери-

лаца, пре свега комерцијалних поверилаца обухваћених програмом, који 

нису намирили своја потраживања. Према томе, не само да је тужени знао за 

намеру тужиоца, већ су у конкретном случају испуњени услови за претпоста-

вљено знање сауговарача о намери оштећења на страни стечајног дужника у 

смислу члана 123. Закона о стечају. 

У прилог изнетом схватању о неједнаком третману поверилаца, те 

постојању намере оштећења, указује чињеница да тужилац побијаним 

правним послом не само да даје туженом привилеговано намирење потра-

живања, већ му даје и отпуст дуга у износу од 196.811,28 УСД, чиме све-

сно умањује имовину из које би требало да се намире остали повериоци." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 204/2019 од 

15.5.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ  

У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА 

Потраживања неизмирене лизинг накнаде настале после отва-

рања стечаја представљају дуговање стечајне масе у односу на која се 

примењује општи рок застарелости, као и услови за прекид и наставак 

тока застарног рока прописани Законом о облигационим односима. 

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању предмет тужбеног захтева 

је исплата износа од 42.777,872 евра у динарској противвредности на име 

неисплаћених лизинг накнада за период 2012, 2013. и јануар 2014. године, 
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које су настале након отварања стечајног поступка над туженим. Тужилац 

као давалац лизинга и тужени као прималац лизинга били су у облигацио-

ном односу по више закључених уговора о финансијском лизингу. Реше-

њем Привредног суда у Београду Ст 267/2012 покренут је поступак стеча-

ја над туженим и тужени је још увек у поступку стечаја. Тужилац је под-

нео излучни захтев за предмете лизинга који су се налазили у државини 

стечајног дужника. Тужени је дана 1.10.2012. године, 28.9.2012. године и 

27.9.2013. године поднео захтев за регистрацију предметних лизинг вози-

ла за које би наставио са отплатом. Након тога тужилац је издао регистра-

цију за наведена возила. Дана 1.6.2015. године донето је решење о банкро-

ту Ст 267/2010 и сви предмети лизинга су враћени тужиоцу закључно са 

12.3.2014. године. Тужени је у току поступка оспорио тужбени захтев и 

истакао приговор застарелости спорног потраживања.  

Нижестепени судови су стали на становиште да спорно потражи-

вање представља извршење обавезе из уговора о привреди које застарева 

у року од три године. Зато је тужбени захтев у целости одбијен.  

Врховни касациони суд не прихвата изнето правно схватање из 

разлога што налази да је исто засновано на погрешној примени материјал-

ног права. Ово је из разлога што је туженикова обавеза конституисана 

уговором о финансијском лизингу. Зато се питање природе тог правног 

односа мора оценити у складу са одредбом члана 2. тачка 1. Закона о 

заштити корисника финансијских услуга. Том одредбом је изричито про-

писано да финансијске услуге чине банкарске услуге, услуге финансиј-

ског лизинга и финансијске погодбе. Отуда се обавезе конституисања уго-

вором о финансијском лизингу могу сматрати само видом финансијских 

услуга, а не обавезом конституисаном уговором у привреди. Обзиром да 

је предмет овог спора исплата неизмирених доспелих лизинг накнада за 

време трајања стечајног поступка то се и застарелост тог потраживања не 

може ценити применом одредбе члана 374. Закона о облигационим одно-

сима, којом је прописан посебан рок за застарелост потраживања из уго-

вора о промету робе и услуга. Напротив, ради се о потраживању за чију 

застарелост није прописан посебан рок. Зато се и питање застаре спорног 

дуга туженог према тужиоцу мора ценити у оквиру општег застарног рока 

прописаног одредбом члана 371. Закона о облигационим односима.  

Осим тога, основано се ревизијом указује и да спорно потраживање 

представља дуг стечајне масе. То је изричито прописано одредбом члана 95. 
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став 2. Закона о стечају. С тога се правна оцена почетка тока застарелости тог 

дуга мора оценити сходном применом Законом о облигационим односима 

прописаном наставку тока рока застаревања потраживања пријављених у 

поступку стечаја. Ово је из тог разлога што је одредбом члана 54. став 1. 

Закона о стечају прописано да се обавезе стечајне масе намирују приоритет-

но, одмах по измирењу трошкова стечајног поступка. Тек по измирењу тро-

шкова стечаја и обавеза стечајне масе може се сходно одредби става 2. истог 

члана приступити исплати потраживања осталих стечајних поверилаца. С 

тога, а полазећи од одредбе члана 95. став 1. Закона о стечају, којом је пропи-

сано да давалац лизинга подноси захтев да му се из стечајне масе излуче 

предмети лизинга, јасно је да се такав захтев мора уподобити пријави потра-

живања стечајних поверилаца. У случају одбијања захтева за излучење пред-

мета лизинга на страни стечајног дужника конституише се обавеза исплате 

пуног износа лизинг накнаде. Зато се потраживање неизмирених лизинг 

накнада након отварања поступка стечаја мора уподобити потраживању 

осталих стечајних поверилаца и у погледу тока и наставка застаревања истих 

прописаног одредбом члана 392. тачка 4. Закона о облигационим односима. 

То је последица чињенице да Законом о облигационим односима није посеб-

но уређено питање застаревања потраживања према стечајној маси. Тиме је 

настала правна празнина у погледу законске уређености питања прекида и 

настављања тока застарелости ових потраживања. Зато се сходно правилима 

о попуњавању правне празнине и оцена прекида и наставка тока застарело-

сти таквих дуговања стечајне масе мора разрешити аналогном применом 

одредбе члана 392. став 4. Закона о облигационим односима. У противном, 

када се правило те одредбе не би односило и на потраживања према стечајној 

маси повериоци тих потраживања би се нашли у неравноправном положају у 

односу на обичне стечајне повериоце, упркос изричитом законском одређе-

њу да се њихова потраживања приоритетно намирују. Из тих разлога не 

може се прихватити правно становиште нижестепених судова да отварање 

стечаја није од значаја за прекид и наставак тока застарелости потраживања 

за неизмирене лизинг рате настале након отварања стечајног поступка. 

Напротив, та потраживања се не могу изузети из Законом о облигационим 

односима прописаном обавезном прекиду и наставку застаревања потражи-

вања која су пријављена у поступку стечаја.  

У првостепеном поступку је утврђено постојање потраживања за 

неисплаћену лизинг накнаду насталу у периоду од отварања стечајног 
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поступка до враћања предмета лизинга у износу од 42.777,82 евра. До утуже-

ња тог потраживања није протекао рок застарелости прописан одредбом чла-

на 371. Закона о облигационим односима. Неспорно је да тај дуг туженог 

према тужиоцу постоји. Зато је Врховни касациони суд сагласно одредби 

члана 416. став 1. ЗПП усвојио ревизију тужиоца и преиначио нижестепене 

пресуде тако што је захтев за исплату наведеног дуга у целости усвојен." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 339/2019од 

18.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 
 

 

СТАН СОЛИДАРНОСТИ И СТЕЧАЈНА МАСА 

Стан изграђен из средстава Фонда за финансирање изградње 

станова солидарности не може бити део стечајне масе након отвара-

ња стечајног поступка, јер привредни субјект коме је стан додељен не 

стиче на стану право својине, већ само право (и дужност) да исти 

додели свом запосленом на коришћење на неодређено време, по 

поступку спроведеном у складу са својим општим актом. 

Из образложења: 

"Предмет спора је утврђење станарског права, односно права трај-

ног закупа на неодређено време са правом на откуп стана са ознакама као 

у изреци. 

Првостепени суд одбија тужбени захтев са образложењем да 

тужилац није стекао право на откуп предметног стана, јер својство носио-

ца станарског права, односно закупца није стекао до дана ступања на сна-

гу Закона о становању (2.8.1992. године), нити се стан налази у друштве-

ној или државној својини. Утврђујући право својине туженог на стану 

образлаже да је за одлучивање о спору небитна чињеница из којих сред-

става је стан купљен, односно начин стицања својине туженог на стану, те 

да доцније статусне промене, промене облика организовања код туженог 

такође нису од правног значаја. 

Другостепени суд прихвата становиште првостепеног суда и 

потврђује првостепену пресуду. Сматра да одредбе чл. 39. и 47. Закона о 

становању нису од утицаја, јер тужилац до тренутка ступања на снагу 
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закона није имао станарско право због чега после његовог ступања на сна-

гу није ни могао стећи право откупа. 

Према становишту Врховног касационог суда нижестепене пресу-

де су донете погрешном применом материјалног права. Не може се при-

хватити становиште да је небитно којим средствима је предметни стан 

изграђен, а сами судови из решења о додели стана и записника о примо-

предаји стана тужиоцу, утврђују да се ради о стану изграђеном из сред-

става Фонда солидарности.  

Станови солидарности нису у својини привредних субјеката, већ се 

станови изграђени из средстава Фонда за финансирање изградње станова 

солидарности додељују оним субјектима који немају сопствена средства за 

решавање стамбених потреба својих запослених. На додељеним становима 

они не стичу право својине, већ им се станови додељују ради доделе стана на 

коришћење на неодређено време својим запосленима, на основу спроведеног 

поступка доделе предвиђеног општим актима тог правног лица.  

Одлука о додели стана на коришћење тужиоцу из 1998. године је 

коначна, а записником је извршена примопредаја тужиоцу као овлашће-

ном лицу претходника туженог као корисника, док су записник о примо-

предаји стана потписали продавац, извођач и Фонд за финансирање 

изградње станова солидарности као инвеститор. Доцније статусне тран-

сформације код туженог не могу изменити правни статус предметног ста-

на на коме тужени није могао стећи право својине, због чега стан не може 

ни бити део стечајне масе након отварања стечајног поступка.  

Чланом 39. Закона о становању је прописано да се одредбе овог 

закона о коришћењу друштвеног стана по основу уговора о закупу од дру-

штвеног стана примењују и на коришћење станова у друштвеној и држав-

ној својини који буду дати у закуп на неодређено време. Закупац на неод-

ређено време стана из става 1. овог члана, може тај стан да откупи по 

одредбама овог закона. 

Чланом 47. Закона о становању је прописано да лице коме је прав-

носнажном одлуком додељен на коришћење стан са станарским правом, а 

које до дана ступања на снагу овог закона није закључило уговор о кори-

шћењу тог стана, закључује уговор о закупу тог стана, са правима који су 

овим законом утврђена за закупца друштвеног стана на неодређено време. 

Ставом 2. истог члана је прописано да предузећа и установе могу у складу 
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са својим општим актом, односно прописом о решавању стамбених потре-

ба да дају станове у закуп на неодређено време запосленим лицима, а ста-

вом 3. истог члана да у случајевима из ст. 1. и 2. лица којима се додели 

стан имају права која су овим законом утврђена за закупца друштвеног 

стана на неодређено време.  

Имајући у виду наведене одредбе, те да је коначним решењем 

правног претходника туженог тужиоцу предметни стан дат на коришћење 

на неодређено време, следи да ово лице има иста права као закупац дру-

штвеног стана на неодређено време, те да у смислу члана 16. Закона о ста-

новању има и право на откуп стана." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 66/2020 од 

25.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 

 
 

ВРАЋАЊЕ НА РАД НАКОН ПОНИШТАЈА ОТКАЗА УГОВОРА  

О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА НАД КОЈИМ ЈЕ ОТВОРЕН СТЕЧАЈ 

После отварања стечајног поступка над послодавцем, суд који 

је правноснажно одлучио о незаконитости отказа датог запосленом 

пре стечаја, вратиће га на рад на његов захтев, јер отварањем стечаја 

запосленима не престаје радни однос по сили закона, већ стечајни 

управник може дати отказ наводећи као разлог отварање стечаја. 

Из образложења: 

"Другостепени суд налази да је правилна одлука првостепеног 

суда у делу који се односи на поништај решења о отказу уговора о раду, 

али преиначава одлуку о захтеву тужиоца за враћање на рад и признање 

права по основу рада за период од незаконитог отказа до враћања на рад, 

образлажући да је материјално право погрешно примењено. Другостепени 

суд сматра да, с обзиром да је чланом 77. Закона о стечају прописано да је 

отварање стечајног поступка разлог за отказ уговора о раду који је над 

туженим отворен, више не постоје услови за враћање тужиоца на посао 

односно на послове које је обављао до престанка радног односа.  

Према оцени Врховног касационог суда закључак другостепеног 

суда је неправилан. 
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Одредбом члана 191. став 1. Закона о раду је прописано да ако суд 

донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом незаконито 

престао радни однос, одлучиће да се запослени врати на рад ако запослени то 

захтева. Ставом два овог члана је прописано да поред враћања на рад посло-

давац има обавезу да запосленима исплати накнаду штете у висини изгубље-

не зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уго-

вору о раду и уплати доприносе за обавезно социјално осигурање.  

Одредбом члана 77. став 1. Закона о стечају је прописано да отва-

рање стечајног поступка представља разлог за отказ уговора о раду који је 

стечајни дужник закључио са запосленим. Сходно ставу 2. истог члана 

стечајни управник одлучује о отказу уговора о раду из става 1. овог члана 

и о отказу обавештава одговарајући орган, односно организацију за запо-

шљавање на чијој територији се налази седиште стечајног дужника. 

Из наведене законске одредбе произлази да отварањем стечајног 

поступка отказ уговора о раду не наступа по сили закона, већ отварање сте-

чајног поступка само представља разлог за отказ уговора о раду који је сте-

чајни дужник закључио са запосленим. О томе одлуку доноси стечајни 

управник у зависности од потребе броја лица ради окончања започетих 

послова. Стечајни управник поред запослених којима није дат отказ уговора 

о раду, може ангажовати и потребан број лица ради окончања започетих 

послова или ради вођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије.  

Зато је погрешан закључак другостепеног суда да тужилац нема 

право да сходно члану 191. Закона о раду, након правноснажности одлуке 

о поништају решења о отказу уговора о раду са анексом, захтева враћање 

на рад и права која му припадају од престанка радног односа који је био 

незаконит до дана враћања. На право тужиоца на враћање на рад је без 

утицаја чињеница што ће се након враћања на рад, на радни однос тужио-

ца и туженог као послодавца над којим је отворен поступак стечаја, при-

мењивати одредбе посебног закона, Закона о стечају, што подразумева да 

се запослени може задржати на раду, али и да му се може отказати уговор 

о раду навођењем отварања стечајног поступка као разлога отказа, све у 

зависности од одлуке стечајног управника." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 112/2020 од 

18.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године)  
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УПРАВНО ПРАВО 

 
 

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ПРОТИВ 

РЕШЕЊА О КОНЦЕНТРАЦИЈИ 

За подношење тужбе у управном спору против решења о кон-

центрацији, легитимисан је само онај учесник на тржишту коме је 

оспореним актом повређен конкурентски положај на тржишту значај-

ним ограничавањем, нарушавањем или спречавањем конкуренције.  

Из образложења: 

"Одредбом члана 11. став 1. Закона о управним споровима (''Слу-

жбени гласник РС'' број 111/09) прописано је да тужилац у управном спо-

ру може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је 

управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес. 

Одредбом члана 33. став 1. Закона о заштити конкуренције (''Слу-

жбени гласник РС'' бр. 51/09, 95/13) прописано је да је странка у поступку 

пред Комисијом учесник на тржишту који је поднео пријаву концентрације 

или захтев за појединачно изузеће, односно учесник на тржишту против 

кога је покренут испитни поступак. Према ставу 2. истог члана, својство 

странке у смислу овог закона немају подносиоци иницијативе за испитива-

ње повреде конкуренције, даваоци информација и података, стручна лица и 

организације чије се анализе користе у поступку, као ни други државни 

органи и организације које сарађују са Комисијом у току поступка.  

Полазећи од цитираних прописа, Врховни касациони суд налази 

да је у побијаном решењу Управни суд правилно оценио да тужилац, овде 

подносилац захтева, није активно легитимисан за подношење тужбе.  

Наиме, подносилац захтева није био странка у поступку покрену-

том по пријави концентрације учесника на тржишту коју је поднело при-

вредно друштво ''Телеком Србија'' АД. У том поступку није одлучивано о 

правима и обавезама подносиоца захтева, већ је одлучивано о праву при-

вредног друштва ''Телеком Србија'' АД да стекне контролу над Предузе-

ћем SAT TV Meteor DOO и његовој обавези да плати прописану таксу. Не 

постоји ни на закону заснован интерес подносиоца захтева за подношење 
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тужбе у управном спору. Субјективна оцена неког лица да му је управним 

актом повређено неко право, која утемељење налази у термину "сматра" 

наведеном у члану 11. став 1. Закона о управним споровима, не може има-

ти значај процесно-правног услова из кога проистиче активна легитима-

ција за подношење тужбе.  

Под интересом неког лица заснованим на закону не подразумева 

се сваки интерес, него само онај, који своје упориште има у закону. 

Основни интерес учесника на тржишту установљен Законом о заштити 

конкуренције јесте управо заштита конкуренције, под чијом повредом се, 

у смислу члана 9. овог закона, сматрају акти или радње учесника на тржи-

шту које за циљ или последицу могу да имају значајно ограничавање, 

нарушавање или спречавање конкуренције. Следом наведеног, за подно-

шење тужбе у управном спору против решења о концентрацији може бити 

легитимисан само онај учесник на тржишту, коме је оспореним актом 

непосредно повређен конкурентски положај на тржишту значајним огра-

ничавањем, нарушавањем или спречавањем конкуренције. У овом кон-

кретном случају исход поступка вођеног по пријави привредног друштва 

"Телеком Србија" АД, било позитиван – било негативан, није се могао 

непосредно одразити на пословање подносиоца захтева, нити је подноси-

лац доказао да је оспорени акт имао за циљ или последицу значајно огра-

ничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Посредно "рефлек-

товање ефеката концентрације" на пословање подносиоца не представља 

основ за активну легитимацију у управном спору, јер би, у противном, за 

подношење тужбе против решења о одобрењу концентрације били леги-

тимисани и сви други учесници на тржишту на које се протежу ефекти 

концентрације – конкуренти, добављачи, потрошачи итд. У одговору на 

захтев се основано указује на то, да би то довело до ситуације "правне 

несигурности и неизвесности за спровођење свих концентрација које под-

лежу обавези пријаве"."  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 387/2019 од 

24.1.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 
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ФАКТИЧКА НЕМОГУЋНОСТ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА  

О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ ИЗВЕДЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

Фактичка немогућност извршења решења постоји ако је у 

поступку легализације већ изведених радова, издата грађевинска и 

употребна дозвола за формирање станова који као стамбене целине 

нису изграђени.  

Из образложења: 

"Тужени орган у оспореном решењу и Управни суд у побијаној пре-

суди нису размотрили и оценили ни наводе подноситељке нити доказе које је 

доставила, већ указују да су доношењу решења, односно легализацији, прет-

ходили радови изведени на физичкој деоби и пренамени пословног простора 

у стамбени, али необразлажу на који начин је извршена физичка деоба. Пози-

вајући се на вештачење о техничкој контроли исправности и испуњености 

услова за употребу објекта, закључују да из диспозитива оспореног решења о 

грађевинској и употребној дозволи Секретаријата за послове легализације 

објеката XXXI-10 број 351.21-19185/2010 од 28.12.2010. године не произлази 

да његово извршење није могуће. Поред тога, налазе да је захтев за оглашава-

ње ништавим решења неоснован јер је на основу њега извршен упис у ката-

стар непокретности, чиме је, сматрају, решење већ извршено, а, по оцени 

Управног суда, фактички је извршено и у сваком другом погледу.  

Међутим, навод подноситељке захтева којим се истиче да не 

постоји стан број 3 у површини од 102,68 м2 за који је решењем о грађе-

винској и употребној дозволи од 28.12.2010. године, предузећу "Tehnopro-

met Com.M." a.d. из Београда издата дозвола, него два мања стана бр. 3 и 4 

који су физички раздвојени станом 3а, по оцени Врховног касационог 

суда, од суштинског је значаја за оцену основаности захтева за оглашава-

ње ништавим решења у смислу члана 257. став 1. тачка 3) Закона о 

општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и 

''Службени гласник РС'' број 30/10) на основу кога је, према стању у спи-

сима, поднет захтев за оглашавање решења ништавим. Ово стога што се 

њиме указује да извршење решења чије се оглашавање ништавим тражи 

фактички није могуће, што доводи у питање и могућност његовог правног 

извршења. Стога је у побијаној пресуди овај навод морао бити образло-

жен, а како је образложење изостало, пресуда је захваћена битном повре-

дом правила поступка на коју се у захтеву указује. 
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Управни суд мора имати у виду да су, у овом случају, решењем о 

грађевинској и употребној дозволи одобрени већ изведени радови на 

физичкој подели пословног простора и пренамени у стамбени, па фактич-

ка немогућност извршења решења постоји уколико су грађевинска и упо-

требна дозвола издате за формирање станова који као стамбене целине 

нису изграђени. Управним актом је у конкретној ситуацији фактичко ста-

ње правно оснажено, па диспозитив управног акта мора одговарати том 

стању. Реализација решења о легализацији изведених радова у правном 

смислу, не може се свести само на могућност спровођења таквог решења 

у Катастру непокретности. Наиме, управни акт не сме бити супротан 

основним принципима правног поретка тако што ће онемогућити оствари-

вање права стечених на основу закона, у која не спадају само права која се 

стичу уписом у Катастар непокретности него и права која се стичу или 

произлазе из судских одлука – у овом случају право трајног закупа на ста-

ну из кога проистиче право откупа." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 113/2020 од 

12.6.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 
 

 

ПОСТУПАК ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПОНАВЉАЊЕ  

УПРАВНОГ ПОСТУПКА 

Поступак по захтеву за понављање управног поступка подне-

тог након 1. јуна 2017. године, спровешће се по одредбама Закона о 

општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016). 

Из образложења: 

"Врховни касациони суд констатује да се питање сукоба сукцесив-

них закона обично решава посебним прелазним одредбама новог закона. 

У већини процесних закона прелазним одредбама се регулише не само 

питање да ли ће се започети поступци наставити применом одредаба ста-

рог или новог закона, него и питање да ли ће за ванредне правне лекове 

бити меродавне одредбе закона чијом применом је поступак правносна-

жно окончан или одредбе закона који важи у време подношења ванредног 

правног лека. Уколико прелазним одредбама новог закона наведена пита-

ња нису посебно уређена, примењује се правило о тренутном дејству 

новог закона – како на започете, тако и на окончане поступке.  
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Прелазним и завршним одредбама новог ЗУП прописано је: да ће се 

поступци који до почетка примене овог закона нису окончани, окончати 

према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог зако-

на, а ако после почетка примене овог закона решење првостепеног органа 

буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама 

овог закона (члан 213. ст. 1. и 2); да даном почетка примене овог закона 

престаје да важи Закон о општем управном поступку ("Службени лист 

СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) (члан 216); да 

овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јуна 2017. године, изузев 

одредаба чл. 9, 103 и 207. овог закона које почињу да се примењују истеком 

90 дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 217).  

Из цитираних одредаба произлази да је даном почетка примене новог 

ЗУП престао да важи стари ЗУП који се до тада примењивао, а који се након 1. 

јуна 2017. године може примењивати само у поступцима који нису окончани. 

Нови ЗУП не садржи одредбе које омогућавају примену старог ЗУП на оконча-

не поступке у случају коришћења ванредних правних средстава. Према стано-

вишту Врховног касационог суда, за ванредна правна средства, међу којима је 

и понављање поступка, по којима је поступак започео након 1. јуна 2017. годи-

не, меродавне су одредбе новог ЗУП. Управо због тога што поступак по ван-

редним правним средствима у процесном смислу суштински не представља 

нову правну ситуацију, како наводи подносилац захтева, применом новог ЗУП 

не повређује се начело забране ретроактивности односно начело законитости. 

Европски суд за људска права изјаснио се такође да је тренутна примена зако-

на допуштена као општи принцип, уколико супротно није изричито прописано 

(став 35. пресуде од 19. децембра 1997. године донете у предмету Brualla 

Gomez de la Torreprotiv Španije, представка број 26.737/95). 

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд налази да се на 

предлог за понављање поступка поднет 21.2.2018. године примењују одред-

бе новог ЗУП, како је правилно закључио Управни суд у побијаној пресуди. 

Али, споран је став Управног суда да је тужени био дужан да позове тужио-

ца по члану 59. новог ЗУП да предлог за понављање поступка уреди у скла-

ду са одредбама које се примењују у време његовог подношења." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 141/2020 од 

6.8.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. 

године) 
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ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ 

ОДЛУКЕ У ПРЕДМЕТИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Дозвољен је захтев за преиспитивање одлуке Управног суда 

донете у управном спору за оцену законитости одлуке Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, којом је о 

захтеву за заштиту права одлучивано у првом и једином степену.  

Из образложења: 

"По оцени Уставног суда израженој у Одлуци Уж – 10107/2017 од 

15.10.2020. године, коју у потпуности прихвата Врховни касациони суд, 

систем заштите права у Закону о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) заснован је на начелу двостепености, што 

подразумева да одлуку о поднетом захтеву за заштиту права у првом сте-

пену доноси наручилац, док у другом степену одлучује Републичка коми-

сија за заштиту права у поступцима јавних набавки и њене другостепене 

одлуке подлежу судској контроли у управном спору. Међутим, уколико 

наручилац не донесе решење којим усваја захтев за заштиту права, већ 

одговор на захтев са комплетном документацијом достави Републичкој 

комисији ради одлучивања о захтеву у складу са одредбом члана 153. став 

1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, изостаје одлука наручиоца о захте-

ву у првом степену а одлуку о захтеву доноси Републичка комисија. 

Сагласно одредбама члана 159. ст. 1. и 2. наведеног закона, против одлуке 

Републичке комисије не може се изјавити жалба, али се може покренути 

управни спор. Следом наведеног, у ситуацији када је предмет управног 

спора оцена законитости одлуке Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки којом је о захтеву за заштиту права одлучено 

у првом и једином степену, против правноснажне одлуке Управног суда 

може се поднети захтев за преиспитивање судске одлуке Врховном каса-

ционом суду на основу члана 49. став 2. тачка 3) Закона о управним спо-

ровима ("Службени гласник РС", број 111/09)."  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп1 3/2020 од 

28.12.2020. године, усвојена на седници Грађанског одељења од 

16.03.2021. године) 
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ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 
 

ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 

Предлагач у поступку заштите права на суђење у разумном 

року, има право да у овом поступку ангажује адвоката, као пуномоћ-

ника, као и право на накнаду потребних и опредељених трошкова 

овог поступка, у ситуацији када су његов приговор за убрзавање 

поступка или друго правно средство (жалба), усвојени. 

Из образложења: 

"...Из списа и разлога побијаног решења произилази, да је решењем 

Апелационог суда у Београду Р4р 38/20 од 18.11.2020. године, исправље-

ним решењем под истим бројем од 09.12.2020. године, усвојен приговор 

АА јер је утврђено да је у поступку пред тим судом у предмету Гж1 бр. 

3329/19 предлагачу повређено право на суђење у разумном року, те је 

поступајућем судији наложено да у року од 30 дана, од дана пријема реше-

ња, донесе одлуку по изјављеном правном леку и писменом израдом одлу-

ке, оконча овај поступак. Тим решењем није одлучено о захтеву предлагача 

за накнаду трошкова поступка насталих по поднетом приговору, те је на 

захтев предлагача за доношење допунског решења, побијаним решењем 

одбијен захтев за накнаду ових трошкова. Ово из разлога што је првостепе-

ни суд, полазећи од садржине одредби члана 28. став 3. Закона о ванпар-

ничном поступку, који се примењује на основу члана 7. став 3. Закона о 

заштити права на суђење у разумном року, оценио да је овај поступак вођен 

у интересу предлагача, за чије покретање није неопходно правно образова-

ње и искуство, односно ангажовање адвоката као пуномоћника.  

Врховни касациони суд налази да се жалбом предлагача основано 

указује да се изложени став првостепеног суда заснива на погрешној при-

мени права.  

Наиме, приговор ради убрзавања поступка је правно средство про-

писано Законом о заштити права на суђење у разумном року ("Службени 

гласник РС", бр. 40/15). Како овим законом није посебно уређено питање 

накнаде трошкова поступка, изузев одређења у члану 3. да странка не пла-

ћа судску таксу, приликом одлучивања о захтеву странке за накнаду тих 
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трошкова, имају се применити, сагласно члану 7. став 3. закона, правила 

Закона о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС", бр.25/82 и 

48/88 и "Службени гласник РС", бр. 46/95 ... 106/15), који у члану 30. став 

2. упућује на примену Закона о парничном поступку.  

Законом о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр.72/11 и 

55/14) прописано је да странке могу да предузимају радње у поступку лично 

или преко пуномоћника (члан 85.); да су парнични трошкови издаци учиње-

ни у току или поводом поступка и да обухватају и награду за рад адвоката и 

других лица којима закон признаје право на награду (члан 150.); странка која 

у целини изгуби парницу дужна је да противној странци накнади трошкове 

(члан 153.); суд ће приликом одлучивања који ће трошкови да се накнаде 

странци да узме у обзир само оне трошкове који су били потребни ради вође-

ња парнице, ценећи све околности, а ако је прописана тарифа за награде 

адвоката или за друге трошкове, ови трошкови одмериће се по тој тарифи 

(члан 154.); о накнади трошкова одлучује суд на одређени захтев странке, без 

расправљања, с тим што је странка дужна да у захтеву определи врсту и 

износ трошкова за које тражи накнаду (члан 163. ст. 1. и 2.).  

Полазећи од садржине наведених одредби закона, Врховни каса-

циони суд налази да предлагач у поступку заштите права на суђење у 

разумном року има право на накнаду потребних и опредељених трошкова 

овог поступка, у ситуацији када су његов приговор за убрзавање поступка 

или друго правно средство (жалба), усвојени. Супротно ставу из побија-

ног решења, предлагач, независно од свог правничког знања или иску-

ства, има право да у овом поступку ангажује адвоката, као свог пуномоћ-

ника и да по том основу захтева накнаду трошкова, према одговарајућој 

тарифи којом је прописана награда за њихов рад.  

Сагласно изложеном, имајући у виду да је приговор предлагача у 

овом поступку усвојен, применом члана 153. став 1, 154. и члана 163. став 1. 

Закона о парничном поступку, који се примењују на основу члана 30. став 2. 

Закона о ванпарничном поступку, досуђени су му тражени и опредељени 

трошкови за састав приговора од стране адвоката, а према Тарифном броју 

13. Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката. Предлагачу нису досу-

ђени трошкови за састав жалбе, с обзиром да их није тражио. ...."  

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж1 р 2/2021 од 

9.2.2021. године, усвојене на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. године)   
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Вања Родић,  

Саветник за примену међународних стандарда  

у области заштите људских права 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА  

У ОДНОСУ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ПЕРИОД  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

Током 2020. године Европски суд за људска права (у даљем тексту 

ЕСЉП или Суд) је донео пет пресуда у односу на Републику Србију. У једној 

пресуди није утврђена ни једна повреда Конвенције. Три пресуде је донело 

седмочлано Веће1, а две трочлани Одбор (предмети у којима постоји устаље-

на пракса ЕСЉП).2 Такође је донето 29 одлука.  Одлукама су у више предме-

та, представке брисане са листе предмета пред Судом због закључење прија-

тељског поравнања (у предметима које је ЕСЉП прогласио својом устаље-

ном праксом, нпр. у случајевима неизвршења домаћих пресуда донетих про-

тив друштвених или државних предузећа, и/или повреде права на суђење у 

разумном року), а некима су представке проглашене недопуштеним из дру-

гих разлога(нпр. због злоупотребе права на представку).  

Овде је дат приказ пресуда које је донело седмочлано Веће 

Европског суда за људска права током 2020. године у односу на Репу-

блику Србију и неколико важнијих одлука. 

 

Драган Петровић против Србије, бр. 75229/10,  

пресуда од 14. априла 2020. године 

- Члан 8. Конвенције, притужбе у вези са  узимањем ДНК узорка у 

истражном поступку чиме је дошло до повреде права на приватност 

подносиоца јер мера није била предвиђена законом, утврђена је повреда 

члана 8. Конвенције. 

 
1 Драган Петровић против Србије, Бољевић против Србије и Поповић и др. против 

Србије (видети детаље у даљем тексту) 
2 Кладничанин и др. против Србије, бр. 137/10, пресуда од 5. март 2020 и пресуда Оме-

ровић против Србије, бр.72470, пресуда од 5. новембар 2020. године 
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- Члан 6. Конвенције, притужбе одбачене због неисцрпености 

домаћих правних лекова. 
 

Чињенице 

Дана 29.07.2008. године, Окружно јавно тужилаштво је позивајући 

се на члан 239. Законика о кривичном поступку затражило од истражног 

судије да наложи претрес стана у коме је подносилац живео са Б, као и да 

наложи узимање ДНК узорка из саливе подносиоца као и ДНК узорак 

саливе извесног Д. Ово је образложено потребом да се разјасне околности 

у вези са убиством г. Ц. Ниједан осумњичени формално није идентифико-

ван по имену. 

Истог дана истражни судија је издао наредбу за претрес стана. У 

решењу се посебно наводи да претрес треба да се фокусира на "узете 

предмете" после убиства, односно на "црну кожну јакну" као и на "ципеле 

и друге предмете" који могу бити доведени у везу са злочином. У решењу 

се наводи и да се приликом спровођења претреса морају поштовати реле-

вантне одредбе Законика о кривичном поступку.  

Другим решењем донетим истог дана, истражни судија је наложио 

узимање узорка саливе ради ДНК анализе. Судија је овластио полицију да 

узме узорак, или алтернативно узорак крви, а ако се окривљени буде про-

тивио, одобрено је принудно узимање узорка уз помоћ медицинских рад-

ника. Ово је образложено потребом да се упореди ДНК подносиоца пред-

ставке са траговима ДНК пронађеним на месту убиства. Исти налог био је 

дат и у погледу другог лица, г. Д. 

У присуству адвоката подносиоца који се сагласио са узимањем 

узорка саливе, подносилац је пристао на давање узорка.  

Истог дана извршен је и претрес стана и заплењена су два пишто-

ља са муницијом. Полиција је с тим у вези дала потврду која је садржала 

датум претреса и потпис једног од полицајаца, али не и читљив број пред-

мета. Адвокат подносиоца је такође потписао документ, а подносилац је 

одбио да потпише. 

У пресуди се затим наводи да је подносилац поднео уставну жал-

бу 4. августа 2008. године, коју је је Уставни суду одбио својом Одлуком 

од 14.10. 2010. године, сматрајући да није повређено право на дом подно-

сиоца и право на живот. Према оцени Уставног суда због вероватноће да 

докази остану неоткривени, било је оправдано узимање ДНК узорка. 
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Уставни суд је приметио између остало да је ДНК узорак дат слободном 

вољом подносиоца., али се није позвао на члан 131. Законика о кривич-

ном поступку3нити је разматрао евентуалну повреду права на приватни 

живот подносиоца представке. Уставни суд је посебно навео да су истра-

жни судија и полиција у свему поступали у складу са законом. 
 

Оцена ЕСЉП о наводној повреди члана 8. Конвенције 

- У погледу претреса стана 

Претрес стана подносиоца довео је до мешања у његово право на 

"дом" у смислу члана 8. Конвенције. Такође је јасно да је претрес имао основ у 

домаћем закону, како су то тумачили и домаћи судови у овом предмету. 

Наредба истражног судије за претрес је била заснована на члановима 77. став 

1. и 78. Законика о кривичном поступку, чиј циљ је био откривање релевант-

них чињеница у вези са тешким кривичним делом које је било учињено (став 

74. пресуде). Претрес је наложен ради откривања физичких доказа и имао је 

"легитиман циљ", односно спречавање криминала и заштиту права других.  

Разматрајући питање да ли је претрес био мера "неопходна у 

демократском друштву", ЕСЉП уочава да је било разлога за сумњу да је 

подносилац учествовао у убиству. Истражни судија је према томе, имао 

дужност да расветли овај догађај, и да покуша да открије све релевантне 

чињенице укључујући и идентитет могућих учинилаца, без обзира да ли 

су имали контакт са полицијом пре него што је налог за претрес издат. 

Такође, није било ничега што би указивало да су власти покушале да 

"фабрикују" било какве доказе против подносиоца, који и није био на кра-

ју формално оптужен за кривично дело у питању (став 75). 

ЕСЉП закључује да се не може сматрати да је налог о претресу 

био нејасан. Било је довољно у датим околностима да је претрес био огра-

ничен на наведене предмете и уз позивање на конкретно кривично дело. 

Ово је ограничавало дискреционо право службеника који су вршили пре-

трес и при чему су они били овлашћени да одузму само оне предмете који 

су потенцијално повезани са кривичним делом.4 Разлози дати за претрес 

 
3 Законик о кривичном поступку из 2001. године ("Службени лист Савезне Републике 

Југославије" – СЛ СРЈ – бр. 70/01, измене и допуне објављене у "СЛ СРЈ" бр. 68/02 и 

"СГ РС"бр. 58⁄04, 85⁄05, 115⁄05 и 49⁄07)  
4 ЕСЉП се позвао на предмет Posevini против Бугарске, бр. 63638/14, пресуда од 19. 

јануара 2017. године, став 72 
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били су према томе, релевантни и довољни у конкретним околностима 

овог случаја (став 76.) 

У погледу процесних јемстава, ЕСЉП примећује да иако је прису-

ствовао само један сведок приликом претреса, подносилац представке и 

његов адвокат су били присутни, према службеном записнику о претресу 

и одузимању предмета. Адвокат је потписао потврду о одузимању пред-

мета и записник о претресу, и није имао никакве примедбе на ток претре-

са већ само на разлоге због којих је претрес наложен. Такође ни сведок 

који је био присутан није имао примедбе. ЕСЉП сматра према томе, да су 

подносиоцу пружена адекватна и делотворна јемства од могућности злоу-

потребе за време претреса (став 77). 

Имајући у виду све наведено ЕСЉП закључује да је мешање у 

право подносиоца на дом било у складу са законом, да је предузето ради 

остварења легитимног циља и да је било неопходно у демократском дру-

штву, те да према томе, није дошло до повреде члана 8. Конвенције.  
 

- У погледу узимања узорка саливе ради ДНК анализе 

Подносилац представке је сматрао да је члан 131. тадашњег Закони-

ка о кривичном поступку (ставови 2. и 3.) нејасан и да израз "друге меди-

цинске процедуре" није могао бити предвидљив, па да због тога узимање 

ДНК узорка није било у складу са законом у смислу члана 8. Конвенције.  

У погледу узимања узорка саливе ради анализе ДНК, ЕСЉП је сма-

трао да је дошло до мешања у право на приватност подносиоца у смислу члана 

8. Конвенције. Чињеница да се подносилац сагласио да да узорак у овом кон-

тексту није од значаја, јер је по оцени Суда то учинио под претњом да ће му 

узорак саливе или крви бити узет принудно.5 ЕСЉП даље наводи (став 80.) да 

мешање није било у складу са законом у смислу члана 8. став 2. Конвенције, 

јер домаће одредбе с тим у вези нису биле довољно предвидљиве. 

Даље се објашњава да иако је на националним властима, пре свега 

на судовима, да тумаче и примењују домаће право, Суд мора да примети 

да се налог дат полицији да узме брис подносиоца, није позивао на било 

коју законску одредбу, а да је члан 131, ст. 2 и 3. Законика о кривичном 

поступку само предвиђао да суд може наложити узимање узорка крви или 

 
5 ЕСЉП се позвао (став 79.) на предмет Caruana против Малте (одл.), бр. 41079/16, 

став 26, од 15. маја 2018. године ст. 29 – 33, и упоредио по супротности са , Cakicisoy 

и други против Кипра (одл.), бр. 6523/12, ст. 50 и 51, од 23. септембра  
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"друге медицинске процедуре" уколико је то потребно како би се устано-

виле чињенице од важности за истрагу. Према томе, није било специфич-

ног позивања на узимање ДНК узорка у члану 131, ст.2 и 3. (став 81). 

Осим тога, указује се да власти тужене државе према информаци-

јама садржаним у списима нису израдиле службени записник о спроведе-

ној процедури, супротно члану 239. Законика о кривичном поступку. 

На крају се у ставу 83. пресуде пореди поменути члан 131. ст.2 и 

3. који је предвиђао да се ове процедуре могу спровести и уз примену 

силе (без пристанка лица) осим ако би се тиме нарушило здравље лица, са 

Закоником о кривичном поступку из 2011, који за разлику од наведене 

одредбе предвиђа различита јемства: наводи се узимање ДНК анализе из 

букалног бриса, одређује се да ће ове радње предузети стручно лице, 

ограничава се круг лица од којих се може узети букални брис без њиховог 

пристанка. Даље се критикују раније одредбе члана 131. ЗКП које су 

предвиђале да се узорак крви или друге медицинске процедуре могу спро-

вести у погледу било ког лица уколико је то било потребно да се утврде 

чињенице, дозвољавајући према томе, ове процедуре у погледу велико 

групе лица. Супротно томе одредбе члана 140. новог Законика о кривич-

ном поступку указују да се букални брис може узети само од осумњиче-

ног, или, "ради отклањања сумње о повезаности са кривичним делом, 

оштећеног или другог лица затеченог на месту кривичног дела." 

У овим околностима ЕСЉП закључује да би било разумно претпо-

ставити да је усвајањем јаснијих и детаљнијих одредаба у вези са ДНК 

узорцима у новом ЗКП, тужена држава имплицитно признала потребу за 

чвршћом регулативом у односу на раније одредбе у овој области. Све 

наведено је довело до закључка ЕСЉП да мешање у приватни живот под-

носиоца није било у складу са законом, па није даље разматрано да ли је 

постојао "легитимни циљ" и да ли је" мешање било неопходно у демо-

кратском друштву" у смислу члана 8. Конвенције.6 
 

Наводна повреда члана 6. Конвенције 

Подносилац је такође тврдио да му је било онемогућено да буде 

благовремено информисан о чињеници да је подносилац сматран осумњи-

ченим за конкретно кривично дело, а што наводно није било у складу са 

 
6  ЕСЉП је усвојио овај закључак већином 6 према 1, а судија iz Монака, Stéphanie 

Mourou-Vikström, је издвојила мишљење. 
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чланом 6, став 3а Конвенције. ЕСЉП је закључио да подносилац пред-

ставке никада није изнео притужбе у погледу члана 6. на домаћем нивоу, 

па их је одбацио због неисцрпености правних лекова. 

Држава је обавезана да на име правичне накнаде подносиоцу 

представке исплати 1.500 евра на име повреде права на приватни живот и 

1.200 евра на име трошкова поступка. 

 

Бољевић против Србије, бр. 47443/14,  

пресуда од 16. јуна 2020. године 

- Члан 8. Конвенције, утврђивање очинства, позитивне обавезе 

државе с тим у вези, утврђена повреда Конвенције. 
 

Чињенице 

Подносилац представке је све до 2011. године сматрао да је његов 

биолошки отац господин А. После смрти господина А, током оставинског 

поступка подносилац је сазнао за правноснажну пресуду Окружног суда у 

Зрењанину из 1971. године којом је утврђено да А. није његов биолошки 

отац (по тужби г. А). Окружни суд и тадашњи Врховни суд Војводине 

донели овакву одлуку на основу изјава сведока о томе када су се А. и мај-

ка подносиоца упознали. 

Подносилац представке и његова мајка су затим, 2012. године 

поднели Вишем суду у Зрењанину предлог за понављање правноснажно 

окончаног поступка. У предлогу су навели да је подносилац за пресуду 

сазнао тек 2011.године, да у време доношења пресуде није било могуће 

ДНК тестирање, да је у матичним књигама А. све време уписан као отац 

подносиоца. Виши суд у Зрењанину је одбацио предлог 9.01.2012. године 

као неблаговремен. Апелациони суд у Новом Саду је затим одбио жалбу 

подносиоца и потврдио првостепено решење. У образложењу које су 

судови дали наводи се да се на основу нових чињеница предлог за пона-

вљање поступка може поднети у року од пет година од правноснажности 

пресуде, који рок је у конкретном случају истекао још 1977. године. Апе-

лациони суд је у свом образложењу навео да је ирелевантна чињеница да 

је подносилац за пресуду из 1971. године сазнао тек недавно, јер је током 

поступка чије понављање тражи имао законског заступника.  

Подносилац представке је против решења Апелационог суда под-

нео уставну жалбу због повреде права на правично суђење из члана 32 
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Устава РС и права на једнаку заштиту права, као и због повреде права на 

правно средство из члана 36. Устава. Уставни суд је својом одлуком од 

4.02.2014 одбацио уставну жалбу подносиоца (Уж. 2082/2012). 
 

Оцена ЕСЉП 

Полазећи од тога да утврђивање очинства несумњиво потпада у 

право на породични живот из члана 8. Конвенције, ЕСЉП је прво разма-

трао допуштеност представке с обзиром на приговор државе о неисцрпе-

ности домаћих правних средстава. Оцењујући приговоре државе (став 38.) 

ЕСЉП је указао да држава није доставила домаћу судску праксу која би 

потврдила да би тужба за утврђивање очинства, на основу члана 55, став 1, 

члана 251, став 1. и члана 255. Породичног закона могла да омогући правну 

заштиту коју је тражио подносилац представке, односно да се идентитет 

његовог биолошког оца утврди помоћу поступка ДНК тестирања, без обзи-

ра на постојање правноснажне судске одлуке о истом питању која је донета 

1971. године (с тим у вези ЕСЉП је указао на своју праксу у погледу терета 

доказивања). ЕСЉП оцењује, да подносилац није имао делотворан правни 

пут али напомиње "....да би могао преиспитати свој став о овом питању у 

будућим случајевима уколико се утврди да су домаћи судови у међувреме-

ну почели да пружају делотворну правну заштиту особама у ситуацији 

сличној ситуацији у којој се нашао подносилац представке." 

У погледу уставне жалбе, ЕСЉП је указао (став 39.) да је подноси-

лац представке имплицитно пред Уставним судом изнео притужбу коју је 

затим поновио и у представци, јер је у уставној жалби, између осталог 

навео, да му је ускраћено право да утврди правни идентитет свог биоло-

шког оца уз помоћ ДНК теста, а што је у супротности са Конвенцијом. У 

том смислу, ЕСЉП је указао на члан 18. Устава, којим се утврђује "непо-

средна примена "људских права зајемчених "потврђеним међународним 

уговорима и законима". С обзиром на наведено, приговор државе у вези 

са исцрпљивањем домаћих правних лекова одбијен је у целости. 
 

Основаност 

ЕСЉП је поновио своје опште ставове у погледу заштитите поједин-

ца на основу члана 8. Конвенције од произвољног деловања државних орга-

на, али је указао и на то да могу постојати позитивне обавезе које су нераз-

двојиве од делотворног "поштовања" приватног или породичног живота. Ове 

обавезе могу подразумевати усвајање мера намењених обезбеђењу поштова-



Пракса Европског суда за људска права                                      

120 

ња приватног живота чак и у сфери односа између појединаца.7 Међутим, 

границе између позитивних и негативних обавеза државе према овој одредби 

нису прецизно дефинисане. Примењиви принципи су ипак слични. У оба 

контекста се мора водити рачуна о правичној равнотежи која се мора пости-

ћи између супротстављених интереса појединца и заједнице у целини, док 

држава, у оба контекста, ужива одређено поље слободне процене (став 44). 

Истичући да није задатак Суда да замени надлежне домаће органе 

у споровима о утврђивању очинства, већ да преиспита, у смислу Конвен-

ције, одлуке коју су ти органи донели. У конкретном предмету ЕСЉП је 

испитивао да ли је држава испунила своје обавезе у складу са чланом 8. 

Конвенције у вези са покушајем подносиоца представке да утврди иден-

титет свог биолошког оца помоћу ДНК теста. 

ЕСЉП је прво утврдио да ".... када је реч о понављању поступка који 

је већ окончан правоснажном судском пресудом, у контексту утврђивања 

очинства или других питања, постоје, по природи ствари, озбиљне потенци-

јалне импликације у смислу правне сигурности, између осталог. Суд је већ 

утврдио да рокови, посебно у поступцима у вези са утврђивањем очинства, 

имају легитиман циљ и намењени су заштити интереса наводних очева од 

застарелих захтева, чиме се спречавају могуће неправде уколико би се од 

судова захтевало да утврде чињенице од пре много година.8"Осим тога, 

наравно да је могуће да домаћи судови могу легитимно одбити да поново 

покрену поступак по другим основама, независно од временских рокова, уко-

лико се сматрају непоткрепљеним." (став 48.)У том смислу ЕСЉП је закљу-

чио да је одбијање српских судова да дозволе понављање парничног поступ-

ка који је правноснажно завршен 1970-их, било у складу са законом, и са 

легитимним циљем да се обезбеди правна сигурност и заштита права других.  

ЕСЉП је затим испитивао да ли је одбијање било сразмерно и нео-

пходно у демократском друштву. 

ЕСЉП указује "...да приликом одлучивања да ли се поступило према 

члану 8. Конвенције или не, Суд мора утврдити да ли је, на основу чињеница 

случаја, држава постигла правичну равнотежу између супротстављених пра-

 
7 У вези са позитивним обавезама државе ЕСЉП је указао на своју ранију праксу: 

Kroon и други против Холандије, од 27. октобра 1994. године, став 31, Микулић про-

тив Хрватске, бр. 53176/99, став 57, Jäggi против Швајцарске, бр. 58757/00, став 33, 

Backlund против Финске, бр. 36498/05, став 39, од 6. јула 2010. године. 
8 Види Backlund, цитиран горе, став 43. 
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ва и интереса који се разматрају. Поред одмеравања интереса појединца у 

односу на интерес заједнице у целини, потребно је такође постићи равнотежу 

у погледу супротстављених приватних интереса." (став 50.) 

Наводећи екстензивно своје ставове из раније праксе у вези са 

сличним питањима, ЕСЉП је анализирао околности конкретног предмета 

и уочио да је подносилац представке покушао да утврди идентитет свог 

биолошког оца, што је препознато као витални интерес заштићен Конвен-

цијом који не нестаје протеком времена9. Друго, подносилац представке је 

сазнао за правноснажну пресуду у вези са питањем очинства 2011. или 

2012. године, деценијама по истеку рока за понављање поступка, и у року 

од годину дана је поднео свој предлог за понављање поступка.10 Конста-

тује се и да није било правног начина да се подносиоцу представке у 

предметном случају, без обзира на његову врло специфичну ситуацију, 

продужи рок за подношење његовог предлога за понављање поступка. 

ЕСЉП закључује да после истека предметног рока, домаће законодавство 

није омогућило да се узме у обзир у специфична ситуација у којој се 

нашао подносилац представке или да се успостави равнотежа релевант-

них интереса. Указује се и да се евентуалним ДНК тестом није могло ути-

цати на приватни живот преминуле особе - односно наводног биолошког 

оца подносиоца представке. Нема ни информација какав би био положај 

породице преминулог А. у вези са ДНК тестирањем. (став 54.) 

Имајући у виду све наведено, ЕСЉП закључује да очување правне 

сигурности не може бити само по себи довољно за лишавање подносиоца 

представке његовог права на утврђивање очинства. С обзиром на околности 

случаја и превладавајући интерес подносиоца представке, српске власти нису 

омогућиле подносиоцу поштовање приватног живота зајемченог Конвенци-

јом, без обзира на поље слободне процене које им је дато у овом контексту.11 

 
9  Jäggi, цитиран горе, став 40, и Mifsud против Малте, бр. 62257/15, став 60, од 29. 

јануара 2019. године 
10  Упоредити са, на пример Silva и Mondim Correia против Португалије, бр. 72105/14 и 

20415/15, став 68, од 3. октобра 2017. године, где су подносиоци представке чекали 

педесет и двадесет шест година, након што су постали пунолетни, да поднесу своје 

тужбе за утврђивање очинства. 
11  Упоредити, на пример са, A.L. против Пољске, бр. 28609/08, од 18. фебруара 2014. годи-

не, и R.L. и други против Данске, бр. 52629/11, од 7. марта 2017. године, где се утврђено 

одсуство кршења члана 8. у великој мери заснивало на анализи онога што је било у најбо-

љем интересу деце која нису била подносиоци представке у тим предметима. 
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Поповић и други против Србије, бр. 26944/13,  

пресуда од 30. јуна 2020. године 

- Члан 14. Конвенције у вези са чланом 1. Протокола бр. 1, приту-

жбе на дискриминацију цивилних инвалида у односу на војне инвалиде, 

није утврђена повреда члана 14. у вези са чланом 1. Протокола 1 

- Члан 6. став 1, представке одбачене. 
 

Чињенице 

Представке се односе на наводну дискриминацију подносилаца, у 

погледу накнада које добијају цивилни инвалиди у поређењу са војним 

инвалидима, у ситуацијама које се односе на исти параплегични инвали-

дитет. Подносиоци су тврдили да им је, у складу са меродавним прописи-

ма, "...као цивилним инвалидима додељена мања врста накнада и укупно 

много мањи износ него особама које су сврстане у војне инвалиде, упркос 

томе што имају потпуности тип инвалидитета." Подносиоци представке 

су тврдили и да, за разлику од војних инвалида, нису имали право на лич-

ну инвалиднину и на ортопедски додатак, и да је чак и увећани износ до-

датка за помоћ и негу другог лица који добијају значајно нижи од оног 

који је признат војним инвалидима. 

Подносиоци представки су поднели тужбе (први подносилац 

посебно, а други, трећи и четврти подносилац заједно) ради накнаде нема-

теријалне штете због непосредне дискриминације особа са инвалидите-

том. У оба парнична поступка апелациони суд је сматрао да сама чињени-

ца да различите категорије особа са инвалидитетом имају право на разли-

чите накнаде "не представља дискриминацију", посебно с обзиром на 

поље слободне процене државе у питањима која укључују социјалну 

политику. Поред тога, позитивна дискриминација је имала за циљ пости-

зање суштинске једнакости за одређену групу особа које су се налазиле у 

битно другачијој ситуацији у односу на остале. Суд је сматрао да се "дис-

криминација може догодити само при примени ... [релевантног] ... законо-

давства уколико се према дотичним особама поступа другачије од оста-

лих особа у истоветној или сличној ситуацији", ... да се за групе људи које 

нису обухваћене мерама или радњама позитивне дискриминације не може 

сматрати да су претрпеле кршење својих права загарантованих законом 

само зато што нису обухваћене таквим мерама или радњама. 
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Врховни касациони суд је одбио ревизије подносилаца потврђују-

ћи одлуке Апелационог суда у Новом Саду.12 Уставни суд је одбацио 

њихове уставне жалбе.13 
 

Оцена ЕСЉП 

ЕСЉП је (ст. 22-42. пресуде) поред домаћег правног оквира навео 

и релевантне међународне конвенције и документа: Закључна запажања 

Комитета Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом о иници-

јалном извештају Републике Србије, из 2016. године, Закључна запажања 

Комитета УН о правима особа са инвалидитетом о иницијалном извешта-

ју Републике Хрватске, из 2015. године,14 Закључна запажања Комитета 

УН о правима особа са инвалидитетом о иницијалном извештају Босне и 

Херцеговине, из 2017. године и Експланаторни извештај уз Европску кон-

венцију о социјалној и медицинској помоћи.15 

ЕСЉП је одбацио приговоре у погледу недопуштености представки. 

У погледу основаности, у својој пресуди ЕСЉП је пошао од 

општих начела усвојених кроз досадашњу праксу у погледу примене члана 

14. Конвенције (ст. 71-73). Подсетио је, између осталог, да само оне разлике 

у поступању које се заснивају на идентичним карактеристикама или стату-

су, могу довести до дискриминације у смислу члана 14. Конвенције.16 Шта-

више, да би се притужбе разматрале у смислу члана 14, неопходно је да 

постоји разлика у поступању према лицима у аналогним или довољно слич-

ним ситуацијама.17 Таква разлика у поступању је дискриминаторна ако не 

постоји објективно и разумно оправдање, или другим речима, ако поступа-

 
12 Рев. 3604/10 од 16 новембра 2011. године 
13 Решења бр. Уж-6340/2011 од 11. септембра 2012. године и Уж-2032/2012 од 21. маја 

2015. године. 
14  United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observa-

tions on the initial report of Serbia, CRPD/C/SRB/CO/1, 23 May 2016, United Nations 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on the ini-

tial report of Croatia, CRPD/C/HRV/CO/1, 15 May 2015 
15  United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on 

the initial report of Bosniа and Herzegovina, The Explanatory Report to the European Convention 

on Social and Medical Assistance and Protocol thereto, CRPD/C/BIH/CO/1, 2 May 2017 
16  Fábián против Мађарске, пресуда Великог већа од 5. септембра 2017 , бр. 78117/13, ст. 113 
17  Molla Sali против Грчке, пресуда Великог већа од 19. децембра 2018, став 133 
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ње није тежило легитимном циљу или не постоји сразмерност између мера 

које су примењене и циља који је требало постићи.18 

Примењујући опште принципе на конкретни предмет (ст. 74-80), 

ЕСЉП је пошао од тога да је оно што би могло да оправда разлику у 

поступању, био начин на који су две групе претрпеле повреде. Једну гру-

пу су чинили ратни ветерани, који су претрпели повреде за време војне 

службе, током које су, по природи ствари, били изложени вишем нивоу 

ризика и били ангажовани у обављању дужности. Њихове повреде би, 

због поменутог ризика, било тешко осигурати и било би тешко, ако уоп-

ште могуће, да у грађанском поступку добију било какву накнаду штете 

за повреде које су им, на пример, проузроковали представници државе у 

војном сукобу. Другу групу чине грађани који су претрпели повреде у 

ситуацијама које нису повезане са извршавањем таквих дужности, већ 

углавном услед несреће или болести или радње трећих лица. У пресуди се 

даље уочава да је разлика у поступању била последица њихових различи-

тих положаја и преузимања обавезе од стране државе да им обезбеди 

накнаде у већој или мањој мери. ЕСЉП узима у обзир да може постојати 

и морална обавеза држава према ратним ветеранима (став 76). 

С обзиром на то да су се подносиоци жалили на неједнакости у 

систему социјалне заштите, ЕСЉП је указао да ЕКЉП не укључује право 

на стицање имовине; да она не ограничава слободу држава уговорница да 

одлуче да ли ће или неће успоставити неки облик система социјалног оси-

гурања или у погледу избора врсте или износа примања у систему соци-

јалне заштите. Међутим, ако држава одлучи да створи одређени систем 

примања или пензија, мора то да учини на начин који је сагласан са чла-

ном 14. Конвенције.19 Уочава се такође да је прописима тужене државе 

предвиђено да цивилни инвалиди који немају довољно средстава могу да 

имају право на бројне погодности на које ратни инвалиди не би могли да 

имају право и да би, узимајући то у обзир, стварна разлика у поступању 

између две групе можда била мања него што су тврдили подносиоци. 

ЕСЉП затим потврђује своје раније ставове да када се ради о 

општим мерама економске или социјалне стратегије, због њиховог непо-

средног познавања друштва и његових потреба, националне власти су у 

 
18 Као горе, Molla Sali, став 135 
19 Видети Stec и други против Уједињеног Краљевства, бр. 65731/01 и 65900/01, став 53 



Билтен Врховног касационог суда 

 

125 

принципу у бољем положају од међународног судије да оцене шта је у 

јавном интересу и ЕСЉП ће зато, уопштено посматрано, поштовати избор 

законодавне политике осим ако је он "очигледно без разумног основа". 

У околностима конкретних случајева, ЕСЉП је мишљења да 

избор српског законодавца у погледу различитог поступања када се ради 

о новчаним социјалним накнадама између цивилних и војних инвалида 

није био без таквог разумног основа (став 78.). На основу свега наведеног 

закључује се да није дошло до повреде члана 14. Конвенције у вези са 

чланом 1. Протокола бр. 1. 

Интересантно је то што се ЕСЉП осврнуо и на однос Конвенције 

и мишљења других међународних тела (став 79). С тим у вези, ЕСЉП 

примећује да Конвенција не може да буде тумачена у вакууму и да је тре-

ба, колико год је то могуће, тумачити у складу са другим правилима међу-

народног права која се односе на међународну заштиту људских права. 

Међутим, чак и када су одредбе Конвенције и одредбе других међународ-

них инструмената за заштиту људских права скоро идентичне, тумачење 

истог основног права од стране другог међународног тела и и тумачења 

ЕСЉП не морају увек да се подударају.20 У сваком случају, ЕСЉП закљу-

чује да у овом контексту и у вези са Закључним запажањима Комитета 

УН о правима особа са инвалидитетом, да ставови Комитета, упркос 

детаљној анализи ситуација у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској, 

само идентификују потенцијална питања у односу на последње две земље. 

(Комитет је, између осталог, изразио забринутост због постојања различи-

тих законских права за особе са истим инвалидитетом, у зависности од 

тога да ли је тај инвалидитет био у вези са ратом и препоручио је развој и 

примену хармонизованих критеријума, поступака и права на оцену степе-

на инвалидитета независно од његовог узрока.) 

У овом предмету судија Раварани (Луксембург) и судија Schuk-

king (Холандија) издвојили су заједничко сагласно мишљење слажући се 

са већином да није дошло до повреде члана 14. у вези са чланом 1. Прото-

кола бр. 1 уз Конвенцију, али не слажући се са образложењем пресуде и 

сматрајући да није спроведен тест упоредивости конкретних ситуација. 

 
20 Видети, у том смислу, у погледу одредаба Међународног пакта о грађанским и поли-

тичким правима, као и пресуду Великог већа Correia de Matos против Португала , од 

4. априла 2018, бр. 56402/12, ст. 134 и 135 
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Судија Вехабовић (Босна и Херцеговина) издвојио је мишљење, 

коме се придружио и судија Paczolay (Мађарска), не слажући се са 

мишљењем већине да није дошло до повреде члана у вези са чланом 1. 

Протокола бр. 1 уз Конвенцију, те сматрајући да се не може оправдати 

различито поступање у зависности од начина како су ове две групе инва-

лида задобиле повреде. 

 

Васиљевић и Дробњаковић против Србије, бр. 43987/11,  

одлука од 28 јануара 2020. године 

- Члан 1. Протокола бр. 1, раскид уговора о приватизацији преду-

зећа, легитимно очекивање о постојању права, нема повреде Конвенције 

- Члан 6. став 1. Конвенције, право на правично суђење, притужбе 

одбачене 

Предмет се односи на примену Закона о приватизацији и Закона о 

изменама и допунама Закона о приватизацији.21Позивајући се на члан 1. 

Протокола 1, подносиоци обе представке су се жалили да су због наводне 

ретроактивне примене члана 41а измена Закона о приватизацији из 2005. 

године били лишени могућности повраћаја уплаћених износа на име уго-

ворене цене, након што су уговори о купопродаји раскинути. 

Позивајући се на члан 6.став 1, други подносилац се жалио и на 

неправичност поступка, тврдећи да су домаћи судови погрешно примени-

ли релевантне одредбе материјалног права и арбитрарно протумачили 

клаузулу 3.2 уговора о купопродаји. 

ЕСЉП је поред релевантних одредаба Устава, Закона о приватизаци-

ји и Закона о облигационим односима, узео у обзир и одлуке Уставног суда 

(ИУ-166/2005, од 25.12.2008. године, којом је Уставни суд одлучио о устав-

ности и не-ретроактивном дејству члана 41а измена Закона о приватизацији 

из 2005. године и друге одлуке које потврђују овај став)22, као и релевантне 

пресуде Врховног суда Србије и Врховног касационог суда (ст. 29-32.): 

 

 

 
21 "Службени гласник РС" бр. 38/01 и 18/03 "Службени гласник РС" бр. 45/05 
22 Такође се наводе и одлуке ИУз-1/2010 и ИУз-71/2010 од 7. октобра 2010. године и 

17. октобра 2012. године, Уж-2535/2009 од 19. септембра 2012. године и Уж-

8549/2014 од 23. јуна 2016. године 
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• решење Прев. 412/07 од 8. новембра 2007. године 

У Одлуци ЕСЉП се наводи да је Врховни суд изразио став да се у оваквим предме-

тима не могу ретроактивно применити одредбе члана 41а Закона о приватизацији, већ да зах-

тев тужиоца за повраћај депозита после раскида уговора о продаји друштвеног капитала тре-

ба одбити на основу самог уговора: "Ове уговорне одредбе се могу учинити неправедним и 

претерано тешким за купца који није исплатио у целости купопродајну цену, али оне пред-

стављају уговорени износ накнаде штете друштву за случај раскида уговора услед неиспуње-

ња циља и сврхе уговора о продаји друштвеног капитала, у смислу члана 266.став 1 Закона о 

облигационим односима. Закључењем уговора о продаји друштвеног капитала методом јав-

не аукције, тужени – противтужилац, као купац је својевољно прихватио ризик куповине 

који у себи садржи опасност од губитка капитала и исплаћене цене (депозита), али само у 

случају када својом кривицом онемогући постизање циља и сврхе уговора." 

• пресуда Прев. 412/08 од 14. октобра 2008. године 

Одлуком ЕСЉП парафразира се део образложења наведене пресуде Врховног 

суда : Однос уговорних страна према клаузули 3.2 Уговора ... подразумева да су се " сагла-

силе да несавесни купац, ако не плати купопродајну цену у року предвиђеном Уговором, 

губи право на враћање депозита и сва остала потраживања из Уговора, а што се односи и 

на повраћај уплаћеног дела купопродајне цене." 

• пресуда Прев. 125/2013 Пзз1. 39/2013 од 29. маја 2014. године 

Овом одлуком Врховног касационог суда се указује да су "...уговорне стране 

предвиделе правне последице раскида уговора у одредби 3.2. Уговора. Овом одредбом је 

предвиђено да купац ако не плати купопродајну цену, губи право на враћање депозита, сва 

права, односно потраживања која произлазе из овог уговора, као и право да учествује на 

будућим аукцијама." У погледу примене члана 41а Закона о приватизацији, указује се да је 

уговор о купопродаји друштвеног капитала био закључен са трајним престацијама, па када 

за време трајања облигације дође до измене правне норме која се односи на ту облигацију, 

не ради се о повратном дејству правне норме већ о њеном временском важењу.... Како су 

уговорене обавезе тужиоца трајале и након ступања на снагу одредбе члана 41а Закона о 

приватизацији, то је подразумевало и примену наведене законске одредбе. 

• одлука Прев. 132/2013 Пзз1. 55/2013 од 29. маја 2014. године 

И у овом решењу је указано да примена одредаба члана 41а није била ретроак-

тивна јер су уговорне обавезе тужиоца и даље трајале када је предметна законска одредба 

ступила на снагу: "Како су уговорне обавезе тужиоца трајале и након ступања на снагу 

одредбе члана 41а Закона о приватизацији, то у конкретном случају има места примени и 

наведене законске одредбе..." 
 

Оцена ЕСЉП 

Стразбуршки суд је подсетио да појам "имовине" није ограничен на 

"постојећу имовину", већ да такође може да обухвати и средства, укључују-

ћи потраживања, у погледу којих подносилац може да тврди да има разум-

но и легитимно очекивање да ће добити делотворно уживање имовинског 
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права. "Очекивање" је "легитимно" ако постоји довољан основ за тај инте-

рес у домаћем закону – на пример, ако је засновано или на законској одред-

би или на правном акту који се односи на предметни имовински интерес 

или када постоји устаљена судска пракса домаћих судова која то потврђује. 

ЕСЉП указује и да се..... не може рећи да се "легитимно очекивање" 

појављује када постоји спор у погледу исправног тумачења и примене 

домаћег закона. У конкретном предмету, ЕСЉП примећује да је захтев под-

носилаца представки за повраћај уплаћених износа уговорене цене био 

заснован на њиховим очекивањима да се клаузула 3.2 уговора односи само 

на уплаћене депозите и да она не искључује примену члана 132 Закона о 

облигационим односима у погледу враћања рата уговорене цене. ЕСЉП, 

међутим, констатује, да су домаћи судови експлицитно одбили такав аргу-

мент у случају другог подносиоца. Иако је захтев првог подносиоца одби-

јен искључиво на основу примене члана 41а (у складу са изменама из 2005. 

године), пракса највишег националног суда у релевантном времену је већ 

искључила примену члана 132 Закона о облигационим односима одлучују-

ћи о последицама раскида уговора у случају делимичног неиспуњења. Кон-

статује се да је каснија пракса Врховног касационог суда и Уставног суда 

само поновила ово тумачење (видети ст. 46-47 Одлуке). 

EСЉП закључује да не може да се каже да је захтев подносилаца 

за повраћај уговорене цене био довољно установљен у домаћем закону, 

јер су домаћи судови, у релевантном времену, већ утврдили да су, закљу-

чујући уговоре о купопродаји својом слободном вољом, уговорне стране у 

уговорима о приватизацији регулисале различито последице делимичног 

неиспуњења и раскида тих уговора, што је било њихово право на основу 

чл. 10. и 20. Закона о облигационим односима и да је конкретна клаузула 

3.2 уговора о купопродаји јасно искључила, у случају неплаћања уговоре-

не цене, повраћај већ уплаћених рата. 

EСЉП сматра да овај закључак не изгледа произвољно или очи-

гледно неразумно, с обзиром на околности предмета. Следи да подносио-

ци нису могли да имају легитимно очекивање да ће добити повраћај упла-

ћених рата, па у том смислу ни члан 1. Протокола 1, није примењив. 

ЕСЉП је одбацио притужбе у погледу наводне повреде члана 6. 

Конвенције. 
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Садики и Нура против Србије, бр. 24501/11,  

одлука од 24. марта 2020. године 

- Члан 1. Протокола бр. 1, притужбе подносилаца на наводну 

немогућност да поврате стару девизну штедњу, представке одбачене 

због неицрпености домаћих правни лекова 

Притужбе подносилаца се односе на њихову наводну немогућност 

да поврате новчана средстава положена на штедњу код Југобанке Југбан-

ке а.д. из Косовске Митровице. Подносиоци су посебно навели да им је 

онемогућено враћање њихове девизне штедње због примене Уредбе о 

ближим условима и начину исплате девизне штедње грађана положене 

код наведене банке. ЕСЉП је приметио да је Уредба престала да важи јер 

је Уставни суд својом Одлуком од 23.05.2013. утврдио да иста није у 

сагласности са Уставом и законом. ЕСЉП је имао у виду и друге прописе 

који се односе на враћање старе девизне штедње. Прихваћен је аргумент 

државе да подносиоци нису исцрпели домаћа правна средства, односно да 

нису предузели мере ради конвертовања девизне штедње у обвезнице, па 

је представке одбацио због неисцрпености домаћих правних средстава. 

 

Обрадовић против Србије, бр. 26278/07,  

одлука од 27. априла 2020. године 

- Члан 6. став 1. Конвенције, притужбе на неуједначену судску праксу 

Предмет се односи на неуједначену судску праксу у погледу тужбе-

них захтева полицијских службеника за исплату накнаде по основу прековре-

меног рада, ноћног рада и рада на дан празника. ЕСЉП је констатовао да је 

подносилац на основу одлука Уставног суда (Уж 1530/08 од 21. јануара 2010. 

године и Уж.292/08 од 17. марта 2010. године) којима је утврђена повреда 

права на правичну накнаду из чл. 60. ст. 4 Устава, као и одлуке Уставног 

суда Уж. 2007/2010 (којом је поред наведене повреде права на рад утврђена и 

повреда права на једнаку заштиту) могао да тражи понављање поступка при 

чему је његов предлог за понављање био усвојен. ЕСЉП је констатовао да је 

после одлука Уставног суда предметна неуједначеност праксе прекинута, а 

парнични судови су наставили да доследно одлучују о сличним тужбеним 

захтевима у свим поновљеним поступцима. 

Представка је скинута са листе предмета пред ЕСЉП с обзиром да 

је конкретно питање решено на домаћем нивоу. 
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Јаковљевић против Србије, бр. 5158/12,  

одлука од 13. октобра 2020. године 

- Члан 8. Конвенције - тврдње о повреди части и угледа због изја-

ва истражног војног судије, представка одбачена, недостатак активне 

легитимације подносиоца представке у једном делу представке и неисцр-

пеност домаћих правних средстава, указано на делотворност заштите 

према чл. 172. и 200. Закона о облигационим односима 

Чињенице 

Подносилац представке, Ј. Јаковљеић (отац војника Д.Ј.), је пред 

ЕСЉП изнео тврдње о повредама чл. 6. и 8. Конвенције због тога што је вој-

ни истражни судија открио податке о личности о његовом покојном сину 

(који је као припадник Гардијске јединице Војске Србије и Црне Горе, пре-

минуо 5.октобра 2004. године док је обављао дужност) и о њиховој породици 

из списа кривичног предмета, што је угрозило углед његовог покојног сина и 

њихове породице, те да су власти пропустиле да то санкционишу. 

У Одлуци се наводи да су резултати истраге представљени на конфе-

ренцији за штампу 7.октобра 2004. године од стране војног истражног судије, 

који је закључио да је смрт војника била резултат рањавања сопственим 

пушкама, да трећа лица нису учествовала у инциденту, и да мотив пуцања 

треба да се утврди током истраге. После одлуке Државне комисије да се 

истрага спроведе пред грађанским правосудним органима, интересовање јав-

ности у вези са овим случајем је порасло, па се истражни војни судија В.Т, 

више пута појављивао у медијима бранећи налазе војне истраге. 

Подносилац представке је покренуо кривични поступак (приват-

ном тужбом) против В.Т. због клевете. Подносилац није поднео имовин-

ско-правни захтев у овом кривичном поступку. Први општински суд је 

5.новембра 2007. године утврдио да је В.Т. дао предметне изјаве. Прво-

степени суд је изменио правну квалификацију дела (Изношење личних и 

породичних прилика) и огласио В.Т. кривим за информације дате у интер-

вјуу у Вечерњим новостима, али је сматрао да се изјаве В.Т. дате у теле-

визијској емисији 15. децембра 2004. године не могу сматрати кривичним 

делом уз образложење да В.Т. није указао на ког војника су се односиле 

његове изјаве (став 15 Одлуке ЕСЉП). 

Окружни суд у Београду је 29. септембра 2008. године преиначио 

пресуду првостепеног суда и ослободио В.Т оптужбe. Окружни суд је 

сматрао да је првостепени суд добро утврдио чињенице, али је закључио 
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да је В.Т. поступао у својству службеног лица приликом давања ових изја-

ва. Изјаве су дате на захтев председника војног суда и ради "заштите 

оправданог интереса војног судства и војске у целини, са циљем да се јав-

ност информише о чињеницама и околностима у вези са смрћу војника". 

Уставни суд (Уж-1397/2008) је одлуком од 3.марта 2011. одбацио 

уставну жалбу (ст. 18-19) подносиоца у вези са наводном неправичношћу 

кривичног поступка, повредом части, правом на делотворан правни лек и 

правом на заштиту података о личности, сматрајући да се притужбе под-

носиоца односе на правичност кривичног поступка и да су недопуштене 

ratione materiae јер Устав не гарантује право на правично суђење тужиоцу 

у кривичном поступку. 
 

Оцена Суда о наводној повреди члана 8. Конвенције 

ЕСЉП је сматрао да притужбе подносиоца треба размотрити према 

члану 8. Конвенције. Разматрајући допуштеност Конвенције, ЕСЉП је прво 

разматрао да ли подносилац има активну легитимацију, с обзиром да се под-

носилац жалио и на повреде конвенцијских права свог покојног сина. 

ЕСЉП је подсетио да је у одређеном броју предмета потврдио 

принцип да права из члана 8. Конвенције нису преносива23. Осим тога, 

чак и када би се прихватило да његов син има право према члану 8, под-

носилац представке се не може позивати на право свог сина, па се тај део 

представке мора одбацити ratione personaе (ст. 30). 

Суд је затим размотрио да ли право самог подносиоца у погледу 

поштовања приватног и породичног живота може бити размотрено, и кон-

статовао да је кроз судску праксу прихваћено да углед преминулог члана 

породице може утицати, под одређеним околностима на приватни живот 

и идентитет лица у оквиру заштите коју пружа члан 8. Конвенције. Суд је 

направио разлику између клевете лица која нису изложена јавности и 

ткзв. јавних фигура чија критика је легитимна, посебно када су у улози 

лидера које су изложене оцени јавности.24 Увредљиви напади и клевета 

"приватних" лица, чији углед обухвата и углед породице остаје у оквиру 

заштите према члану 8. Конвенције. 

 
 

 
23 Dzhugashvili против Русије, бр. 41123/10, Одлука од 9. децембра 2014, ст. 22-23 
24 Dzhugashvili против Русије, ст. 30 
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- Неисцрпеност домаћих правних лекова 

ЕСЉП указује да у погледу радњи као што су оне на које се под-

носилац жали, обавеза државе према члану 8. Конвенције да пружи одго-

варајућу заштиту не подразумева увек кривично-правну заштиту. Правни 

оквир може обухватати и грађанско-правна средства која могу пружити 

одговарајућу заштиту. 25У конкретном предмету такво правно средство је 

постојало, али га подносилац представке није искористио. 

Суд примећује да чланови 157, 199. и 200 Закона облигационим 

односима, прописују, између осталог, да свако ко је претрпео страх, физички 

бол или душевну патњу због повреде угледа, личног интегритета, слободе 

или других права личности има право да тражи објаву судске одлуке, накна-

ду штете и захтева друге видове накнаде "који би могли" омогућити одгова-

рајуће нематеријално задовољење. Штавише, члан 172. став 1. Закона о обли-

гационим односима прописује да ће правно лице, што укључује и државу 

бити одговорно за штету коју проузрокује његов орган трећим лицима. Суд 

подсећа с тим у вези, да је у предмету Лакатош и други против Србије 

(ст.43-44 и 51-52)26 , констатовао да су домаћи судови примењивали ове 

одредбе у корист тужилаца у другачијем контексту (став 41-42). 

Такође, Суд је поновио своју оцену изражену у пресуди Лакатош 

и други, подсећајући да члан 18. Устава прописује "непосредну примену" 

људских права зајемчених ратификованим међународним уговорима, и 

прописује да се одредбе у вези са људским правима тумаче сагласно, 

између осталог, "пракси међународних институција" којима је поверена 

њихова примена. С тим у вези, такође, постоји домаћа судска пракса, 

посебно пресуде грађанских судова које признају, између осталог, повре-

де члана 8. Конвенције у контексту "приватног живота", укључујући, 

између осталог, али не ограничавајући то на случајеве незаконитог снима-

ња фотографија, и досуђивање накнаде тужиоцима (ст. 43). 

У прилог делотворности правних лекова на основу Закона о обли-

гационим односима у вези са објављивањем информација о личном и 

породичном животу, ЕСЉП је указао и на пресуду Хајнал против Срби-

је,27 као и на одлуку о недопуштености Костић против Србије.28 

 
25  Söderman против Шведске, пресуда Великог већа, бр. 5786/08, ст . 85, ECHR 2013 
26  Лакатош и други против Србије, бр. 3363/08, пресуда од 7. јануара 2014. године 
27 Хајнал против Србије, пресуда од 19. јуна 2012, став 142 
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Имајући у виду све наведено представка је одбачена у складу са 

чланом 35. ст. 1 и 4 Конвенције. 

 

Александар Мастелица и други против Србије,  

представка број 14901/15, одлука од 10. децембра 2020. године 

- Члан 8. ЕКЉП, тврдње о утицају високонапонског далековода 

на здравље људи, представка одбачена као очигледно неоснована 

Чињенице 

Сви подносиоци представке су живели у насељима Винча и Калу-

ђерица, у београдској општини Гроцка. У пресуди се наводи да је за то 

подручје Град Београд 14.10.1988. године усвојио детаљан урбанистички 

план који се односи на изградњу високонапонског (400 kV) далековода, а 

који ће радити на 50 Hz.  

Ослањајући се на различите одредбе Конвенције, подносиоци 

представке су се у суштини жалили да наведени далековод има посебно 

штетан утицај на њихово здравље, као и здравље њихових породица, те да 

нису били у могућности да учествују у поступцима који су довели до одо-

бравања његове изградње. У периоду од новембра 2003. године до 15. 

октобра 2015. године када је спорни далековод изграђен, државни органи 

су потврдили важење урбанистичког плана из 1988. године и у складу са 

тим прописали услове за изградњу далековода, извршили експропријацију 

непокретности, израдили Студију о процени утицаја на животну средину, 

обавестили јавност о јавној расправи у дневном листу у "Политика", 

после чега је одобрена изградња далековода.  

Констатује се да је између априла 2013. и марта 2014. године, 

Општина Гроцка разматрала да ли се изградња далековода може спрове-

сти на други начин, на пример премештањем на другу трасу, или чак обу-

стављањем изградње. Подносиоци представке су се обратили Заштитнику 

грађана који је 12. 11.2014. године дао Препоруку надлежним органима да 

 
28  Костић против Србије, одлука од 17. септембра 2013. године, став 57 - Овом Одлу-

ком је одбачена као недопуштена представка у делу који се односи на то што су 

наводно војне власти објављивале нетачне информације о личном и породичном 

живору подносиочевог сина, управо због неисцрпености домаћих правних лекова на 

основу Закона о облигационим односима. 
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поново размотре могуће утицаје далековода на животну средину, узимају-

ћи у обзир актуелну ситуацију на терену. 

Подносиоци су поднели уставну жалбу коју је Уставни суд одба-

цио због тога што нису исцрпели све домаће правне лекове (између оста-

лог, нису покренули управни спор против конкретних решења). 

Подносиоци су се обраћали и другим државним институцијама 

(Институту за нуклеарне науке "Винча", Јавном предузећу Нуклеарни 

објекти Србије, Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић 

Батут", Институту за медицину рада и радиолошку заштиту "Др Драгомир 

Карајовић", Електротехничком институту "Никола Тесла") који су им 

представили, између осталог, релевантне националне и међународне стан-

дарде у погледу нејонизујућеg зрачењa и могућe здравственe ризике. 
 

Оцена ЕСЉП 

Подсећајући на своју ранију праксу (став 44.) ЕСЉП указује да оба-

везе државе према члану 8. могу постојати само ако постоји непосредна 

веза између ситуације у питању и права подносиоца на приватни и поро-

дични живот.29 Према томе, прво питање је да ли се може сматрати да 

мешање у погледу угрожавања животне средине на које се подносиоци 

представке жале, у довољној мери негативно утиче на уживање у погодно-

стима њиховог дома или на квалитет приватног или породичног живота.30 

ЕСЉП је даље разматрао у контексту члана 8. Конвенције је да ли 

су подносиоци могли да покажу, прво, да је дошло до стварног мешања у 

сферу права на приватни живот подносиоца, и друго, да је то мешање 

имало минималан ниво озбиљности. Сама тврдња да домаћи прописи 

нису били поштовани није довољна за закључак да је дошло до мешања у 

право на приватни живот на основу члана 8. Конвенције. 

ЕСЉП затим (у ставу 46). указује да су ови принципи били примењени 

и у новијој пракси у предметима који су се односили на изложеност зрачењу 

високонапонског далековода. У тој ситуацији, Суд је закључио да није било 

показано да је јачина електромагнетног поља достигла ниво који би могао да 

има штетне последице на приватни и породични живот подносиоца.31 

 
29 Botta против Италије, 24. фебруар 1998, став 34. 
30  Ivan Atanasov против Бугарске, бр. 12853/03, 2. децембар 2010, став 66 
31  Calancea и други против Молдавије, бр. 23225/05, одлука од 6. фебруара 2018 



Билтен Врховног касационог суда 

 

135 

Разматрајући конкретан предмет, Суд је приметио (став 47) да су 

релевантни домаћи прописи предвиђали да су у погледу шире јавности и 

фреквенција од 50 Hz, релевантне границе изложености 2 kV/m, односно 

40 микротесла за електрична и магнетна поља, док су релевантна међуна-

родна ограничења била 5 kV/m, односно 200 микротесла. Међутим, према 

информацијама из списа предмета, највиши забележени нивои у овом слу-

чају били су приближно 3,002 kV/m и 2,10 микротесла, при чему се чак и 

то заснивало на испитивањима спроведеним на локацијама које су очи-

гледно биле километрима удаљене од места пребивалишта подносилаца 

представке. У сваком случају, те бројке су и даље биле знатно испод горе 

поменутих међународних стандарда, које је препоручила Светска здрав-

ствена организација, а које је Европски суд већ прихватио као релевантне 

у процени нивоа електромагнетног зрачења изазваног високонапонским 

далеководима. Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије су 4, 5. и 9. 

априла 2016. године извели опсежно испитивање процене нивоа зрачења 

на пет одвојених локација, у домовима или у близини места пребивали-

шта првог, седмог, тринаестог, петнаестог и шеснаестог подносиоца пред-

ставке, као и на игралишту локалног вртића, те су забележили максимал-

не нивое интензитета електричног и магнетног поља од приближно 1,513 

kV/m, односно 1,06 микротесла, што је било знатно испод горе поменутих 

релевантних националних и међународних стандарда.  

У овим околностима, ЕСЉП је закључио да није доказано да су 

вредности електромагнетних поља генерисаних наведеним високонапон-

ским делеководом имале штетан утицај на подносиоце представке или 

њихове породице. Постојање саме бојазни од дугорочних негативних 

последица не може да доведе до примене члана 8. Конвенције и због тога 

Суд стога сматра да није постигнут минимални праг озбиљности потребан 

за утврђивање повреде члана 8. Конвенције, те се не може закључити да 

тужена држава није предузела разумне мере да заштити било које право 

подносилаца представке зајемчено том одредбом (ст. 48). 

ЕСЉП указује такође да члан 8. Конвенције као ни друге одредбе 

Конвенцијенису посебно развијене да обезбеде заштиту животне средине. 

Други међународни инструменти и домаће законодавство су погоднији за 

решавање таквих питања (ст. 49). 
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Уместо закључка 

Из овог прегледа можемо видети да се у четири предмета који се 

односе на Србију ЕСЉП бавио различитим аспектима члана 8. Конвенције. 

Тако је у пресуди Драган Петровић, утврђена повреда члана 8. 

Конвенције јер према оцени ЕСЉП конкретно узимање ДНК узорка из 

саливе подносиоца представке, није било предвиђено законом. Овај свој 

закључак ЕСЉП потврђује каснијом изменом ЗКП који сада питање узи-

мања ДНК узорка уређује са већом прецизношћу. Важећи закон у датом 

тренутку је прописивао "узимање узорка из крви и друге медицинске про-

цедуре" што је приметила у издвојеном мишљењу једна од судија сматра-

јући да се не може закључити да конкретна мера није била предвиђена 

законом, па је у том смислу занимљив стандард који се поставља у погле-

ду "предвидљивости закона". 

Питање повреде члана 8. Конвенције разматра се такође и у пресу-

ди Бољевић, у којој ЕСЉП разматра да ли је мешање у право подносиоца 

на породични живот било сразмерно, односно да ли је очување правне 

сигурности (с обзиром да је конкретна судска одлука донета пре скоро 50 

година) могло да оправда мешање у право подносиоца на приватни живот 

(односно утврђивање очинства). ЕСЉП закључује да очување правне 

сигурности не може бити само по себи довољно за лишавање подносиоца 

представке његовог права на утврђивање очинства. 

Члан 8. Конвенције због повреде части и угледа такође је разматран у 

одлуци Јаковљевић. ЕСЉП није разматрао основаност представке, већ је 

донео одлуку о недопуштености због непостојања активне легитимације (у 

делу коме се представка односи на част и углед преминулог сина подносио-

ца), и због неицрпености правних лекова. Значајно је што је ЕСЉП потврдио 

(као и у неким ранијим предметима) делотворност заштите на основу чл. 172. 

и 200. Закона о облигационим односима Конвенције у контексту заштите 

"приватног живота", указујући на домаћу судску праксу (нпр. незаконито 

снимања фотографија, и досуђивање накнаде тужиоцима). 

Питање примене члана 8. у контексту заштите животне средине 

(први пут у односу на Србију) покренуто је представком Мастелица и 

други. Иако право на уживање приватног и породичног живота може обу-

хватати и услове здраве животне средине, ЕСЉП је у конкретном случају 

оценио да није било доказа који указују да је дошло до мешања у право 

подносилаца на приватни и породични живот. Стразбуршки суд је у вези 
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са спорним електромагнетним зрачењем узео у обзир релевантне међуна-

родне стандарде и закључио да је конкретно зрачење било далеко испод 

тих стандарда, те да сама тврдња да домаћи прописи нису били поштова-

ни није довољна за закључак да је дошло до мешања у право на приватни 

живот из члана 8. Конвенције. 

Пред ЕСЉП су поново разматрана и питања која се односе на неу-

једначену судску праксу у контексту члана 6. Конвенције, али је представ-

ка одбачена полазећи од тога да је у вези са конкретним питањем дошло 

до уједначавања судске праксе и да је подносилац могао да затражи пона-

вљање поступка после одлуке Уставног суда (Обрадовић).32 

Такође, ЕСЉП је разматрао и питање повреде члана 14. у вези са 

чланом 1. Протокола 1, због мањих накнада и погодности које су уживали 

подносиоци као цивилни инвалиди у односу на војне инвалиде. ЕСЉП је 

закључио да је предметна разлика у поступању имала објективно и разум-

но оправдање прихватајући аргументацију државе. Занимљиво је и то што 

се ЕСЉП осврнуо у овом предмету и на однос Конвенције и мишљења 

других међународних тела. С тим у вези, ЕСЉП примећује да Конвенција 

треба, колико год је то могуће, да се тумачи у складу са другим правили-

ма међународног права која се односе на међународну заштиту људских 

права. Међутим, тумачење истог основног права од стране другог међуна-

родног тела и тумачења ЕСЉП не морају увек да се подударају. Питањем 

дискриминације у предметима против Србије ЕСЉП се раније бавио у 

предмету Вучковић (пресуда Већа у којој је утврђена повреда овог члана, 

а касније одлуком Великог већа представке одбачене)33 која се односи на 

различит положај бивших "резервиста", а у другом контексту у предмету 

Милановић (недостаци истраге у вези са наводним нападима на припад-

ника једне религијске групе) такође је утврђена повреда овог члана.34 

У вези са чланом 1. Протокола бр. 1 самостално или у вези са чла-

ном 6. Конвенције, ЕСЉП је одлучивао у два предмета. 

 У предмету Васиљевић и Дробњаковић покренуто је још једно пита-

ње у вези са процесом приватизације – раскид уговора о приватизације и 

његове последице. Значајно је да је ЕСЉП је прихватио оцену домаћих судо-

 
32 Упоредити са Мирковић против Србије, пресуда од 26. јуна 2018. године 
33  Вучковић и други против Србије, пресуда од 28. августа 2012. године и каснија одлу-

ка Великог већа од 25. марта 2014. године 
34 Милановић против Србије, бр. 44614/07, 14. октобра 2010. године 
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ва у погледу примене Закона о приватизацији и Закона о облигационим одно-

сима као и последица раскида уговора о приватизацији. У том смислу ЕСЉП 

је оценио да подносиоци нису могли да имају легитимно очекивање да ће 

добити повраћај уплаћеног износа због раскида уговора.  

У предмету Садики и Нура, поново се јавило питање повраћаја ста-

ре девизне штедње положене код код Југобанке Југбанке а.д. из Косовске 

Митровице.35 Подносиоци су посебно навели да им је онемогућено враћање 

њихове девизне штедње због примене Уредбе о ближим условима и начину 

исплате девизне штедње грађана положене код наведене банке. ЕСЉП је 

прихватио аргументацију државе о неицрпености домаћих правних лекова, 

имајући у виду да је Уредба проглашена неуставном још 2013. године.  

Током 2020. године пред Европским судом за људска права и 

даље је био велики број представки које се односе на неизвршење пресуда 

донетих против предузећа са већинским друштвеним капиталом. У већи-

ни ових предмета држава закључује поравнање на који начин се спречава 

да против Републике Србије буду утврђене нове повреде људских права 

(у том смислу је донет велики број одлука на основу којих су представке 

скинуте са листе предмета пред Судом).  

Закључно са 31.12.2020. године пред ЕСЉП било је 1.750 пред-

ставки против Србије, а Србија је била на седмом месту по броју пред-

ставки поднетих стразбуршком суду, од 47 држава чланица Савета Европе 

(после Русије, Турске, Украјине, Румуније; Италије и Азербејџана). 

 
35  Ибрахим Јахјага против Србије, бр. 52210/09, одлука од 3. марта 2016. одине, пред-

ставка је одбачена али из других разлога 
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Вања Родић,  

Саветник за примену међународних стандарда  

у области заштите људских права 

 
 

ИЗБОР ИЗ ПРАКСЕ  

ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА  

ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ 

 

Кривична материја 
 

Zinatullin против Русије, бр. 10551/10,  

пресуда од 28. јануара 2020. године 

- Члан 2. Конвенције: тешке телесне повреде после несреће, што 

је довело до инвалидности четрнаестогодишњег подносиоца представке, 

позитивне обавезе државе према члану 2. Конвенције, делотворност гра-

ђанско правне заштите, утврђена повреда члана 2. Конвенције у проце-

сном смислу. 

У конкретном случају повреда је настала на необезбеђеном гради-

лишту у близини школе. Кривични поступак против службеника из слу-

жбе градоначелника никада није покренут јер је закључено да је до несре-

ће дошло због непажње самог подносиоца. Грађанска тужба је делимично 

усвојена, а подносиоцу је на име нематеријалне штете досуђено 600 евра. 

 У погледу примењивости члана 2. Конвенције (ст. 25-30), ЕСЉП 

је подсетио на позитивне обавезе државе у контексту активности које се 

спроводе на градилиштима и у случају ненамерног изазивања повреда 

које могу угрозити живот.1 

Разматрајући допуштеност према члану 2. Суд је оценио да није 

спорно да представка мора бити размотрена према члану 2. Имајући у виду 

озбиљност повреда и чињеницу да је до повреда дошло у незавршеној згра-

ди, која сама по себи може бити опасна, посебно за децу (видети ст. 29-30).  

 
1 Öneryıldız против Турске, бр. 48939/99, пресуда Великог већа од 30.новембра 2004, 

Nicolae Virgiliu Tănase против Румуније, бр. 41720 /13, пресуда Великог већа од 

25.јуна 2019 [GC], Cevrioğlu проотив Турске, бр. 69546/12 пресуда од 4.октобра 2016. 
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ЕСЉП је узео у обзир да су домаћи судови у грађанском поступку 

утврдили узрочно последичну везу између пропуста службе градоначел-

ника да предузме одговарајуће превентивне мере у вези са незавршеном 

зградом, ради заштите живота и здравља људи, потврђујући пропусте 

државе да испуни своје позитивне обавезе према члану 2. и предузме 

разумне мере како би осигурала безбедност. ЕСЉП је затим испитивао да 

ли је држава испунила своје обавезе у процесном смислу према члану 2. 

Конвенције (став 38). С тим у вези Суд је констатовао да је подносилац, у 

то време четрнаестогодишњак, доживео тешку краниоцеребралну повреду 

као резултат пада кроз шупљину на трећем спрату незавршене зграде. 

Истражни органи су донели одлуку 20.октобра 2008. да не покрећу 

кривични поступак сматрајући да није учињено кривично дело од стране 

надлежних службеника из службе градоначелника нити од стране других 

организација, те да се несрећа догодила због непажње подносиоца. По жалби 

мајке подносиоца, коју је подржао и тужилац, ову одлуку је укинуо Окружни 

суд због пропуста истражних органа да утврде ко је био одговоран за безбед-

ност градилишта и да објасне због чега се не може сматрати да нема елемена-

та кривичног дела. Истражни орган је поновио сличну одлуку у јулу 2009 

наводећи да нема узрочно последичне везе (што је обавезан елемент дела 

"немар у служби") између чињења или нечињења службеника из службе гра-

доначелника или других организација и штете настале за здравље подносио-

ца представке, до које је дошло због његове непажње (став 39). 

ЕСЉП је сматрао да на овај начин није поступљено у складу са 

обавезом да се прикупе докази, а која обавеза постоји "све док природа 

одговорности не буде разјашњена и док власти не утврде да не постоји 

основ за вођење или настављање кривичног поступка" Пропуштено је да 

се расветли обим немара од стране службеника у "предузимању мера које 

су неопходне и довољне да би се спречио ризик карактеристичан за опа-

сне активности", а што је могло евентуално довести до тога да процесне 

обавезе према члану 2. буду испуњене (став 40). 

У погледу грађанско правне заштите домаћи судови су наложили слу-

жби градоначелника (града Тољати), с обзиром на утврђене чињенице да на 

име нематеријалне штете исплати подносиоцу представке 600 евра. ЕСЉП је 

сматрао да овај износ није довољан да би представљао одговарајућу одштету.  

 ЕСЉП је закључио, да после утврђења околности незгоде, и везе 

између незавршене зграде и службе градоначелника, кривично правна зашти-
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та није остварена. Истражни органи нису узели у обзир налог домаћег суда и 

тужилаштва да образложе свој закључак да није било елемената кривичног 

дела и немара у поступању службених лица. Одбијање да се спроведе кри-

вична истрага остало је необразложено, у супротности са обавезом да се 

утврде чињенице. У погледу грађанско-правне заштите, иако ј утврђена одго-

ворност органа у питању, подносиоцу није досуђена одговарајућа накнада 

нематеријалне штете. ЕСЉП оцењује да кривични и грађанско-правни леко-

ви у случају подносиоца посматрани у целини, нису довели до делотворне 

судске заштите у складу са чланом 2. Конвенције (ст. 46-47). 

 

Beizaras и Levickas против Литваније, бр. 41288/15,  

пресуда од 14.јануара 2020. године 

- Члан 14. у вези са чланом 8, захтев за кривично-правном зашти-

том поводом директних вербалних напада и претњи физичким нападом 

због хомофобичних схватања; 

- Члан 13. – дискриминаторни ставови који су утицали на дело-

творну примену постојећих домаћих правних лекова због чега је било 

потребно да се питање делотворног правног лека размотри одвојено од 

члана 14. Конвенције. 

Подносиоци представке, два млада мушкарца, поставили су фотогра-

фију свог пољупца на Фејсбуку. Фотографија је добила стотине озбиљних 

хомофобичних коментара (на пример, да подносиоце треба "кастрирати," или 

"убити" и "запалити"). На захтев подносилаца невладина организација (чији 

су чланови и која штити интересе хомосексуалних лица) затражила је од 

тужилаштва да започне кривичну истрагу поводом говора мржње и подсти-

цања на насиље према хомосексуалцима (члан 170. Кривичног законика про-

писује кривичну одговорност због подстицања дискриминације, између оста-

лог на основу сексуалне оријентације). Тужилаштво и судови су одбили да 

покрену кривични поступак сматрајући да је понашање подносилаца били 

"ексецентрично" и није одговарало "традиционалним породичним вредно-

стима" у Литванији и стога спорни коментари нису достигли довољан праг 

да би се могли сматрати кривичним делом. 

ЕСЉП је сматрао да су подносиоци били изложени дискримина-

цији на основу сексуалне оријентације, при чему је повређен члан 14. 

Конвенције у вези са чланом 8. Суд је такође утврдио повреду члана 13. 
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јер подносиоци нису имали делотворан правни лек у вези са притужбама 

да је повређено њихово право на приватни живот због дискриминације на 

основу сексуалне оријентације.  

У пресуди се разјашњавају следећа три питања: Да ли се може сма-

трати да су подносиоци исцрпели домаће правне лекове јер је НВО поднела 

кривичну пријаву штитећи интересе подносилаца, а не сами подносиоци? 

Да ли је кривично-правна заштита у вези са директним вербалним напади-

ма и претњама физичким нападом мотивисана дискриминаторним понаша-

њем?2 Да ли притужбе на основу члана 13. због дискриминаторног понаша-

ња утичу на делотворност примене домаћих правних лекова и представљају 

питање које се мора размотрити одвојено од члана 14. Конвенције? 

1. У вези са исцрпеношћу домаћих правних лекова, ЕСЉП је 

нагласио да поступање НВО у заштити интереса подносилаца не може 

бити сматрано за аctio popularis, јер је НВО поступала на основу одређе-

них чињеница које су погађале права два подносиоца представке, који су 

чланови те НВО. Питање активне легитимације НВО није се никада 

поставило на домаћем нивоу. ЕСЉП је узео у обзир и то што су подносио-

ци представке навели да су сматрали да је боље да НВО поднесе кривичну 

пријаву из страха да ће се коментари на интернету повећати ако они сами 

покрену кривични поступак. Имајући у виду озбиљност и природу тврд-

њи подносилаца, могућност да НВО поступа у интересу подносилаца у 

кривичном поступку треба да постоји. Заузимање другачијег става онемо-

гућило би да тако озбиљне тврдње о повреди Конвенције буду размотрене 

на домаћем нивоу, имајући у виду да су у модерним друштвима доступна 

оваква колективна тела као један од начина, а некада и једини, помоћу 

којих грађани могу делотворно одбранити одређене своје интере-

се.3ЕСЉП је такође приметио да су конкретну представку поднели подно-

сиоци представке у своје име, пошто су домаћи судови усвојили одлуке у 

предмету у коме се одлучивало о њиховој ситуацији. Због свега наведеног 

приговор државе о неисцрпености домаћих правних средстава је одбијен. 

 
2 С тим у вези Суд се позвао на пресуде R.B. против Мађарске, бр. 64602/12, 12. април 

2016, ст. 80 и 84-85; Király и Dömötör против Мађарске, бр. 10851/13, 17. јануар 2017, 

став 76; и Алковић против Црне Горе, бр. 66895/10, 5. децембар 2017, ст.8, 11, 65 и 69. 
3  Видети Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu против Румуније, 

бр. 47848/08, пресуда Великог већа од 17. јула 2014. године. 
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2. У погледу кривично-правне заштите у овом контексту, ЕСЉП је 

нагласио да се кривичне санкције, укључујући и против појединаца одго-

ворних за најтеже облике говора мржње, којима се позива на насиље, могу 

одредити само као крајња мера (ultima ratio). Ово се односи и на говор 

мржње у вези са сексуалном оријентацијом лица. Међутим, овај предмет се 

односи на очигледне позиве на напад на физички и психички интегритет 

подносилаца што је захтевало кривично правну заштиту. Иако је Кривични 

законик прописивао такву заштиту, она није била омогућена подносиоци-

ма, због дискриминаторног става власти који је био суштина пропуста да се 

изврши позитивна обавеза да се на делотворан начин истражи да ли су 

спорни коментари представљали подстицање мржње и насиља. Иако је 

држава тврдила да су подносиоци могли да поднесу грађанску тужбу када 

су домаћи судови одбили да квалификују спорне коментаре као кривично 

дело, ЕСЉП је одбацио овај приговор сматрајући би да у конкретним окол-

ностима, било очигледно неразумно захтевати од подносилаца да исцрпу 

било који други правни лек и умањило би озбиљност спорних коментара. 

3. Суд је такође испитивао да ли члан 13. Конвенције може бити 

повређен у ситуацијама када у принципу делотворна правна средства 

нису делотворно примењена у одређеном случају због дискриминаторних 

ставова који су негативно утицали на њихову примену у складу са дома-

ћим законом. С тим у вези, Суд примећује да у оваквим предметима у 

којима се истичу притужбе на основу члана 13, Суд обично није сматрао 

неопходним да одвојено разматра притужбе према овом члану уколико је 

повреда члана 14 заједно са другим одредбама Конвенције, већ утврђена 

(нпр. Опуз против Турске, став 105). Међутим, имајући у виду природу и 

суштину повреде утврђене у случају подносилаца на основу члана 14. 

посматраног заједно са чланом 8. Конвенције, ЕСЉП је сматрао да је 

посебно испитивање притужби према члану 13. било потребно.  

Имајући у виду судску праксу националних судова, закључке 

међународних тела и дате статистичке податке, ЕСЉП је закључио да је 

дошло до повреде члана 13. Конвенције углавном из следећих разлога: 

- Врховни суд није имао могућност да разјасни стандарде које тре-

ба применити у случајевима говора мржње упоредиве озбиљности: начин 

на који је судска пракса била примењена није омогућио делотворан прав-

ни лек у случајевима притужби на дискриминацију због хомофобичних 

схватања,   
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- повећан степен нетолеранције у односу на сексуалне мањине 

углавном је остао неиспитан;   

- пропуст институција за спровођење закона потврђује постојање 

предрасуда као мотива за таква кривична дела као и недостатак одговара-

јућег приступа који би био у складу са озбиљношћу ситуације; 

-недостатак свеобухватне стратегије као одговор на питање хомо-

фобичног говора мржње. 

 

Alexandru Marian Iancu против Румуније, бр. 60858/15,  

пресуда од 4.фебруара 2020. године 

- Члан 6, састав суда у кривичном поступку, непристрасност 

суда, није утврђена повреда. 

У поступку пред апелационим судом исти судија је поступао у два 

одвојена поступка која су била покренута против подносиоца представке. 

Подносилац представке је тврдио да се не може сматрати да је судија 

M.A.M. био непристрастан, с обзиром да је у претходном поступку про-

тив њега донео осуђујућу пресуду и затим учествовао у другом поступку 

у коме је такође подносилац осуђен.  

ЕСЉП је подсетио на општа начела у погледу непристрасности суда 

- на субјективни и објективни тест. Указао је да се лична независност судије 

по правилу претпоставља док се не докаже супротно. У погледу објективног 

теста – да ли се независно од понашања судије, може тврдити да постоје 

чињенице које могу довести у питање независност судије (став 57),4 ЕСЉП је 

подсетио да се у највећем броју предмета који се односе на непристрасност 

суда фокусирао на питање задовољења објективног теста (ст. 58).5 

ЕСЉП је између осталог навео да се у погледу објективног теста 

мора утврдити да ли су приликом одлучивања о предмету постојали 

оправдани разлози који могу довести до страха да одређени судија или 

судско веће није непристрасно, а мишљење лица на које се тај поступак 

односи је важно али не мора бити одлучујуће. Мора се утврдити да ли је 

тај страх објективно оправдан. Објективни тест се по правилу односи на 

 
4 Драгојевић против Хрватске, бр. 68955/11, пресуда од 15 .01. 2015, став 111 
5  Otegi Mondragon против Шпаније, бр. 4184/15 и 4 друге представке,, 6 новембар 

2018, став 54 
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хијерархијске или друге везе између судије и других учесника у поступку 

(ст. 59-60). ЕСЉП је подсетио да и то како суђење "изгледа" може бити од 

значаја јер "правда не само да се мора спроводити, већ се мора и видети 

да се спроводи."Од значаја је поверење јавности у судове, у демократском 

друштву. У том смислу сваки судија, у погледу кога постоји легитиман 

разлог за страх од непристрасности, мора бити изузет (ст. 61)6. Од значаја 

су и националне процедуре које осигуравају непристрасност, односно 

правила која регулишу изузеће судија. 

ЕСЉП наводи и да сама чињеница да је поступајући судија доно-

сио одлуке у погледу истог дела не може бити сама по себи довољна да би 

се сматрало да постоји бојазан од непристрасности тог судије (став 63). У 

погледу овог питања Суд се позвао на бројне предмете из своје праксе.7 

Оцена ЕСЉП о разлозима због којих је сматрао да није дошло до 

повреде права на правично суђење, односно да није било неопходно изузе-

ће судије: 

 Из чињеница видимо да су жалбе поднете Апелационом суду у 

Букурешту у погледу два одвојена кривична поступка против подносиоца. 

Први кривични поступак се односио на финансијска кривична дела која је 

подносилац учинио у својству директора или руководиоца неколико при-

ватних предузећа у њиховом односу са другим приватним предузећима. 

Други кривични поступак се односио на иста и слична кривична дела за 

која је подносилац оптужен, за исти временски оквир, али у вези са одно-

сом са државним предузећем у контексту приватизације. У оба ова 

поступка подносилац је осуђен, а одлуку је донело веће од двоје судија од 

који је један (судија М.А.М.) био члан оба већа (став 64). 

 
6  Harabin против Словачке,бр. 58688/11, 20 новембар 2012, став 131 
7  Hauschildt против Данске, 24. мај 1989, став 50, Romero Martin против Шпаније 

(одлука.), бр. 32045/03, 12 јун 2006 у вези са одлукама у преткривичном поступку; 

Ringeisen против Аустрије, 16 јул 1971, став 97; Diennet против Француске, 26 сеп-

тембар 1995, став 38, Vaillant против Француске, бр. 30609/04, ст. 29-35, 18 децембар 

2008, у погледу ситуације судија којима је предмет додељен после укидања одлуке 

од стране вишег суда; Thomann против Швајцарске, 10. јун 1996, ст. 35 36, у вези са 

понављањем поступка лицу осуђеном у одсуству, Craxi III против Италије (одл.), бр. 

63226/00, 14 јун 2001, Ferrantelli и Santangelo против Италије, 7. август 1996, § 59, у 

погледу ситуације судија који су поступали у поступцима против саокривљених. 
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Пошто није сматрао да постоје докази даје судија M.A.M. (или 

други члан већа) показао личне предрасуде у односу на подносиоца током 

другог кривичног поступка, ЕСЉП је применио објективни тест. Приме-

тио да се два конкретна кривична поступка односе на финансијска кри-

вична дела учињена у истом временском оквиру. Током другог поступка 

списи из првог поступка су здружени јер су неки изведени докази били 

исти за оба предмета. Суд такође, примећује да је судија C.B. који је био у 

већу са судијом М.А.М у првом поступку, био изузет из другог поступка. 

Међутим, ова одлука је била заснована на бројним другим елементима у 

вези са понашањем тог судије. (ст. 66-68.). 

У погледу судије M.A.M. ЕСЉП констатује (став 69) да је он тра-

жио да буде изузет како би се уклонила свака сумња о могућем недостатку 

непристрасности. Међутим, пошто се није позвао ни на какве специфичне 

разлоге који би оправдали његово изузеће, ЕСЉП је прихватио наводе Вла-

де, да је судија M.A.M. тражио изузеће само из превентивних разлога (за 

разлику од предмета Rudnichenko против Украјине, бр. 2775/07, ст. 36 и 

117, 11 јул 2013, у коме је судија у питању специфично у свом захтеву наве-

ла да је већ изразила своје мишљење о конкретном догађају). 

За ЕСЉП је био од значаја и поступак одлучивања о захтеву за изузе-

ће судије М.А.М. Захтев је разматрало двочлано веће које је донело образло-

жену одлуку којом се разматрају аргументи које је навео конкретни судија. 

Веће је сматрало да сама чињеница да је судија учествовао у претходном 

поступку против подносиоца, није могла да доведе до разумне сумње у 

погледу његове непристрасности. Суд примећује да су судије које су испити-

вале захтев за изузеће закључиле да нема доказа да је судија М.А.М. изразио 

своје мишљење у првом предмету, о кривици било ког окривљеног у сада-

шњем (другом ) поступку. Жалба судије поводом одлуке о захтеву за изузеће 

размотрена је и и пред Високим судом касације и правде, као и пред дисци-

плинским органом. Утврђено је да није било разлога за изузеће. (ст. 70 -71). 

ЕСЉП закључује да понашање судије М.А.М, без обзира на 

наводну сличност два поступка, није било објективно такво да би оправ-

дано могло да изазове страх подносиоца у погледу његове непристрасно-

сти (по супротности упоредити са Otegi Mondragon and Others, горе наве-

дено, ст. 65, у ком предмету је непристрасност судије била спорна због 

тога што је судија у јавности износила током претходног поступка своје 

мишљење из чега се могло закључити да већ има неповољан став у односу 
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на подносиоца и на коначну одлуку о предмету о коме се одлучивало). 

Такође, ЕСЉП је оценио да је Апелациони суд дао довољно образложење 

за своју одлуку уважавајући праксу ЕСЉП. Имајући у виду све наведено 

ЕСЉП је закључио да сумње подносиоца представке о непристрасности 

судије не могу бити сматране објективно оправданим. (ст. 72-73) 

 

Buturugă против Румуније, бр. 56867/15,  

пресуда од 11. фебруара 2020. године  

- Чл. 3. и 8. Конвенције, насиље у породици, заштита права 

жртве, позитивне обавезе државе 

Подноситељка представке је била жртва насиља у породице, 

физичког и психолошког укључујући и насиље путем интернета. Позива-

јући се на медицинске налазе подноситељка је поднела кривичну пријаву 

против бившег супруга због насилничког понашања. Тражила је елек-

тронски претрес породичног компјутера који би се користио као доказ у 

кривичном поступку, тврдећи да јој бивши супруг копира садржаје из 

њене приватне преписке, укључујући и Фејсбук налог, документа и фото-

графије. Захтев је одбијен уз образложење да није вероватно да би се тако 

прибавили докази који би се могли повезати са претњама насиљем њеног 

бившег супруга. Подноситељка је затим поднела пријаву против бившег 

супруга због повреде поверљивости преписке, која је одбачена као заста-

рела. Јавно тужилаштво је одредило прекршајну казну у односу на бившег 

супруга ослањајући се на одредбе Кривичног закона које уређују насиље 

између физичких лица, а не на оне које се односе на насиље у породици. 

Суд је потврдио закључке тужилаштва сматрајући да претње подноситељ-

ки нису биле довољне озбиљне да би се квалификовале као кривична 

дела, као и да нема непосредних доказа који указују да су повреде које је 

подноситељка задобила, проузроковане радњама њеног бившег супруга. 

У вези са повредом поверљивости преписке, суд је сматрао да то питање 

није у вези са конкретним предметом, као и да су подаци објављени на 

друштвеним мрежама јавни.  

 У пресуди је утврђена повреда чл. 3 и 8. Конвенције посматраних 

заједно. У пресуди се разматрају позитивне обавезе државе према овим чла-

новима, у контексту насиља у породици (ст. 74-79), као и релевантна међу-
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народна документа, укључујући и Истанбулску Конвенцију8. У овој пресу-

ди ЕСЉП је први пут разматрао тзв. сајбер насиље (бившег) супружника. 

У погледу члана 3. Конвенције утврђују се пропусти током кри-

вичне истраге, и пре свега пропуст да се истрага спроведе са аспекта наси-

ља у породици. ЕСЉП указује да власти нису посматрале спорне чињени-

це из угла насиља у породици. Нису узете специфичности истраге о наси-

љу у породици у складу са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и 

борби против насиља над женама и насиља у породици. ЕСЉП није био 

убеђен да су одлуке домаћег суда у овом предмету имале довољно одвра-

ћајући ефекат у циљу спречавања насиља у породици. Чак иако домаће 

власти нису оспориле стварне и озбиљне повреде које је подноситељка 

претрпела, током истраге није се дошло до доказа који би довели до утвр-

ђивања одговорног лица. Истражни органи су се ограничили на испитива-

ње рођака подноситељке, пропуштајући да прикупе било коју другу врсту 

доказа на основу којих би се утврдило порекло повреда подноситељке, и 

по могућности, лице које их је нанело. У предмету у коме се тврди да је 

дошло до насиља у породици, истражни органи морају предузети потреб-

не мере како би расветлили околности случаја. Сходно томе, иако је прав-

ни оквир који је поставила тужена држава пружио подноситељки пред-

ставке неки облик заштите, његова примена је почела после спорних аката 

насиља и није успела да исправи недостатке у истрази. 

У погледу члана 8. Конвенције и поштовања права на поверљивост 

преписке, указано је на пропуст судова да испитају мериторно притужбе у 

вези са сајбер насиљем које је било тесно повезано са насиљем у породици.  

ЕСЉП указује да и домаће и међународно право посматрају фено-

мен насиља у породици не само у вези са физичким насиљем, већ оно обу-

хвата и психолошко насиље или узнемиравање. Штавише сајбер насиље, 

препознато је као један од аспеката насиља над женама и девојчицама 

који може имати различите форме – повреде приватности, хаковање ком-

пјутера жртве, крађа података, фотографија и манипулација њима, укљу-

чујући и интимне детаље. ЕСЉП је сматрао да се акти као што су елек-

тронски надзор, приступ и чување података о партнеровој преписци може 

 
8 Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и наси-

ља у породици, донета у Истанбулу 11. маја 2011. године ("Службени гласник РС – 

Међународни уговори" бр. 012/13) 
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узети у обзир од стране домаћих органа приликом истраге о насиљу у 

породици. Конкретне тврдње о нарушавању поверљивости преписке зах-

тевале су да власти испитају основаност тих тврдњи како би се обухвати-

ли у целини сви могући облици насиља у породици. 

ЕСЉП закључује да није мериторно одлучено о овим тврдњама те 

да су домаће власти пропустиле да предузму процесне кораке како би се 

прикупили докази и утврдиле стварне чињенице или правна квалификаци-

ја чињеница. Надлежни органи су поступали са претераним формализмом 

у одбацивању сваке могуће везе са насиљем у породици, а на шта им је 

подноситељка већ указала, не уважавајући при томе различите облике 

које насиље у породици може да има.9 

Држава није испунила своје позитивне обавезе према чл. 3 и 8. 

Конвенције, па је дошло до повреде ових чланова Конвенције. 

 

Gaughran против Уједињеног Краљевства, бр. 45245/15,  

пресуда од 13. фебруара 2020. године 

- Члан 8. – право на приватни живот, несразмерно дуго чување 

ДНК узорка, отисака прста и фотографија лица осуђеног за лакше кри-

вично дело, повреда права на приватни живот утврђена.10 

Подносилац је био осуђен због лакшег кривичног дела у Северној 

Ирској. Жалио се на узимање и неодређено дуго чување ДНК узорка, оти-

ска прста и фотографије од стране полиције.  

Према члану 8. Конвенције, чување ДНК узорка и отиска прста 

представља мешање у право на приватни живот. Имајући у виду да је под-

носилац фотографисан приликом хапшења и да је затим фотографија 

задржана неодређено дуго време у бази полиције, уз могућност да се та 

фотографија користи за технике препознавања, фотографисање и чување 

фотографије такође представља мешање у приватни живот.  

ЕСЉП је указао на легитиман циљ задржавања биометријских 

података и фотографија лица – превенција криминала. Међутим, иако је 

 
9 ЕСЉП је подсетио на психолошке аспекте насиља у породици позивајући се на пред-

мете Opuz против Турске, ст. 132 и 138; T.M. и C.M. против Молдавије, став 47; Tal-

pis против Италије, бр.41237/14 , пресуда од 2. марта 2017 ст. 129-130. 
10 Упоредити са Драган Петровић против Србије, пресуда од 14. априла 2020. 
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иницијално узимање ових података имало за циљ да се повеже одређено 

лице са одређеним делом за које је лице осумњичено, њихово даље задр-

жавање имало је ширу сврху пружања помоћи приликом идентификације 

лица која могу у будућности учинити кривично дело. 

Приликом одређивања ограничења у вези са чувањем биометриј-

ских података осуђених лица, државе имају уже поље слободне процене. 

Међутим, време трајања чувања података није увек одлучујуће у процени 

да ли је држава прекорачила маргину слободне процене. Од важности је и 

да ли утврђени режим чувања узима у обзир и тежину дела и потребу да 

се подаци задржавају, као и јемства доступна појединцима с тим у вези. 

Када држава омогући неограничено чување ових података, постојање и 

функционисање одређених јемстава постаје одлучујуће.  

Држава је тврдила да чување ових података има превентивну свр-

ху борбе против криминала.  

У конкретном предмету биометријски подаци и фотографије подно-

сиоца су задржани без узимања у обзир тежине дела, и без икаквог разматра-

ња потребе да се ти подаци чувају на неодређено време. Осим тога полиција 

је имала овлашћење да брише ове податке само у изузетним случајевима. Не 

постоји процедура која би омогућила подносиоцу да затражи брисање пода-

така ако то више није потребно имајући у виду природу дела, године лица у 

питању, време које је протекло и личност подносиоца. Закључује се да је пре-

испитивање одлуке о чувању било у суштини само хипотетички могуће.  

ЕСЉП закључује да је неселективна природа овлашћења при чува-

њу ДНК профила, отисака прста и фотографије подносиоца, као лица осу-

ђеног за једно дело, без узимања у обзир природе дела и потребе за даљим 

чувањем података, као и немогућност преиспитивања потребе за чувањем, 

довела до неравнотеже између јавног и конкретног појединачног интере-

са. Иако је држава имала нешто шире поље слободне процене у погледу 

чувања фотографија и отисака прста, то није било довољно да би се 

закључило да је конкретно чување ових података било сразмерно околно-

стима, при чему није било никаквих јемстава која би обухватила и могућ-

ност преиспитивања. 11 

 
11 Трајковски и Чиповски против Северне Македоније, бр. 53205/13 и 63320/13, 13 

фебруар 2020; S. и Marper против Уједињеног Краљевства, Велико веће, број 

30562/04 и 30566/04, 4 децембар 2008, Gardel против Француске, 16428/05, 17 децем-
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Филкин против Португала, бр. 69729/12,  

пресуда од 3. марта 2020. године 

- Повреда члана 1. Протокола бр. 1 због мере замрзавања банков-

ног рачуна подносиоца представке у кривичном поступку (поводом 

истраге због кривичног дела прање новца ) 

У предмету је разматрано замрзавање банковног рачуна подносиоца 

представке у кривичном поступку који се водио због кривичног дела прање 

новца. У фебруару 2011. године Одељење за централне криминалистичке 

истраге и поступање покренуло је истрагу сумњивих банкарских трансакција 

потенцијално у вези са кривичним делом прање новца, које су забележене на 

рачунима банке BANIF у Валенси (Португал). Истражни судија Централног 

суда за кривичне истраге издао је наредбу о замрзавању банковног рачуна до 2. 

маја 2011. године. Банка је известила господина Филкина да није у могућности 

да користи свој рачун у складу са одлуком суда. Мера је била продужавана 

неколико пута. Радње које је предузео господин Филкин и његови захтеви да 

се укине налог о замрзавању рачуна нису били делотворни.  

Одлуком од 23. јула 2014. године истражни суд је обуставио 

истрагу, из разлога што није било могуће утврдити порекло сумњивих 

средстава, нити установити да су предметна средства проистекла из врше-

ња кривичних дела. Дана 24. јула 2014. године одлуком истражног судије 

укинута је и мера замрзавања банковног рачуна господина Филкина, а да 

о томе он није обавештен. 

Позивајући се посебно на члан 1 Протокола бр. 1 Конвенције, под-

носилац представке је истакао да је замрзавање његовог банковног рачуна 

представљало повреду његовог права на мирно уживање имовине. ЕСЉП 

је утврдио повреду члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију. 

Приликом оцене да ли је дошло до повреде Конвенције у овом 

контексту, ЕСЉП је указао на процесна јемства која су морала бити дата 

подносиоцу представке као и на утицај дужине трајања истраге у контек-

сту постојања сумње о кривичном делу прање новца.  

 
бар 2009, M.K. против Француске, 19522/09, 18 април 2013, Peruzzo и Martens против 

Немачке (одл.), 7841/08 и 57900/12, 4 јун 2013, Aycaguer против Француске, 8806/12, 

22 јун 2017, Catt против Уједињеног Краљевства, 43514/15, 24 јануар 2019 
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ЕСЉП је подсетио да државе могу привремено ограничити коришће-

ња имовине у општем интересу или ради наплате пореза или других дажбина 

или казни. У конкретном предмету ЕСЉП је констатовао да је оспорена мера 

била наложена због сумње домаћих власти да је новац прибављен кривичним 

делом (трговина дрогом) био пребачен на рачун подносиоца представке.  

Пошто је констатовао да је мера у питању била у општем интере-

су, ради спречавања криминала, ЕСЉП је даље испитивао да ли је мера 

била сразмерна циљу коме се тежи, односно да ли је била успостављена 

правична равнотежа између општег интереса и права подносиоца на мир-

но уживање имовине.  

ЕСЉП је приметио да пошто подносилац није био окривљени у кон-

кретном поступку, он није имао могућност да затражи убрзање поступка у 

складу са Законом о кривичном поступку, који то предвиђа као превентивну 

меру која је уведена ради спречавања претераних периода неактивности. 

Мера је донета 3.02. 2011. и укинута 27.07.2014. године у ком периоду подно-

силац није знао када ће моћи да располаже својим средствима. Неизвесност 

је била отежана чињеницом да конкретна мера није била орочена.  

Разматрајући дужину поступка, ЕСЉП је констатовао да је кри-

вични истражни поступак био веома комплексан, да су домаће власти 

морале да остваре сарадњу са другим државама (Немачка, Русија, Шпани-

ја), да су одговори на упите јавног тужиоца стизали после неколико месе-

ци или чак годину дана. Португалске власти су закашњењем преводиле 

добијене одговоре. У том смислу ЕСЉП признаје да је у контексту међу-

народне кривичне сарадње тешко поставити рокове.  

У погледу понашања подносиоца, ЕСЉП је сматрао да имајући у 

виду да он није обавештен о кривичном поступку, није било разумно очеки-

вати сарадњу са његове стране. У том смислу Суд није прихватио аргумент 

државе да се подносилац може сматрати одговорним за продужење поступка.  

ЕСЉП закључује да иако је кривична истрага била веома сложена, 

португалске власти су одговорне за претерано трајање поступка, а што је 

резултирало у претераном трајању конкретне мере. С обзиром да подно-

силац није имао процесна јемства која би му омогућила да оспори кон-

кретну меру и имајући у виду њено трајање, ЕСЉП закључује да није 

постојала правична равнотежа између легитимног општег интереса и 

ограничења права на мирно уживање имовине подносиоца представке.  
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A. и Б. против Румуније, бр. 48442/16 и 48831/16,  

пресуда од 2. јуна 2020. године  

- Члан 2. Конвенције, заштита сведока у антикорупцијском пред-

мету, ефикасност програма заштите, нема повреде 

Подносиоци представке, сведоци у предмету корупције који се 

односио на високо позициониране службенике, укључени су у програм 

заштите. Означени су као сведоци у погледу којих је постојала "претња" у 

складу са изјавама које су дали тужилаштву. Према протоколима о заштити 

које су потписали, било је потребно да се уздржавају од било какве актив-

ности која би могла да угрози мере заштите или да открије њихов статус 

или идентитет полицијских службеника који су били укључени. У примени 

програма заштите јавиле су се бројне тешкоће. С једне стране, дошло је до 

кашњења у различитим аспектима: власти нису имале свеобухватну страте-

гију, и у пракси полицајци који су пружали заштиту нису били добро оба-

вештени, или су били немарни током дужности у појединим приликама. С 

друге стране, подносиоци су били некооперативни у примени мера. Њихова 

заштита и други захтеви сматрани су недостижним, а подносиоци су наста-

вили да се појављују на друштвеним мрежама и ТВ и да се жале на заштиту 

ризикујући свој статус заштићеног сведока. Упркос напорима органа да 

искључе подносиоце из програма заштићених сведока, надлежни суд је 

наложио заштитне мере. Подносиоци су се жалили на основу члана 2. Кон-

венције у вези са спровођењем програма заштите, а ЕСЉП је сматрао да 

није дошло до повреде овог члана Конвенције. 

За разлику од раније донетих пресуда, Osman против Уједињеног 

Краљевства (бр.23452/94 пресуда Великог већа, 28.10.1998)и R.R. и други 

против Мађарске (бр. 19400/11, пресуда, 4. 12.2012) у којима је ЕСЉП 

утврдио начела у вези да питањем да ли појединац треба да буде обухва-

ћен програмом заштите сведока, ово је први пут да је ЕСЉП примењујући 

ове принципе разматрао саму примену програма заштите сведока. 

У оцени ових питања, ЕСЉП је покушао да утврди равнотежу, с 

једне стране дужности државе да пружи заштиту према члану 2. Конвен-

ције, а са друге стране, дужност појединца да се сам заштити и не допри-

носи ризику (ст. 120-135): 

- ЕСЉП је посебно испитивао да ли су власти учиниле све што се 

разумно могло очекивати како би се избегла стварна и непосредна опасност 

по живот подносилаца. Суд је сматрао да су у пракси бројне мере предузима-
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не чим је опасност била уочена, како би се подносиоци представке заштити-

ли, али било је потребно дуго времена (укупно више од једне године и чети-

ри месеца) пре него што су подносиоци формално укључени у програм.  Суд 

је нагласио да подносиоци представке нису остали без заштите за то време - 

чак иако је та заштита, бар у почетку, била углавном импровизована и у 

одсуству правила - и да су власти неизбежне недостатке отклониле. Што се 

тиче осталих пропуста који су идентификовани у погледу поступања полица-

јаца на дужности (посебно непостојања јасних упутстава надређених о обиму 

и циљу њиховог задатка, као и неколико пропуста који су довели до ризика 

за безбедност подносилаца представке), Суд је приметио да су против њих 

спроведене истраге и да су ови недостаци благовремено исправљени. 

- ЕСЉП је такође нагласио дужност подносилаца представке да 

сарађују са властима и да се уздрже од било каквих радњи које би могле 

угрозити безбедност мера, а што је јасно било утврђено у протоколима о 

заштити са којима су се сагласили. Суд је уочио провокативно понашање 

подносилаца представке, поновљено непоштовање одговорности за соп-

ствену заштиту и неиспуњавање утврђених обавеза. Они не само што 

нису само сарађивали са тимом за заштиту, већ су и ризиковали да угрозе 

статус заштићених сведока својим присуством на друштвеним мрежама и 

на телевизији. Коначно, подносиоци представке су се потенцијално изло-

жили озбиљној опасности, јер су једнострано одлучили да промене преби-

валиште и преселе се у иностранство. 

ЕСЉП је истакао "напоре власти да одрже заштиту подносилаца" 

упркос њиховом понашању чак и када су били у иностранству, као и вољу 

да се пронађу алтернативна решења уместо искључења подносилаца из 

програма заштите, што је била једна од опција према домаћем праву. На 

основу свега, Суд је закључио да су власти учиниле све што се разумно 

могло очекивати како би заштитиле живот подносилаца и утврдио да није 

дошло до повреде члана 2. Конвенције. 

 

Мраовић против Хрватске,  

пресуда од 14. маја 2020. године 

- Члан 6, став 1 – искључење јавности у кривичном поступку због 

оптужбе о силовању, нема повреде Конвенције због одлуке домаћих судо-

ва о искључењу јавности 
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Током кривичног поступка против подносиоца представке због кри-

вичног дела силовања, Жупанијски суд у Госпићу је на захтев подносиоца 

искључио јавност. Током поновљеног суђења (пошто је прва пресуда којом 

је ослобођен укинута), подносилац представке је у два наврата затражио 

јавност током главне расправе, међутим домаћи судови (Жупанијски суд у 

Ријеци и Врховни суд Републике Хрватске) су његове захтеве одбили. 

Током трајања поновљеног поступка, жртва је дала неколико интер-

вјуа националним листовима о предмету кривичног поступка. ЕСЉП је раз-

матрао критеријуме у погледу јавности суђења - искључење мора бити нео-

пходно и довољно образложено од стране домаћих судова (ст. 44-47). 

ЕСЉП је утврдио да је одлука Жупанијског суда у Ријеци о 

искључењу јавности, која је накнадно потврђена од стране Врховног суда, 

заснована на одредбама Закона о кривичном поступку и имала је за циљ 

заштиту приватног живота жртве (ст. 52-54). ЕСЉП је истакао да је објава 

пресуде била јавна пренета путем бројних медија што је омогућило кон-

тролу јавности над радом правосуђа. Иако је И.Ј. (жртва) у неколико 

наврата дала интервјуе новинарима, Суд је сматрао да наведено није осло-

бодило државу позитивне обвезе на заштиту њене приватности и заштиту 

од секундарне виктимизације (ст. 55-56). Суд је посебно нагласио да је 

заштита достојанства и интегритета жртве, као и заштита од њеног даљ-

њег срамоћења и стигматизације била омогућена једино искључењем јав-

ности током целог поступка, а не само из једног његовог дела. 

У складу са наведеним, а узимајући у обзир озбиљност и природу 

оптужби, Суд је утврдио да одлуке домаћих судова о искључењу јавности 

из кривичног поступка ради заштите приватног живота жртве силовања 

нису биле неспојиве с правом подносиоца представке на јавну расправу. 

 

Миљевић против Хрватске, бр. 68317/13,  

пресуда од 25. јуна 2020. године 

- Члан 10. Конвенције, осуда због клевете поводом изјава датих 

током кривичног поступка у вези са лицем које није било учесник у том 

кривичном поступку, однос права на заштиту угледа и права на слободу 

изражавања, утврђена повреда члана 10. Конвенције. 

- Члан 6. став 1 – непристрасност суда због учешћа истог судије 

у два одвојена кривична поступка, нема повреде 
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Током кривичног поступка у коме је подносилац био оптужен за 

ратни злочин, он је током своје одбране оптужио И.П. (који ниј учество-

вао у поступку) да је подстицао његов прогон, да је злостављао сведоке и 

да води криминално удружење чији циљ је његова осуда.  

Ово је први пут да је ЕСЉП разматрао однос права на слободу 

изражавања оптуженог током кривичног поступка према члану 10. и пра-

ва на углед према члану 8. Конвенције у контексту увредљивих тврдњи 

изнетих против трећег лица које нема формалну улогу у поступку. 12 

ЕСЉП је подсетио да чл. 8.и 10. у принципу уживају исти ниво 

заштите. Међутим, у предметима у којима се право на слободу изражава-

ња мора посматрати у светлу права на правично суђење оптуженог у скла-

ду са чланом 6. Конвенције, поље слободне процене које имају домаће 

власти у складу са чланом 10, мора бити уже.  

С тим у вези ЕСЉП је указао на следећа начела о успостављању 

равнотеже релевантних права у овом контексту (ст. 65-67): 

Посебно, према мишљењу Суда, имајући у виду право оптуженог на 

слободу изражавања и јавни интерес спровођења кривичноправне заштите, 

приоритет треба дати допуштању оптуженом да слободно говори без 

страха да ће му бити суђено због клевете увек када се његов говор односи на 

изјаве и аргументе изнете у вези са његовом или њеном одбраном. С друге 

стране, што се изјаве мање односе на његов случај и одбрану и укључују иреле-

вантне или беспредметне нападе на учесника у поступку или било које треће 

лице, то више постаје легитимно ограничавање његове слободе изражавање 

узимајући у обзир права трећих лица према члану 8 Конвенције. 

Суд наглашава да су изјаве и аргументи оптуженог заштићени 

уколико не представљају злонамерне оптужбе против неког учесника у 

поступку или било којег трећег лица. Као што произлази из судске праксе 

Суда, слобода изражавања окривљеног постоји у мери у којој он/она да не 

даје изјаве које намерно подстичу лажне сумње о кажњивом понашању 

учесника у поступку или било ког трећег лица (…) . У пракси, приликом 

доношења оцене, ЕСЉП сматра да је важно посебно испитати озбиљ-

 
12 Упоредити са ранијим предметима у вези са оптужбама против тужилаца/судија ( 

Lešník против. Словачке, Skałka против Пољске) или случајеве када адвокат одбране 

даје такве изјаве против судије/тужилаца/сведока/полицајаца (нпр. Nikula против 

Финске и Kyprianou против Кипра - Велико веће). 
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ност или тежину последица које имају те изјаве за лице у питању. Што су 

теже последице, мора постојати чвршћа фактичка основа датих изјава. 

У складу са својом праксом, Суд мора узети у обзир и природу и тежину 

санкције приликом процене сразмерности мешања у конкретном предмету.  

Примењујући наведене ставове на овај предмет, ЕСЉП је утврдио 

да су домаће власти пропустиле да успоставе правичну равнотежу између 

интереса у питању. Имајући у виду прво, природу и контекст датих изјава 

Суд је сматрао да су оне имале довољан значај за одбрану подносиоца 

током кривичног поступка и да су према томе, имале појачан ниво зашти-

те према Конвенцији. Уколико би подносилац успео да убеди суд у своју 

аргументацију, то је могло да доведе у питање веродостојност изјава све-

дока и свеобухватне чињенице на којима се заснива оптужба. У принци-

пу, оптужени мора имати прилику да говори слободно о својим утисцима 

о притиску на сведоке или о неприличним мотивима оптужбе без страха 

да би му могло бити суђено због клевете. Осим тога, ЕСЉП је узео у 

обзир да је И.П. позната јавна личност и активиста посвећен истраживању 

ратних злочина, који је као такав у "јавној арени" морао да покаже већи 

степен толеранције и прихватање критика у односу на друга лица. Осим 

тога, ЕСЉП је приметио да тврдње у односу на И.П. нису биле сасвим без 

чињеничне основе имајући у виду да је он заиста срео неке сведоке који 

су затим поднели кривичне пријаве против подносиоца представке. Он је 

такође саветовао уреднике неких телевизија када су припремали извешта-

је о ратним злочинима у Хрватској, који су укључивали и подносиоца 

представке. Домаћи судови су пропустили да узму у обзир ове чињенице. 

Што се тиче последица ових изјава подносиоца за И.П, ЕСЉП је 

оценио да оне нису биле злонамерне оптужбе. Штавише, није било доказа 

да је И.П. претрпео или да је објективно могао да претрпи било какву 

озбиљну или дуготрајну здравствену или другу последицу. 

У погледу озбиљности санкције, ЕСЉП је оценио да иако је под-

носилац био обавезан да плати минималну новчану казну према домаћем 

праву, та санкција је ипак значила кривичну осуду, која у овом контексту, 

може бити прихватљива као неопходна у демократском друштву само у 

изузетним околностима. 

У погледу члана 6. Конвенције подносилац је приговорио због 

наводне пристраности суда у поступку за клевету јер је у том жалбеном 

поступку учествовала судија која је претходно судила у поступку за ратни 
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злочин. Суд је приметио да адвокат подносиоца није приговорио на састав 

већа жалбеног суда иако је био присутан на седници, нити је та судија ика-

да позвана у својству сведока у поступку ради клевете, а претходно уче-

ствовање судије у одвојеном кривичном поступку није само по себи довољ-

но за доношење закључка о пристраности судије. Зато је Суд сматрао да 

нису постојали објективни разлози за сумњу у непристраност домаћег суда, 

па је приговор подносиоца одбацио као очигледно неоснован. 

 

Akbay и други против Немачке, бр. 40495/15, 40913/15 и 37273/15,  

пресуда од 15. октобра 2020. године 

- Члан 34. - статус жртве, активна легитимација прве подноси-

тељке представке, преношење притужби према члану 6. у случајевима 

подстрекавања на извршење кривичног дела, интерес подноситељке за 

подношење представке и питање од општег интереса; 

-  Члан 6. став 1 – правично суђење, коришћење доказа прибавље-

них подстрекавањем од стране полиције, пропуст домаћих судова да 

донесу одговарајуће закључке после утврђења да су први и други подноси-

лац били подстрекавани на извршење кривичног дела. 

Подносиоци представке су турски држављани. Супруг прве подноси-

тељке представке (N.A.) као и други и трећи подносилац су осуђени због кри-

вичног дела кријумчарење дроге. Домаћи судови су утврдили да је Н.А, а 

посредно и други подносилац (али не и трећи), били подстрекавани од стране 

службеника полиције да учине кривична дела. Због тога су у односу на Н.А. 

и другог подносиоца казне смањене, а у односу на трећег узете су у обзир 

олакшавајуће околности приликом изрицања казне. Подносиоци су тврдили 

да је њихово право на правично суђење према члану 6.став 1 Конвенције, 

било повређено, с обзиром да су Н.А. и други и трећи подносилац били осу-

ђени за дела на које су били подстрекавани од стране полиције.  

ЕСЉП је утврдио повреду члана 6. став 1 у односу на притужбе првог 

и другог подносиоца, а у односу на трећег подносиоца повреда није утврђена. 
 

Статус жртве прве подноситељке 

 У погледу преношења притужби према члану 6. у случајевима 

подстрекавања на извршење дела, у односу на прву подноситељку, пресу-

да садржи свеобухватан приказ праксе ЕСЉП у вези са појмом посредне и 
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непосредне жртве према члану 34. Конвенције (ст.67-77 пресуде). У слу-

чајевима притужби на основу члана 6. статус жртве блиских рођака био је 

признат у ситуацијама када су они показали да су имали морални интерес 

да умрло лице буде ослобођено кривице или да су штитили свој углед и 

углед своје породице, или су показали да имају материјални интерес због 

непосредног утицаја на њихова финансијска права.  

Пошто је Н.А. био близак рођак прве подноситељке, и био осуђен 

за тешко дело у вези са дрогом те да је убрзо затим преминуо, пре него 

што је представка била поднета ЕСЉП, ЕСЉП је закључио да се мора 

сматрати да је прва подноситељка имала морални интерес у смислу члана 

34. Конвенције (ст. 81-82 пресуде). Што се тиче материјалног интереса, 

ЕСЉП је сматрао да прва подноситељка није имала материјални интерес 

да би се могла сматрати жртвом према члану 34 – потенцијална правична 

накнада према члану 41 Конвенције не може се сматрати материјалним 

интересом (ст. 83-85 пресуде).  
 

Члан 6. став 1 

Методологија и тест 

У вези са питањем да ли је посредно подстрекивање, односно 

ситуација када лице није у директном контакту са прикривеним полициј-

ским агентом, већ је било укључено у извршење дела саизвршиоца (Н.А), 

који је био непосредно подстрекаван на извршење дела од стране полици-

је, на основу своје раније праксе ЕСЉП је применио следећи тест: 

 (а) да ли је било предвидљиво за полицију да ће лице које је било 

непосредно подстрекавано на извршење дела, вероватно контактирати 

друга лица која ће учествовати у извршењу дела? (б) да ли су активности 

тог лица такође биле одређене понашањем полицијских службеника; (в) 

да ли је укључено лице сматрано саучесником у извршењу дела од стране 

домаћих судова (став 117 пресуде). 

ЕСЉП је потврдио своје раније ставове о методологији коју треба 

применити у вези са прикривеним агентима.13 

Када разматра наводе о подстрекавању (прикривеном агенту), 

Суд ће покушати да утврди, као први корак, да ли је било таквог под-

 
13  Bannikova против Русије, бр. 18757/06 пресуда од 4. новембра 2010, ст.37-65 и Мата-

новић против Хрватске, бр. 2742/12, пресуда од 4.априла 2017, ст.131-135. 
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стрекавања (материјални тест подстрекавања). Када на основу распо-

ложивих информација, према материјалном тесту, Суд може са довољ-

ним степеном сигурности да утврди да су домаће власти истраживале 

активности подносиоца представке на суштински пасиван начин и нису 

га подстрекавале да почини кривично дело, то би по правилу било довољ-

но да Суд закључи да накнадна употреба доказа у кривичном поступку 

против подносиоца представке добијених тајном мером не покреће пита-

ње према члану 6. став 1 Конвенције. 

Ако су закључци Суда приликом материјалног теста нејасни (због 

недостатка података у спису, прикривања информација или због про-

тивречности у тумачењу догађаја) или ако се потврди да је подносилац 

представке био подстрекаван, биће неопходно, као други корак, спрове-

сти процесни тест, односно Суд ће оцењивати да ли су домаћи судови 

извели релевантне закључке у складу са Конвенцијом. То подразумева, као 

што је већ утврђено у случају Furcht, издвајање свих доказа добијених као 

резултат подстрекавања или сличних последица (ст. 111-124 пресуде).14 

Примењујући ову методологију на притужбе првог и другог под-

носиоца представке, ЕСЉП се сложио са домаћим судовима да су Н.А. 

(непосредно и други подносилац представке, посредно) били су подвргну-

ти полицијском подстрекавању да изврше кривична дела за која су касни-

је осуђени. Међутим, само ублажавање казни - без изузимања свих доказа 

добијених као резултат подстрекавања или примене поступка са сличним 

последицама - није задовољило услове теста подстрекавања и Суд је 

закључио да је дошло до повреде члана 6. став 1 Конвенције. У погледу 

трећег подносиоца, ЕСЉП се сложио са домаћим судовима да трећи под-

носилац представке није био подстрекаван, па је закључио да у односу на 

њега није дошло до кршења члана 6. став 1. Конвенције. 

 

Бајчић против Хрватске, бр. 67334/13,  

пресуда од 8. октобра 2020. године 

- Члан 4. Протокола бр.7 – ne bis in idem; представка се односи на 

притужбе подносиоца да му је било суђено два пута због истог догађаја; 

прво је осуђен за прекршај због недозвољене брзине, а касније у кривичном 

 
14  Furcht против Немачке, бр. 54648/09, пресуда од 23.октобра 2014. 
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поступку због изазивања саобраћајне несреће са смртним исходом. У првом 

поступку је новчано кажњен, а у другом му је одређена затворска казна. 

Није утврђена повреда члана 4. Протокола бр. 7 уз Конвенцију. 

Подносилац представке је управљајући аутомобилом прекорачио 

дозвољену брзину, изгубио је контролу над возилом и ударио пешака. 

Пешак, госпођа Х, је касније преминула од повреда добијених у овој сао-

браћајној несрећи. Против подносиоца представке покренут је прекршај-

ни поступак у коме је оглашен кривим за вожњу брзином већом од дозво-

љене, за неисправност возила и напуштање места саобраћајне несреће и 

изречена му је новчана казна од укупно 4.100,00 куна и заштитна мера 

забране управљања моторним возилом у трајању од 6 месеци. Против 

подносиоца представке покренут је и кривични поступак због кривичног 

дела изазивања саобраћајне несреће, оглашен је кривим и осуђен на казну 

затвора у трајању од 1 године и 6 месеци. 
 

Члан 4. Протокола бр. 7 

ЕСЉП је прво утврдио да оба поступка вођена против подносиоца 

представке представљају "казнени" поступак у смислу аутономног значе-

ња члана 4. Протокола бр. 7. 

Разматрајући затим, да ли је реч о истом делу (idem) ЕСЉП (ст. 

32-33) примећује да је, од три конкретна прекршаја, само прекорачење 

брзине узрочно повезано са саобраћајном несрећом која је резултирала 

смрћу лица, што је управо дело за које је подносилац представке је кри-

вично гоњен и кажњен у кривичном поступку. Дакле, ЕСЉП сматра да се 

прекршајни поступак односио на бројне чињенице - вожња са истроше-

ним гумама, непружање помоћи жртви саобраћајне незгоде, необавешта-

вање полиције, пропуст да сачека долазак лице овлашћеног да изврши 

увиђај на лицу места - које нису обухваћене накнадном кривичном опту-

жбом.15 ЕСЉП закључује да се не може рећи да се чињенице због којих је 

подносилац представке кажњен у прекршајном поступку према чланови-

ма 239 (1) и 176 (1) и (3) Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

могу сматрати у основи истим као и чињенице због којих је накнадно 

кажњен у кривичном поступку. 16 

 
15 Упоредити са Hauser-Sporn против Аустрије, бр. 37301/03, ст. 43, 7. децембра 2006. 
16  Слично видети Ramda против Француске, бр. 78477/11, ст. 87-94, 19. децембра 2017. 
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Суд је закључио да се у погледу елемента idem може сматрати да 

делимично преклапање постоји у вези са вожњом недозвољеном брзином: 

36. Суд би даље приметио да је у овом случају преклапање чиње-

ница које су биле предмет и прекршајног поступка и кривичног поступка 

по оптужници било само делимично. Заправо, осуђујућа пресуда за прекр-

шај због прекорачења брзине није ни у којој мери обухватала изазивање 

саобраћајне несреће која је резултирала смрћу другог лица. У ствари, члан 

53 (1) Закона о безбедности саобраћаја на путевима је прекршај који је 

апсорбован кривичним делом изазивања саобраћајне несреће, како је 

предвиђено чланом 272 Казненог законика, који обухвата и чињенице 

предвиђене прекршајем као и неке додатне чињенице. 

ЕСЉП даље објашњава (став 37) да Конвенција не забрањује раз-

двајање изрицања казне у датом случају на различите фазе или делове, 

тако да се могу изрицати различите казне, сукцесивно или паралелно, за 

дело које треба окарактерисан као "казнено" у аутономном значењу тог 

појма према Конвенцији. Државе треба да имају легитимну могућност да 

одаберу комплементарне правне одговоре на друштвено угрожавајуће 

понашање (попут непоштовања прописа о друмском саобраћају или 

неплаћања / утаје пореза) кроз различите поступке који чине кохерентну 

целину како би се одговорило на различите аспекте друштвених пробле-

ма, под условом да укупан правни одговор не представља прекомерни 

терет за лице у питању (видети А и Б против Норвешке, ст. 120 и 121).17 У 

суштини могу постојати добри разлози, нпр. ефикасност, за суђење учи-

ниоцима саобраћајних прекршаја пред прекршајним судовима или посеб-

ним саобраћајним судовима по поједностављеном поступку. ЕСЉП 

закључује да ако кривични суд не би могао да осуди подносиоца за теже 

дело, које је превазишло чињенице за које није могао бити осуђен у пре-

кршајном поступку, подносилац не би био осуђен за целокупно понаша-

ње, узимајући у обзир свеукупни степен његове кривице (став 38). 

Разматрајући даље да ли је дошло до дуплирања поступка(бис) 

ЕСЉП се позвао на своје ставове изражене у пресуди Великог Већа A и Б. 

Против Норвешке (став 130), наводећи да члан 4 Протокола бр. 7 не 

забрањује вођење два поступка под одређеним условима. Да би ЕСЉП 

 
17 А. и Б. против Норвешке, бр. 24130/11 и 29758/11, пресуда Великог Већа од 15. 

новембра 2016. године 
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сматрао да није дошло до понављања поступка или казне у складу са чл. 4 

Протокола бр. 7 држава мора показати убедљиво да су поступци били 

"довољно блиско повезани по својој природи и временски". Другим речи-

ма, мора бити показано да су комбиновани на целовит начин тако да чине 

кохерентно повезану целину. Ово указује не само на чињеницу да сврхе 

које се настоје остварити и средства којима се то постиже треба да буду 

комплементарна по природи и повезана у времену, већ и да могуће после-

дице такве организације правног поступања према спорном понашању 

треба да буде сразмерне и предвидљиве лицима која су њима погођена. 

Оцењујући у конкретном предмету везу која је постојала између 

дела по њиховој природи – између прекршаја и кривичног дела, као и раз-

личите санкције одређене подносиоцу представке (став 41), ЕСЉП сматра 

да је сврха прекршајног поступка била да се одговори на пропуст подноси-

оца да поступи по правилима о безбедности саобраћаја, наиме због преко-

рачења брзине и да се спречи поступање које би угрозило јавну безбедност. 

ЕСЉП се сложио са наводима државе да је сврха прекршаја да се возачи 

спрече у прекорачењу дозвољене брзине, без обзира на то да ли ће то дове-

сти до саобраћајне несреће. Накнадни кривични поступак против подносио-

ца, вођен је због последице његовог пропуста да вози у складу са дозвоље-

ном брзином, односно ради кажњавања његовог понашања које је изазвало 

смрт пешака. Суд је у том смислу прихватио, да су два поступка имала ком-

плементарну сврху кроз одговор на различите аспекте пропуста да се 

поштују саобраћајни прописи, а кривични поступак је био ограничен на 

теже кривично дело – изазивање тешке телесне повреде или смрти лица. 
 

Веза између два поступка 

У пресуди се даље објашњава (став 1.) да је Прекршајни суд у 

Ријеци казнио подносиоца на плаћање новчане казне у износу од 95 евра, 

а да му је кривични суд изрекао казну затвора због кривичног дела изази-

вање опасности из нехата, са смртном последицом. Иако се кривични суд 

није експлицитно осврнуо на казну коју је одредио Прекршајни суд, 

ЕСЉП примећује да је подносиоцу изречена казна од 1 годину и 6 месеци 

затвора, при чему је у датом тренутку максимална прописана казна за 

такво дело била до 5 година. По схватању ЕСЉП, казне посматране зајед-

но не прелазе оно што је било неопходно потребно имајући у виду тежину 

дела у питању. Према томе, не може се рећи да је подносилац претрпео 
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претерани терет (видети А. и Б против Норвешке, став 139). Пре би се 

могло сматрати да је казна подносиоцу за прекорачење брзине уз казну за 

изазивање саобраћајне несреће са смртном последицом, представљала  

ефикасну, сразмерну и одвраћајућу казну за његово понашање. У сваком 

случају, само чињеница да кривични суд није експлицитно поменуо казну 

изречену у прекршајном поступку сама по себи не може бити довољна за 

закључак да поступци нису по својој природи били повезани.  
 

Временска повезаност  

ЕСЉП даље разматрајући временску повезаност поступака, при-

мећује да је прекршајни поступак покренут 25.11 2004, а кривични опту-

жним актом тужилаштва седам месеци касније, 9.6. 2005. Иако Суд нема 

податак о тачном датуму почетка кривичне истраге у погледу подносиоца, 

јасно је из оптужнице да су подносилац и један број сведока били већ 

саслушани. Другим речима, два поступка су морала бити покренута прак-

тично у исто време.18 ЕСЉП закључује да су два поступка текла паралел-

но око 14 месеци, када је одлука Прекршајног суда постала правноснажна 

(није било жалбе). Кривични поступак против подносиоца је трајао 6 

година и десет месеци на четири нивоа јурисдикције, што не може дове-

сти до раздвајања временске везе између прекршајног и кривичног 

поступка (видети А. И Б против Норвешке, став 151). Протек времена 

пред кривичним судовима не може се сматрати несразмерним и неразум-

ним, имајући у виду да је кривични поступак по природи комплексан, и да 

је вођен пред четири инстанце.  

ЕСЉП закључује да је постојала довољна временска повезаност 

поступака.  

У светлу наведеног, ЕСЉП закључује да се није било злоупотребе 

од стране државе приликом изрицања казне, нити се може закључити да је 

подносилац поднео претерани терет као резултат дуплирања поступака и 

казни. Закључује се да су поступци и казне су чинили кохерентну и сра-

змерну целину (у складу са ставовима ЕСЉП израженим у пресуди A и B 

против Норвешке ст. 112, 130 и 147). 

 
18 По супротности упоредити са Jóhannesson and Others против Исланда, бр. 22007/11, 

ст. 54, 18.мај 2017- подносилац је био оптужен тек 15-16 месеци после одлуке поре-

ских органа. 
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Грађанска материја 
 

Брејер против Немачке, бр. 50001/12,  

пресуда од 30. јануара 2020. 

- члан 8: чување личних података корисника припејд мобилних SIM 

картица од стране провајдера у складу са законском обавезом 

Изменама Закона о телекомуникацијама 2004. године прописана је 

обавеза за провајдере телекомуникационих услуга да прикупљају и чувају 

личне податке својих клијената, укључујући у то и оне податке који нису 

неопходни са наплату услуга нити због других уговорних обавеза као што 

је случај са клијентима који су купили припејд СИМ картице за мобилне 

телефоне.  

Ове измене су према оцени домаћих власти биле потребне како би 

се поступало у складу са обавезама које проистичу из права Европске 

уније. Подносиоци су купили припејд картице за мобилне телефоне при 

чему је од њих захтевано да дају одређене личне податке (укључујући 

број телефона, име, адресу, датум рођења) својим операторима приликом 

активирања СИМ картице. Подносиоци су оспорили ову обавезу пред 

Савезним уставним судом, који је утврдио да таква обавеза није у неса-

гласности са Основним законом.  

ЕСЉП је сматрао да таква обавеза према члану 111 Закона о теле-

комуникацијама није у супротности са чланом 8. Конвенције.  

_________ 
 

Пресуда је значајна јер се односи на нова питања у вези са зашти-

том података. Такође садржи опсежан преглед праксе о примени члана 8. 

у вези са заштитом права на приватност приликом прикупљања личних 

података, посебно у погледу "информатичког самоодређења" (informatio-

nal self-determination).19У вези са заштитом према члану 8. Конвенције 

ЕСЉП је подсетио: 

52. Из праксе Суда произлази да онда када постоји прикупљање 

података о одређеном појединцу или употреба личних података или обја-

вљивање материјала на начин или у том степену, који није у нормалним 

 
19 Видети и Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy против Финске [ВВ], бр. 

931/13, ст. 136-37, 27. јун 2017 
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околностима био предвидљив, свакако се јављају питања у вези са при-

ватним животом. Члан 8. Конвенције даје право на стварање "информа-

тичког самоодређења" дозвољавајући појединцима да се ослоне на право 

на приватност у погледу података, који се иако неутрални, прикупљају, 

користе и даље шире у форми и на начин да њихова права према члану 8 

могу бити повређена. 

У ставу 76.ЕСЉП је указао на своје раније пресуде у којима је раз-

матрао различите облике мешања у права заштићена чланом 8. Конвенци-

је, као резултат прикупљања и употребе личних података – видети на при-

мер, у вези са праћењем путем GPS у кривичним истрагама20, откривањем 

властима информација телекомуникационих оператора о идентитету поје-

динца21, чувањем отисака прста на неодређено време, чувањем узорака 

ћелија и ДНК после кривичне истраге,22 мерењем или прикупљањем пода-

така о употреби или саобраћају23 или укључивањем учинилаца кривичних 

дела против полне слободе у аутоматску националну базу података после 

пресуде за силовање.24 Ни један од наведених предмета се није односио на 

чување таквих података као у конкретном предмету. 

1. У погледу природе мешања у права заштићена чланом 8, ЕСЉП 

подсећа да само чување података у вези са приватним животом појединца 

доводи до мешања у смислу члана 8 (Leander против Шведске, § 48). С тим 

у вези, ЕСЉП је такође узео у обзир став Савезног уставног суда да обим 

заштите права на информатичко самоодређење према домаћем праву није 

био ограничен на информације које су по својој природи осетљиве и да, у 

смислу могућности коришћења, не постоји лични податак који је сам по 

себи безначајан (без обзира на контекст његове употребе). 

2. У погледу законитости мешања, ЕСЉП је сматрао да је само 

чување података засновано на закону (члан 111 Закона о телекомуникаци-

 
20  Uzun против Немачке , бр. 35623/05, 2. септембар 2010, или Ben Faiza против Фран-

цуске, бр. 31446/12, 8 фебруар 2018. 
21  K.U. против Финске, бр. 2872/02, 2 децембар 2008, Benedik против Словеније, бр. 

62357/14, 24 април 2018 
22  S. and Marper против Уједињеног Краљевства, бр. 30562/04, пресуда Великог већа од 

4. децембра 2008. 
23  Malone против Уједињеног Краљевства, бр. 8691/79, 2 август 1984; Copland против 

Уједињеног Краљевства, бр. 62617/00, 3 април 2007. 
24  B.B. против Француске, бр. 5335/06, Gardel против Француске, бр. 16428/05 и M.B. 

против Француске, бр. 22115/06, све од 17. децембра 2009. 
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јама), да је било довољно јасно и предвидљиво регулисано. Штавише, 

време чувања је било јасно прописано и техничка страна чувања јасно 

дефинисана. У погледу јемстава, односно приступа треће стране подаци-

ма и даље употребе чуваних података, члан 111 мора се посматрати у вези 

са другим одредбама Закона, које је Суд сматрао да треба испитати при-

ликом оцене сразмерности. 

3. Приликом оцене сразмерности, за ЕСЉП су била важна бројна 

питања. ЕСЉП је подсетио на своју ранију праксу (ст.79-80), указујући на 

неопходност успостављања равнотеже између интереса тужене државе 

да заштити своју националну безбедност путем мера тајног надзора и 

права подносиоца на поштовање приватног живота. Националне власти 

имају одређено поље слободне процене у избору мера ради постизања 

легитимног циља за заштиту националне безбедности. Међутим, ова 

оцена је подложна европском надзору како закона, тако и праксе у при-

мени тих закона.25 

С тим у вези, ЕСЉП је такође подсетио да у контексту националне 

безбедности државе уживају одређено поље слободне процене приликом 

избора средстава за постизање легитимног циља и уочио да не постоји кон-

сензус између држава чланица СЕ у погледу чувања информација о кори-

снику припејд СИМ картице. Суд је, у том смислу, прихватио да је обавеза 

чувања података о кориснику на основу члана 111. Закона о телекомуника-

цијама, била у принципу одговарајућа како би се одговорило на промене у 

понашању приликом комуникације и промене средстава комуникације. 

- Значајно је да се спорно чување података односило само на одре-

ђене ограничене податке: ови подаци нису укључивали веома личне 

податке нити је било дозвољено креирање личних профила или праћење 

кретања корисника мобилних телефона. Штавише, подаци о индивидуал-

ној комуникацији нису чувани. Суд је према томе, направио разлику овог 

нивоа мешања од претходних случајева који су се односили на прикупља-

ње осетљивијих података или предмета у којима је регистровање у посеб-

ну базу довело до честих провера или даљег прикупљања личних подата-

ка. С тим у вези, ЕСЉП се осврнуо на ставове Суда правде ЕУ у предмету 

 
25  Roman Zakharov, бр. 47143/06, пресуда Великог Већа од 4. децембра 2015 , став 232; 

Liblik и други против Естоније, бр. 173/15 и др, став 131, 28 мај 2019; Szabó и Vissy 

Мађарске, бр. 37138/14, ст. 57, 12 јануар 2016. 
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Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788). Могло би се сумирати да је 

ЕСЉП закључио да је мешање, иако није било безначајно, ипак било 

ограничене природе. 

- Јемства на која је ЕСЉП указао у овом контексту:  

Прво, Суд је приметио да није постојала техничка несигурност у 

погледу чувања података, да је трајање чувања било ограничено на истек 

календарске године која следи после године у којој се уговорни однос 

завршио, и да се чувани подаци односе на ограничене потребне информа-

ције како би се идентификовао конкретни корисник. 

Друго, Суд је испитивао могућности будућег приступа и употребе 

података, и могућност подношења захтева за информације према чл. 112 и 

113 Закона о телекомуникацијама. Сматрао је да је важно да одређени 

надлежни органи који могу тражити приступ чуваним подацима према 

члану 112, могу то учинити ради спровођења закона или заштите нацио-

налне безбедности. Према члану 113. Закона о телекомуникацијама орга-

ни који су могли да захтевају приступ подацима идентификовани су наво-

ђењем задатака које извршавају, а морали су да поднесу писани захтев и 

позову се на одговарајућу одредбу како би се могло видети који орган је 

овлашћен да затражи информацију (ст.96-99).У сваком предмету, чувани 

подаци су били заштићени од претераних захтева или злоупотребе имају-

ћи у виду чињеницу да је орган који захтева информацију морао да обра-

зложи додатно правни основ како би добио податак. Штавише, ови захте-

ви за информацијама према чл. 112. и 113. такође су били подложни над-

зору и преиспитивању.  

Суд је објаснио да је ниво преиспитивања и надзора важан, али не 

и одлучујући елемент у оцени сразмерности прикупљања и чувања огра-

ничених врста информација као у овом предмету. У погледу примењива-

ног режима, ЕСЉП је посебно приметио да је Савезна мрежна агенција 

била надлежна да испита допуштеност преноса података када је потребно; 

да су свако повлачење података и релевантне информације с тим у вези 

биле снимљене ради надзора над заштитом података од стране независних 

органа за заштиту података; да су се могле поднети жалбе у вези са при-

купљањем или коришћењем ових података и да се могла тражити правна 

заштита према општим правилима, против коначних одлука надлежних 

органа. 
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Худорович и други против Словеније, бр. 24816/14 и 25140/14,  

пресуда од 10. марта 2020.године 

- Члан 8. Конвенције у вези са чланом 14. Конвенције, критеријуми 

за утврђивање применљивости и обима позитивне обавезе државе да 

обезбеди приступ безбедној пијаћој води, нема повреде. 

Подносиоци представке припадају ромским заједницама које живе 

у нелегалним и неусловним насељима. Они су се жалили да им није омо-

гућен приступ основним комуналним услугама, посебно безбедној пијаћој 

води и санитарном чвору. Општинске власти су предузеле неке кораке 

како би подносиоцима представке омогућиле приступ безбедној пијаћој 

води. У једном насељу постављене су једна или више цистерни које су 

финансиране од стране општине и напуњене пијаћом водом. У другом 

насељу општина је поставила и финансирала јавни водоводни пункт са 

кога би се могли инсталирати појединачни прикључци. Подносиоци пред-

ставке су ове мере оценили недовољним. Суд је утврдио да није било 

кршења чланова 8. и 3. Конвенције, самостално и у вези са чланом 14. 

Пресуда је значајна по томе што је Суд по први пут разјаснио 

услове који би могли довести до примене члана 8. у погледу обавезе 

државе да обезбеди основне комуналне услуге, посебно безбедне воде за 

пиће. Суд је такође развио критеријуме за утврђивање постојања позитив-

не обавезе државе према овој одредби и њен евентуални садржај. 

1. Ослањајући се на приступ заснован на последицама, изнесен у 

случају Денисов против Украјине,26 Суд је дефинисао следећи праг 

озбиљности последица, који би у овом контексту могао да доведе до при-

мене члана 8: "трајни и дуготрајни недостатак приступа сигурној води за 

пиће" са "штетним последицама по здравље и људско достојанство, које 

суштински уништавају срж приватног живота и уживање у дому".  

2. Постојање било које позитивне обавезе у овом погледу и њен 

евентуални садржај морају се утврдити на основу посебних околности у 

којима се налазе особе на које утичу, правног оквира и економске и соци-

јалне ситуације државе о којој је реч. Према мишљењу Суда, државама 

мора бити дато широко дискреционо право у таквим стварима, укључују-

 
26 Денисов против Украјине, 76639/1 , пресуда од 25. септембра 2018. године 
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ћи и одређивање конкретних корака, како би се осигурало да сви имају 

адекватан приступ води. 

- Што се тиче економског и социјалног положаја у Словенији, Суд 

је приметио да занемарљив део словеначког становништва који живи у 

удаљеним подручјима нема приступ јавним водоводним и канализацио-

ним системима; 

- Што се тиче постојећег свеобухватног регулаторног оквира, Суд 

је сматрао разумним да су држава или њене локалне власти преузеле 

одговорност за пружање те услуге, док је власницима било остављено да 

уграде појединачне прикључке о свом трошку. Исто тако, чинило се 

разумним да су предложена алтернативна решења, попут постављања 

појединачних резервоара за воду или система за скупљање кишнице, у 

оним областима које још нису покривене јавним водоводним системом. 

- Када је реч о специфичним околностима подносилаца представ-

ке, Суд посебно узео у обзир  чињеницу да су они припадали социјално 

угроженој групи која се суочила са већим препрекама од већине станов-

ништва у приступу основним комуналним услугама. 

ЕСЉП је узео у обзир све позитивне мере које су домаће власти већ 

предузеле у циљу побољшања животних услова ромске заједнице, укључу-

јући конкретне акције за пружање могућности подносиоцима представке за 

приступ безбедној води за пиће. Иако нису идеално или трајно решење, ови 

позитивни кораци показали су да су власти признале недостатке које су 

подносиоци представке претрпели као припадници угрожене заједнице и 

показале степен активног бављења њиховим специфичним потребама.  

Друго, подносиоци представке, који су остали у својим насељима 

по свом избору, нису живели у стању екстремног сиромаштва. Они су 

примали социјалну помоћ која би се могла користити за побољшање 

њихових животних услова, нпр. уградњом приватних цистерни за воду и 

септичких јама, система за прикупљање кишнице или других алтернатив-

них решења. Укратко, Суд је заузео став да, иако је на држави било да 

реши неједнакост у омогућавању приступа безбедној пијаћој води у ром-

ским насељима, то се не може тумачити као обавеза да држава сноси сав 

терет обезбеђивања текуће воде до кућа подносилаца представке. 

Треће, подносиоци представке нису убедљиво доказали да је навод-

ни неуспех државе да им обезбеди приступ пијаћој води резултирао штет-
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ним последицама по њихово здравље и људско достојанство, чиме би 

уствари била нарушена њихова основна права из члана 8. Чак претпоста-

вљајући да је члан 8. примењив и имајући у виду широку слободу у погледу 

примене државе у таквим стварима, Суд је утврдио да је приликом усвајања 

мера, које је држава усвојила у циљу обезбеђења подносиоцима представке 

безбедне пијаће воде и санитарних услова, узет у обзир рањив положај под-

носилаца представки задовољавајући услове члана 8. Конвенције. 

3. ЕСЉП је указао да не искључује примену члана 3. у оваквом 

контексту.27  Међутим, позитивне мере које су предузеле домаће власти 

пружиле су подносиоцима представке могућност приступа безбедној пија-

ћој води без обзира на то како и да ли је то остварено. Сходно томе, чак и 

претпостављајући да је наводна патња подносилаца достигла минимални 

праг према члану 3. Конвенције, Суд није утврдио кршење ове одредбе. 

 

Хил Санхуан против Шпаније (Gil Sanjuan), бр. 48297/15,  

пресуда од 26. маја 2020. године 

- Повреда члана 6. став 1 – немогућност приступа суду због изме-

не праксе Врховног суда, претерани формализам, утврђена повреда. 

Представка се односи на одбацивања ревизије од стране Врховног 

суда, из процесних разлога. 

На штету подноситељке представке одлучено је 2010. године у спо-

ру са јавним властима, због мера приобалног разграничења које су имале 

утицај на земљиште у њеном поседу. Подноситељка је у новембру 2010. 

године, поднела ревизијски припремни поднесак (escrito de pripravración) - 

услов за подношење ревизије Врховном суду. "Национална судска инстан-

ца" оценила је да је ревизија припремљена, па је подноситељка представке 

уложила ревизију у јануару 2011. године Врховном суду. 

У октобру 2011. године, Врховни суд је обавестио подноситељку 

представке о могућим разлозима за недопуштеност припремног поднеска за 

ревизију, јер се подноситељка у њему није позвала на жалбене разлоге, 

одговарајуће законске одредбе или судску праксу који су, кроз њен пред-

мет, наводно, повређени. Врховни суд се позвао на одредбе шпанског Зако-

 
27  O’Rourke против Уједињеног Краљевства, бр.39022/97, одлука од 26. јуна 2001 и 

Budina против Русије, бр. 45603/05, одлука, 18. јун 2009. 
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на о управним споровима, и на једну од својих ранијих одлука од 10. 

фебруара 2011. године. Подноситељки представке је остављен рок од 10 

дана за изјашњење. Она је затим изнела аргументе у корист допуштености, 

али је у фебруару 2012. године Врховни суд прогласио ревизију недопу-

штеном, позивајући се на Закон бр.29/1998 и на критеријуме утврђене у 

одлуци из фебруара 2011. године. Као одговор на њену тврдњу да је њен 

ревизијски припремни поднесак удовољио законским условима у време 

када га је поднела, Врховни суд је оценио да је судска пракса коју је подно-

ситељка представке наводила "измењена наведеном новијом доктрином". 

У априлу 2011. подноситељка представке је поднела захтев за 

поништај због кршење свог права на правично суђење, будући да је 

Врховни суд ретроактивно применио ново тумачење процесног услова. 

Такође јој није дата могућност да исправи евентуалне недостатке. Врхов-

ни суд је одбио захтев за поништај у септембру 2012. године. 

Уставни суд је у марту 2015. одбио уставну жалбу подноситељке 

представке. 

Позивајући се на члан 6. став 1. Конвенције (приступ суду), под-

носитељка представке приговара на ретроактивну примену новог тумаче-

ња процесних услова од стране Врховног суда у погледу ревизијског при-

премног поднеска, и на немогућност да отклони недостатке. 

Европски суд је утврдио да ново тумачење формалних услова за 

подношење ревизије није било предвидиво и да је примењено ретроактив-

но, те да подноситељка представке није имала могућност да исправи 

недостатке у својим поднесцима. Суд је, такође, сматрао да одлука Врхов-

ног суда, којом је ревизија подноситељке проглашена недопуштеном 

представља претерани формализам - неразумну и посебно строгу примену 

процесних формалности, што је неоправдано ограничили подноситељки 

представке приступ надлежном суду.  

 

Munteanu против Румуније, Одлука о недопуштености, бр. 54640/13,  

од 11. фебруара 2020. године 

- Члан 6, став 1- грађанска права и обавезе, питање примењиво-

сти члана 6. на захтев за понављање поступка у вези са претходном 

одлуком Европског суда за људска права 
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Представка је проглашена недопуштеном, јер је ЕСЉП сматрао да 

захтев подносиоца представке за понављање поступка у вези са претходно 

донетом одлуком ЕСЉП не потпада под опсег члана 6. Конвенције. 
 

Први предмет подносиоца представке 

Подносилац је оспорио отказ уговора о раду. У јулу 2001. године 

одлуку је поништио апелациони суд и наложио да подносилац буде вра-

ћен на посао. Пресуду је затим потврдио и Врховни суд у марту 2003. 

Међутим, иако је ова пресуда била правноснажна, она је укинута у окто-

бру 2004, по ванредном правном леку који је поднео Главни тужилац. 

У марту 2012, ЕСЉП је у пресуди S.C. Aectra Agrochemicals S.A. 

and Munteanu против Румуније, бр. 18780/04 and 13111/05 – "главна пре-

суда") утврдио да је: 

- Наведено укидање правноснажне пресуде довело до повреде 

члана 6. Конвенције (због повреде начела правне сигурности) и до повре-

де члана 1. Протокола бр. 1 Конвенције; 

- С обзиром на утврђене повреде ЕСЉП није сматрао да је 

потребно да испитује да ли је дошло и до повреде члана 6. због неизврше-

ња наведене пресуде апелационог суда.  

ЕСЉП је досудио подносиоцу представке накнаду нематеријалне 

штете као и износе у висини његовог захтева за накнаду зараде на коју би 

имао право да пресуда није укинута због накнадног ванредног правног лека. 

У децембру 2012, Комитет министара Савета Европе је закључио 

разматрање извршења пресуде ЕСЉП, сматрајући да је Румунија изврши-

ла своје обавезе тиме што је усвојила законске измене у вези са ванред-

ним правним леком и тиме што је домаће право омогућавало подносиоцу 

да после пресуде ЕСЉП поднесе ванредни правни лек ради повраћаја у 

пређашње стање (restitutio in integrum). 
 

Садашња ситуација подносиоца представке  

После пресуде ЕСЉП подносилац је поднео предлог Врховном 

суду за понављање поступка који је окончан пресудом 18. октобра 2004. (по 

ванредном правном леку Главног тужиоца). Он је сматрао све док је на сна-

зи та пресуда последице утврђене повреде и даље постоје посебно имајући 

у виду да није могао да обавља своје дужности као високи државни чинов-
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ник (став 9 пресуде). У правоснажној пресуди Врховног суда од 11. фебруа-

ра 2013.године захтев подносиоца представке за понављање поступка је 

одбачен као недопуштен. Врховни суд је сматрао да услови прописани 

Законом о парничном поступку нису били испуњени, посебно није било 

озбиљних последица повреде коју је утврдио ЕСЉП – није постојала трајна 

повреда која на други начин није могла бити исправљена. Врховни суд је 

приметио да је пресудом из 2003. године било наложено враћање подносио-

ца на посао али му није досуђен никакав износ на име губитка зараде. Ово 

је навело Врховни суд да закључи да износ који је ЕСЉП досудио подноси-

оцу према члану 41. на име материјалне и нематеријалне штете предста-

вљао правично и довољно задовољење због повреде коју је претрпео. 
 

Примена члана 46. Конвенције 

 У погледу пропуста да се исправи повреда Конвенције коју је 

ЕСЉП утврдио у претходној пресуди, у овој Одлуци се оцењује да се ова-

кве тврдње подносиоца могу схватити као притужбе на недостатак пра-

вилног извршења главне пресуде ЕСЉП. Међутим ово питање је предмет 

надзора извршења од стране Комитета министара у складу са чланом 46 

конвенције. У том смислу ове притужбе су проглашене недопуштеним 

ratione materiae.  

У погледу тврдњи подносиоца представке о повреди његовог пра-

ва на приступ суду према члану 6. Конвенције, ЕСЉП је сматрао да се ово 

може посматрати као нова повреда у контексту правичности поступка 

пред Врховним судом 2013. године, који је хронолошки следио после пре-

суде ЕСЉП 2012. године и који треба разликовати од домаћег поступка 

оспореног у претходном поступку пред ЕСЉП. Суд је подсетио да члан 6. 

став 1 Конвенције у принципу није примењив ratione materiae на поступак 

поводом захтева за понављање грађанског поступка после утврђења 

повреде од стране ЕСЉП. Ово је тако јер се конкретно питање сматра у 

принципу пресуђеном ствари у домаћем поступку, па се не би могло твр-

дити да ванредни правни лек или жалба којом се тражи измена раније 

одлуке представља доказиву тврдњу у погледу постојања права које је 

признато по домаћем праву или да је исход поступка у коме је одлучено 

да ли ће поступак у коме ће исти предмет бити поново размотрен одлучу-

јући за "одлуку грађанским правима и обавезама" (став 36).  
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ЕСЉП је даље подсетио да постоје изузеци од овог правила у 

зависности од природе, обухвата и специфичних особина поступка по 

ванредном правном леку у одређеном правном систему. Ови изузеци се 

суштински односе на ситуацију када ванредни правни лек доводи ауто-

матски до пуног разматрања предмета или када је поступак иако покренут 

ванредним правним леком по својој природи сличан поступку по жалби 

тако да национална карактеризација поступка није одлучујућа за питање 

примењивости члана 6. 

ЕСЉП је сматрао да такве изузетне околности не постоје у овом 

предмету. Наиме предмет разматрања је био експлицитно ограничен на 

допуштеност захтева за понављање поступка. Ово се одражава и кроз 

овлашћења суда прописана Законом (чланом 327 Закона о парничном 

поступку) којима се овлашћења суда ограничавају на одбацивање таквих 

захтева или на њихово прихватање. У том смислу румунски закон није 

ревизију сматрао продужењем оригиналног (завршеног) грађанског 

поступка већ је експлицитно ограничивао предмет ревизије на утврђење 

постојања основа за понављање поступка и за усвајање посебне одлуке 

којом се прихвата или одбацује захтев за понављање (став 39).  

ЕСЉП закључује да одбијање Врховног суда да дозволи понавља-

ње грађанског поступка због неиспуњавања услова допуштености, није 

било повезано са релевантним новим основом који би могао да покрене 

питање нове повреде члана 6 конвенције. Због свега наведеног у одлуци 

се закључује да члан 6 конвенције није примењив ratione materiae пово-

дом захтева за понављање.  

ЕСЉП се позвао посебно на неке раније пресуде: Moreira Ferreira 

против Португала (бр. 2), бр.19867/12, став 47, пресуда Великог већа од 

11. јула 2017, Bochan против Украјине (бр. 2), бр. 22251/08, пресуда Вели-

ког већа од 5. фебруара 2015. године. 

 

Алберт и други против Мађарске, бр. 5294/14,  

пресуда Великог већа од 7. јула 2020. године 

- Члан 34, питање статуса жртве акционара двеју банака у вези 

са наводном повредом члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, пробијање 

правне личности, представка одбачена ratione personae 
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Подносиоци представке су 237 акционара две банке. Они су имали 

98% акција једне и око 88% акција друге банке. У својој представци су се 

позвали на члан 1. Протокола 1 уз Конвенцију, а све у смислу примене 

Акта о реинтеграцији из 2013. године, којим су претрпели драстичан 

губитак нивоа контроле над банкама у корист два централна тела  

која су у индиректном власништву државе. Овим Актом посебно су 

ограничена њихова права да измене споразум о удруживању, да усвоје годи-

шњи извештај, именују чланове управног одбора и одлуче о подели капитала 

и исплати дивиденди. Подносиоци се нису жалили посебно на неку актив-

ност ових тела или на економску штету у погледу пословања банака.  

У јануару 2019. седмочлано Веће је донело одлуку да подносиоци 

нису указали на било коју околност која би оправдала подизање корпора-

тивног вела те је према томе, ЕСЉП сматрао да нису могли да тврде да 

имају статус жртве, те да није дошло до повреде члана 1 Протокола бр. 1. 

Велико веће је прихватило мишљење Већа у погледу статуса жртве под-

носилаца представке и одбацило је представку ratione personae. 

Пресуда Великог већа је значајна јер разјашњава разлику између рад-

њи за које се сматра да утичу на права акционара, и радњи које утичу на ком-

панију. Та разлика је битна како би се одредило да ли акционари имају статус 

жртве. Велико веће, подсећајући на општи принципи да се акционари не 

могу сматрати жртвом аката и мера које погађају предузеће, указује на две 

ситуације које доводе изузетно до одступања од овог принципа. С тим у вези, 

у пресуди се наводи обимна судска пракса ЕСЉП (ст. 122-145). 28 

Суд је указао на предмете у којима је прихваћено да акционари 

имају статус жртве у контексту мера које су непосредно утицале на погор-

шање положаја акционара због ограничавања права својине или слободе 

располагања акцијама, када су били обавезани да продају своје акције или 

када су им умањена овлашћења у погледу утицаја на компанију у односи-

ма са другим акционарима, или им је онемогућено да буду менаџери у 

компанији или да гласају (у том контексту видети водећи предмет Agrote-

xim и други против Грчке29 и Olczak против Пољске )30. На основу наведе-

ног ЕСЉП закључује: 

 
28 Посебно видети Agrotexim и други против Грчке, бр. 14807/89 24. октобар 1995 и 

Лекић против Словеније, бр. 36480/07, пресуда од 11. децембра 2018. године 
29  Као горе 
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"…акти који погађају права акционара се разликују од мера или 

поступака који погађају компанију, тако што и природа таквих аката и 

њихов ефекат утичу на права акционара непосредно и лично и иду даље 

од мешања у њихове интересе у компанији променом њиховог положаја у 

управљачкој структури." 

Први изузетак, од општег принципа који искључује статус жртве 

акционара, постоји у ситуацији "када су предузеће и акционари тако блиско 

повезани да би прављење разлике било вештачко." Ово се може видети у 

предметима које покрећу акционари малих или породичних предузећа, 

односно када се једини власник предузећа жали на мере донете у погледу 

његовог/њеног предузећа, или када сви акционари мале кооперативе подне-

су представке Суду, или када један акционар породичног предузећа подне-

се представку, а преостали акционари се томе не противе. У том смислу, 

ЕСЉП је истакао позивајући се на Ankarcrona v. Sweden (dec.), да је разлог 

за прихватање статуса жртве у таквим предметима било то што није посто-

јао ризик различитих мишљења акционара или између акционара и управ-

ног одбора у погледу оспорене повреде Конвенцијских права. 

Други тип ситуације у којој ЕСЉП може занемарити јединственост 

предузећа као правног лица и дозволити акционарима да поднесу притужбе 

о правима предузећа, односи се на постојање "изузетних околности, посеб-

но када је јасно установљено да је за конкретно предузеће немогуће да само 

поднесе представку Суду у своје име (видети Agrotexim и други ). У пред-

метима који потпадају под ову категорију, само постојање мера спољне 

контроле и надзора, које су предузећу наметнуте због финансијских или 

других тешкоћа, посматрано је као један важан фактор, али не и једини. У 

таквом случају Суд је био позван да разјасни природу околности, које се 

могу сматрати изузетним у сврху прихватања статуса жртве акционара.  

Када је анализирао релевантне примере судске праксе у том погле-

ду, Суд је нагласио да је терет био на акционарима да докажу да службеник 

који је имао задатак да води рачуна о интересима компаније није могао или 

није желео да подноси притужбе било на домаћем или стразбуршком 

нивоу, или да се притужба на основу Конвенције односи на неко питање, 

као што је смена руководиоца и именовање повереника, у ком погледу су 

постојала различита мишљења између повереника и акционара, или се 

 
30  Olczak против Пољске, бр. 30417/96 Одлука од 7. новембра 2002. године 
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односе на различите поступке повереника који утичу на интересе акциона-

ра. У сваком случају, ствар је била таква да је њен потенцијални утицај 

могао имати озбиљан утицај на ситуацију акционара, директно или инди-

ректно. У овој пресуди Суд је свој приступ објаснио на следећи начин: 

"… Да би подносиоци представке уверили Суд да је њихово тра-

жење, као акционара, о питању које утиче на компанију оправдано" изу-

зетним околностима ", требало би да наведу уверљиве разлоге који пока-

зују да је за компанију практично немогуће да поднесе представку у скла-

ду са Конвенцијом преко својих органа, те да им стога треба омогућити 

да поднесу представку у име компаније. "  

У конкретном предмету ЕСЉП је разматрао представку подноси-

лаца примењујући наведени тест и утврдио да се они не могу сматрати 

жртвом предметних аката. 

ЕСЉП закључује да пре свега, иако је реформа знатно утицала на 

банке и њихове статутарне органе, њен утицај на права акционара подноси-

оца представке био је случајан и индиректан. Није дошло до вештачког раз-

водњавања њихове гласачке моћи или до до поништења акција. Величина 

појединачних удела подносилаца представке није им омогућила контролу 

било које банке и њихов утицај као групе, који није консолидован било 

којим споразумом, био је фрагментиран и слаб. Друго, у погледу јавних 

банака, које имају бројне акционаре и у потпуности делегирани менаџмент 

није утврђено да су " уско повезане" са подносиоцима представке. Чињени-

ца да су ови последњи имали "скора 100%" акција није одлучујућа. Треће, 

није било посебних околности које су онемогућавале да банке у сопствено 

име поднесу представке Суду: банке су биле оперативне; подносиоци који 

су колективно имали већину гласова, могли су затражити од банака да 

покрену судске поступке у сопствено име, при чему су реформе и поступа-

ње надзорних органа могли бити подложни судској контроли и није било 

никаквог доказа о притиску на банке с тим у вези. 

 

Нешић против Црне Горе, бр. 12131/18,  

пресуда од 9. јуна 2020. године 

- Члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, допуштеност представ-

ке ratione temporis, законитост ограничења права на мирно коришћење 

имовине, утврђена повреда Конвенције 
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Подносилац представке је 1980. године купио две земљишне парцеле 

од приватног лица и укњижио се као власник. Међутим, држава је 2006. 

године покренула парнични поступак захтевајући да се утврди њено власни-

штво над тим парцелама, јер су се оне налазиле у зони морског добра. Дома-

ћи судови су 2014. године пресудили у корист државе, закључивши да, према 

важећем Закону о морском добру из 2011.године и Закону о државној имови-

ни из 2011.године, приобална зона, укључујући морску обалу, представља 

природни ресурс, који може бити само у својини државе. Како је у току 

поступка утврђено да се парцеле земље налазе на морској обали, суд је утвр-

дио да је право својине подносиоца представке на конкретном земљишту 

престало, а да је држава једини власник. Држава је затим и укњижена као 

носилац својинског права. Уставна жалба је одбачена. 

Подносилац представке је затим 2016. године покренуо поступак 

против државе тражећи да утврди његово право коришћења што је прво-

степени суд у Котору и учинио утврдивши да подносилац има "прече пра-

во коришћења". Пресуду је потврдио и Врховни суд.  

Разматрајући да ли има временску надлежност у овом предмету, 

ЕСЉП примећује да је Конвенција ступила на снагу у односу на Црну 

Гору 3. марта 2004. године, а да је држава много касније покренула посту-

пак за утврђење својине на земљишту и да су све судске одлуке донете 

после овог датума. Осим тога, притужбе подносиоца се односе и на то да 

му држава није исплатила накнаду због одузимања земљишта, а што је 

повреда која и даље траје (ст. 36 – 39). Закључује се да је представка у 

оквиру временске надлежности ЕСЉП. 

Разматрајући основаност ЕСЉП је оценио да је подносилац био 

законити власник земљишта, које је било укњижено на његово име све 

док домаћи судови нису пресудили у корист државе. У том смислу ЕСЉП 

закључује да је подносилац лишен своје имовине. Чињеница што је наста-

вио да користи имовину не мења ништа, имајући у виду да је изгубио пра-

во својине. За ЕСЉП је било неспорно да је лишење било засновано на 

закону (ст. 50-51). Међутим, Европски суд је приметио да се Уставом, као 

и другим релевантним прописима који регулишу својинска питања, гаран-

тује право на правичну накнаду у случају лишења права својине, што је у 

конкретном случају изостало. Према томе, иако релевантно право омогу-

ћава држави да постане власник земљишта, оно такође прописује право 

подносиоца на накнаду (став 52). 
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У погледу лишења имовине подносиоца и предвидљивости меша-

ња у право на мирно уживање имовине ЕСЉП је сматрао: 

53. .... као што је горе напоменуто, постојање правног основа у 

домаћем закону само по себи није довољно да би се задовољило начело 

законитости. Поред тога, правни принципи на којима се заснива лишење 

имовине морају бити довољно доступни, прецизни и предвидљиви у својој 

примени ... Суд у вези с тим напомиње да је Влада тврдила да ће, уколико 

подносиоцу имовине буде фактички одузета имовина имати право на 

накнаду према одредбама о експропријацији, у складу са Законом о мор-

ском добру. Нејасно је, међутим, шта експропријација заправо значи у 

овом контексту: судови су сматрали да је подносилац представке изгу-

био право својине ex lege, али је такође јасно да је био потребан даљи 

поступак за формализовање права својине државе, као и за утврђивање 

накнаде. И после одлука суда сугерише се да формално одузимање земљи-

шта још није извршено. Наводи Владе с тим увези и применом Закона о 

морском добру, чини се да имплицирају да се формална експропријација 

није десила, па у том случају подносилац не би ни добио накнаду, што је у 

супротности са свим прописима који се односе на лишење имовине. Закон 

о морском добру сам по себи не прописује детаље, када, и да ли је уоп-

ште формална експропријација земљишта у приобалној зони обавезна. 

Према томе, није јасно да ли и када ће се десити формална експроприја-

ција. Такође, нејасно је у овом предмету у односу на кога би се спровела 

експропријација имајући у виду да подносилац није више власник земљи-

шта у питању. 

Подносиоцу представке је досуђено 5.400 евра за трошкове 

поступка, док захтев за накнаду нематеријалне и материјалне штете није 

био поднет, па накнаде штете није досуђена. 

 

Sanofi Pasteur против Француске, бр. 25137/16,  

пресуда од 13. фебруара 2020. године 

- Члан 6. Конвенције, право на приступ суду у односу на право на 

правну сигурност, нема повреде Конвенције 

- Повреда члана 6. утврђена због необразложене одлуке Касацио-

ног суда да предмет не упути Суду правде ЕУ ради доношење претходне 

одлуке 



Билтен Врховног касационог суда 

 

181 

Подносилац представке је компанија која производи вакцину про-

тив хепатитиса Б. Медицинска сестра на обуци је 1992. године примила ову 

вакцину и од тада су се јавили симптоми мултипле склерозе. Пошто се 

болест развијала она је покренула грађански поступак ради накнаде штете 

2005. године. Досуђена јој је накнада штете при чему су домаћи судови зау-

зели став да десетогодишњи период застарелости почиње да тече не од 

дана када је набавила вакцину, већ од дана када се болест манифестовала, а 

у случају прогресивне болести, од дана када је се болест стабилизовала. 

Компанија, подносилац представке, тврди да оваквом интерпрета-

цијом периода застарелости, практично нема одређеног рока застарелости 

за захтеве за накнаду нематеријалне штете, па тиме долази до повреде 

права на правну сигурност. ЕСЉП је сматрао да није дошло до повреде 

члана 6. Конвенције. 

Компанија подносилац је такође захтевала да захтев за прелиминар-

но мишљење буде упућен Суду правде ЕУ. Касациони суд је одбио жалбу о 

питањима примене права (ревизију), сматрајући да није потребно да упути 

предмету Суду правде ЕУ. ЕСЉП је сматрао да је дошло до повреде члана 

6. став 1 Конвенције због пропуста да се донесе образложена одлука у вези 

са одбијањем да се затражи претходна одлука Суда правде ЕУ.31 
 

Право на приступ суду у односу на право на правну сигурност 

Разматрајући конкретно питање успостављања равнотеже поједи-

начних интереса, Суд је сматрао да државе имају шире поље слободне 

оцене. У погледу равнотеже коју је требало успоставити у вези са перио-

дом застарелости захтева за накнаду штете, ЕСЉП је приметио да су 

између права жртве на приступ суду и права тужене компаније на правну 

сигурност, домаћи судови морали да примене меродавне процесне одред-

бе покушавајући да избегну претерани формализам који би утицао на пра-

вичност поступка, али и претерану флексибилност која би резултирала у 

отклањању процесних услова који су установљени законом. 

Француско право прописује рок застарелости у случајевима (неу-

говорне) грађанске одговорности. У посматраном периоду, рок застарело-

сти је био десет година, а Касациони суд је разјаснио да када се тужба за 

 
31 Видети Ullens de Schooten и Rezabek против Белгије, бр. 3989/07 и 38353/07, пресуда 

од 20. септембра 2011. године 
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накнаду штете због физичке повреде подноси, рок застарелости за такву 

тужбу почиње да тече од дана када се здравствено стање лица стабилизо-

вало. Позитивно право је омогућавало оштећеном лицу да добије потпуну 

накнаду због физичке повреде коју је претрпело, у обиму који није могао 

бити утврђен све док се здравствено стање лица не стабилизује. ЕСЉП је 

сматрао да не може довести у питање избор који је направљен у складу са 

домаћим правом – да се већа тежина да праву на приступ суду лицима 

која су претрпела физичке повреде, у односу на право на правну сигур-

ност лица која су те повреде изазвала.  

С тим у вези, ЕСЉП је подсетио и на значај који Конвенција на 

основу чл. 3 и 8. даје физичком и психичком интегритету. Метод калкула-

ције који се користи у француском правном систему омогућава да се узме 

у обзир чињеница да ће потребе лица која пате због прогресивне болести 

као што је мултипла склероза, вероватно порасти у контексту погоршања 

њиховог стања (нпр. потреба за туђом негом). Примећује се на крају, да у 

одсуству стабилизације, почетак периода застарелости наступа од дана 

када је лице које је доживело физичку повреду умрло, у ком случају би 

покретање грађанске парнице од стране наследника застарело за десет 

година после смрти тог лица.  

 

Hirtu и други против Француске, бр. 24720/13,  

пресуда од 14. маја 2020. године 

- Члан 8. Конвенције, исељавање Рома, није утврђена повреда пра-

ва на дом, утврђена повреда права на породични живот и приватност 

-  Члан 3. Конвенције, нема повреде, није утврђено да су власти 

примењивале силу приликом исељавања 

- Члан 13. Конвенције, утврђена повреда због непостојања дело-

творног правног лека 

Подносиоци представке, припадници ромске заједнице, морали су 

да напусте камп у коме су живели незаконито у периоду од шест месеци. 

Њихове жалбе на исељење нису биле успешне. 

У погледу члана 8. Конвенције и поштовања права на дом 

ЕСЉП је подсетио да значење "дома" у смислу члана 8. није ограничено 

на простор који се законито користи. Право на дом је аутономни концепт 

који не зависи од класификације према домаћем праву. Да ли ће се одре-
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ђене просторије сматрати домом, зависиће од конкретних околности, 

односно од постојања довољне и трајне везе са конкретним местом. У 

овом предмету подносиоци су живели у кампу само шест месеци пре 

његовог уклањања. Према томе они нису могли да се позивају на право на 

дом у одсуству довољне и трајне везе за конкретним местом. 

Међутим, ЕСЉП је утврдио да је дошло до мешања у право на при-

ватни и породични живот подносилаца. Мешање је било у складу са зако-

ном и тежило легитимном циљу да се заштити јавни здравље и безбедност, 

права и слободе других лица. У вези са налогом за исељење власти су у 

принципу биле овлашћене да иселе подносиоце, који су незаконито заузели 

општинско земљиште, и пошто нису имали никакво право на том земљишту 

нису се могли позивати да имају легитимно очекивање да ће ту остати. Ово је 

јасно јер су они и били на том земљишту само у периоду од шест месеци. 

У погледу налога за исељење, он се није заснивао на судској одлу-

ци већ на посебној процедури формалног обавештења у складу са зако-

ном. Ово је имало бројне последице.  

Прво, имајући у виду кратак период између издавања наредбе пре-

фекта (29.март), њене доставе (2. април) и стварног исељења (12. април), ни 

једна мера која се наводи у међуресорном циркулару у вези са мерама које 

треба предузети пре и за време радњи које се односе на уклањање незакони-

тих насеобина, нису били примењене (процена ситуације породица и поједи-

наца у питању, помоћ у вези са школовањем, здравственом заштитом и сме-

штајем). Иако је Влада тврдила да није било обавезе да обезбеди смештај 

подносиоцима јер су поседовали караване, подносиоци су тврдили да су сви 

њихови каравани, осим караван једне породице, били заплењени. Штавише, 

мере које се наводе у циркулару биле су примењиве независно од тога да ли 

су ова лица поседовала караване. Стога, ЕСЉП закључује да нису узете у 

обзир последице исељења подносилаца у посебним околностима случаја.  

Друго питање које је ЕСЉП разматрао се односи на делотворност 

правних средстава које су подносиоци имали на располагању. Пошто је 

примењена процедура достављања формалног обавештења, правни лек се 

могао поднети тек пошто је одлука донета од стране управних органа, док 

у другим предмети судови процењују сразмерност мере пре доношења 

одлуке. Ни једно правно средство које су подносиоци користили, није 

омогућило подносиоцима да изнесу своје аргументе пред судом. Први суд 

који је одлучивао о сразмерности мешања био је Управни апелациони суд, 
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осамнаест месеци после исељења из кампа. Чињеница да су подносиоци 

припадали непривилегованој друштвеној групи, њихове посебне потребе 

у том смислу, морале су бити узете у обзир приликом оцене сразмерности 

што су национални органи били дужни да учине, не само у контексту раз-

матрања незаконитих насеобина, већ, и приликом одлучивања о времену 

и начину исељења, и ако је могуће и о алтернативном смештају. (став 75) 

У контексту процесних јемстава према члану 8. Конвенције, у случају 

мешања у право према овој одредби, свако лице треба да има могућност 

да сразмерност мере буде размотрена пред независним судом у складу са 

општим начелима о примени члана 8. Конвенције.  

У погледу притужби подносилаца на повреду члана 3. Конвенци-

је, ЕСЉП је закључио да није дошло до повреде овог члана јер није утвр-

ђено да су подносиоци исељени уз примену силе, као и да се не може рећи 

да су француске власти остале индиферентне у погледу ситуације подно-

силаца у вези са њиховим условима живота после исељења. 

У погледу члана 13. Конвенције ЕСЉП је једногласно закључио 

да је дошло до повреде овог права јер ни један правни лек који је био на 

располагању подносиоцима није имао суспензивно дејство у погледу 

налога за исељење, нити је била могућа хитност у заштити основних сло-

бода, иако су ти правни лекови prima faciae били делотворни, али су про-

глашени недопуштеним.32 

 

Kövesi против Румуније, бр. 3594/19,  

пресуда од 5. маја 2020. године 

- Члан 6, повреда права на приступ суду због немогућности глав-

ног тужиоца да делотворно оспори превремено окончање мандата; 

- Члан 10, повреда због превременог окончања мандата после јав-

но изнетих критика о реформи правосудног система. 

Председник Румуније је 2013. године именовао подноситељку за 

главног тужиоца Националне управе за борбу против корупције на мандат 

од три године. Током 2016. године, Високо веће правосуђа (тело одговорно 

 
32 У вези са овим питањима видети и Prokopovitch против Русије, 58255/00, 18. новем-

бар 2004, McCann против Уједињеног Краљевства, 19009/04, 13. мај 2008, Orlić про-

тив Хрватске, 48833/07, 21. јун 2011; Yordanova и руги против Бугарске, 25446/06, 

24. април 2012, и Winterstein и други против Француске, 27013/07, 17. октобар 2013. 
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за управљање и дисциплинска питања у оквиру правосуђа) је дало повољно 

мишљење на предлог министра правде да се подноситељка поново именује 

за наредни трогодишњи мандат. Парламентарни избори одржани су у 

децембру 2016. године. Формирана је нова парламентарна већина и форми-

рана нова влада. У августу 2017. године министар правде најавио је темељ-

ну реформу правосудног система. Измене закона и повезани законодавни 

процеси изазвали су критике у Румунији и иностранству. 

У фебруару 2018. године, министар правде је послао Високом већу 

правосуђа извештај, са предлогом за разрешење подноситељке представке са 

положаја позивајући се на изјаве које је дала у вези са реформама. Веће је 

већином гласова одлучило да не одобри предлог за разрешење, а председник 

Румуније је одбио да га потпише. Премијер је затим поднео захтев Уставном 

суду да реши уставни сукоб надлежности изазван одбијањем председника. 

Уставни суд је потврдио постојање уставног сукоба надлежности и наложио 

председнику да потпише декрет за разрешење подноситељке представке са 

положаја главног тужиоца. Подноситељка представке није била позвана да се 

изјасни. Уставни суд је између осталог приметио да ни председник ни Устав-

ни суд нису овлашћени да процењују разлоге које је изнео министар правде у 

свом предлогу и разјаснио да "управни судови могу само испитивати фор-

малну законитост одлуке али не и њену сврсисходност." 

У погледу примене члана 6. ЕСЉП је подсетио да иако приступ 

функцијама представља привилегију која може бити додељена на основу 

дискреционих овлашћења одређеног органа, превремено разрешење је 

имало одлучујући ефекат на личну и професионалну ситуацију подноси-

тељке јер је била спречена да настави да врши одређене дужности. Према 

томе, постојао је "истински и озбиљан спор о доказивом праву које је под-

носитељка могла да захтева према домаћем закону, односно праву да не 

буде разрешена осим због разлога који су одређени законом." 

ЕСЉП је затим утврдио грађанску природу права. Спорови између 

државе и државних службеника спадају у принципу у оквир члана 6, осим 

ако су кумулативно испуњена два услова која је Велико веће одредило у 

пресуди Vilho Eskelinen и други против Финске.33Прво, држава законом 

мора да изричито искључи приступ суду за одређену категорију запосле-

 
33 Vilho Eskelinen и други против Финске, бр. 63235/00, пресуда Великог већа од 19. 

априла 2007. године 
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них и друго, такво искључење мора бити оправдано објективним разлози-

ма и интересом државе. Међутим, према домаћем закону није било таквог 

искључења, већ напротив, закон је изричито предвиђао право на судску 

заштиту у вези са каријером тужилаца. 

У погледу другог услова из Eskelinenтеста, ЕСЉП је указао да 

одсуство било какве судске контроле законитости одлуке о разрешењу не 

може бити у интересу државе. Виши представници правосудне власти 

треба да уживају – као и други грађани – заштиту од арбитрарности извр-

шне власти и сам надзор независног правосудног тела био је довољан да 

би остваривање овог права било делотворно. Одлука Уставног суда у 

погледу надлежности за доношење одлуке не утиче на претходно. 

Сматрајући да је члан 6. примењив, ЕСЉП је указао не непостојање 

делотворног правног лек у погледу притужби подноситељке. У погледу 

могућности да подноситељка пред судовима оспори Извештај министра 

правде којим се предлаже њено разрешење, Уставни суд је сматрао да 

Извештај сам по себи не производи никакав ефекат и представља прелими-

нарни акт који треба да доведе до одлуке Председника. Чак и претпоста-

вљајући да би управни судови прихватили да разматрају тај Извештај, 

ЕСЉП је сматрао да из свих доступних докумената произлази да би то било 

без успеха, а није ни показан ниједан пример управног спора покренутог 

против сличног акта. У том смислу је оцењено да подношење жалбе/тужбе 

Управном суду против Извештаја министра правде, не би било делотворно.  

Што се тиче оспоравања пред судом одлуке Високог савета право-

суђа, таква могућност је била предвиђена законом, али с обзиром да је 

одлука Савета била у корист подноситељке, она није имала интерес да 

такав поступак покреће. 

Што се тиче председничког декрета о разрешењу, домаће право 

познаје могућност да се било који управни акт оспори пред управним 

судовима, а председнички декрет јесте управни акт. Међутим, примери 

које је Држава поднела не односе се на сличне ситуације. Осим тога, 

Уставни суд је сматрао да би тужбе управним судовима могле да буду 

делотворне само у погледу формалне законитости председничког декрета, 

а то не би било делотворно у погледу суштине притужби подноситељке – 

чињенице да је њено разрешење било незаконита дисциплинска санкција 

подстакнута њеним изјавама у јавности у контексту законодавне реформе.  
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ЕСЉП закључује да подноситељка није имала делотворан правни 

лек, односно да је могућност судског испитивања била сведена на питање 

формалне законитости акта, што се у околностима овог предмета не може 

сматрати довољним.  

У погледу члана 10, ЕСЉП је сматрао да је превремено разреше-

ње подноситељке довело до мешања у њено право на слободу изражава-

ња. Није било доказа да је то мешање било у циљу заштите владавине 

права или било ког другог легитимног циља. Суд по правилу утврђује 

повреду овог права када мешање није било у складу са легитимним 

циљем. Ипак, у околностима овог предмета ЕСЉП је сматрао корисним и 

да размотри да ли је мешање било неопходно у демократском друштву. 

Конкретно мешање било је подстакнуто ставовима и критикама које је 

подноситељка јавно изнела. Суд је посебну важност придао функцији коју 

је она имала, а која подразумева изражавање свог мишљења о законодав-

ним реформама које би могле имати утицај на правосуђе и његову незави-

сност и, такође, на борбу против корупције за шта је она била задужена. 

Њени ставови и изјаве нису садржавали нападе на друге представнике 

правосуђа нити су се односиле на поступке у току. Њене изјаве нису пре-

вазишле критику из строго професионалне перспективе. Сходно томе, 

став и изјаве подноситељке представке, које су очигледно спадале у кон-

текст расправе о питањима од јавног интереса, захтевале су висок ниво 

заштите слободе изражавања и строгу контролу било каквог мешања. 

Држава је у том смислу имала уско поље слободне процене. Иако је под-

носитељка наставила да ради као тужилац, њено разрешење са конкретне 

функције тешко се може помирити са посебном пажњом коју је потребно 

посветити природи правосудне функције као независне гране власти и 

начелу самосталности тужилаца које– према мишљењу Савета Европе и 

другим међународним инструментима – представља кључни елемент за 

одржавање независности правосуђа. (став 209). 

У том контексту, њено разрешење поразило је саму сврху одржавања 

независности правосуђа. Надаље, превремено разрешење било је посебно 

строга санкција, која је несумњиво имала "одвраћајући ефекат", јер је морала 

одвратити не само њу, већ и друге тужиоце и судије у будућности од уче-

ствовања у јавној расправи о законодавним реформама које утичу на право-

суђе и уопштено о питањима која се тичу независности правосуђа. 
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У погледу процесног аспекта члана 10, ЕСЉП је сматрао да у вези са 

оспореним ограничавањем слободе изражавања подноситељке представке, 

нису постојала делотворна и одговарајућа јемства против злоупотребе. 

ЕСЉП се позвао између осталог на поменуту пресуду Vilho Eskeli-

nen и други против Финске, као и на неке друге пресуде из раније праксе 

ЕСЉП, те на Препоруке Комитета министара Савета Европе о улози јав-

ног тужилаштва у кривично-правном систему.34 

 

Monica Macovei против Румуније, бр. 53028/14,  

28. јул 2020. године 

- Члан 10, повреда права на слободу изражавања због утврђивања 

одговорности подноситељке за изјаве објављене у листу, у којима је рад 

другог политичара који је је истовремено био адвокат и народни посла-

ник, окарактерисала као пример корупције, успостављање равнотеже 

између слободе изражавања и заштите угледа 

У септембру 2009. године два листа су објавила коментаре подноси-

тељке (бивше министарске правде и члана Европског парламента) о друга 

два политичара. На једном скупу политичке партије којој припада она је изја-

вила да су два политичара из друге партије, В.П. и Д.С у свом раду као адво-

кати потписали уговоре вредне милионе евра са државним предузећима из 

својих изборних јединица, што је назвала типичном корупцијом кроз поли-

тички утицај. Подноситељка је заговарала мишљење да треба онемогућити 

да истовремено неко ради као адвокат и да буде народни посланик, те да с 

тим у вези треба донети закон. У октобру 2009. Д.С. је покренуо грађански 

поступак тврдећи да је подноситељка својим изјавама нарушила његов углед 

у очима јавности и професионалних и политичких партнера.  

Првостепени суд је пресудио у корист подноситељке сматрајући 

да је подноситељка дала изјаве у оквиру своје слободе изражавања. Међу-

тим, апелациони суд је преиначио ову пресуду, прихватајући тврдње Д.С 

 
34 Видети Suküt против Турске (одл.), 59773/00, 11. септембар 2007, Baka против 

Мађарске, Велико веће, 20261/12, 23 јун 2016, Wille против Лихтенштајна, Велико 

веће, 28396/95, 28. октобар 1999, Brisc против Румуније, 26238/10, 11. децембар 2018, 

итд. као и на Препоруке Комитета министара СЕ о улози јавног тужилаштва у кри-

вично-правном систему (Recommendation Rec(2000)19 on the Role of Public Prosecu-

tion in the Criminal Justice System), од 6. октобра 2000. године. 
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да је оклеветан, обавезујући подноситељку да му исплати 2300 евра и да 

пресуду објави у националним дневним новинама о свом трошку. 

Високи касациони суд је одбио ревизију подноситељке сматрајући да 

је она изнела неистине када је оптужила Д.С. Осим тога, указао је да је његов 

углед био угрожен и да је подноситељка прекорачила границу прихватљиве 

критике чак иако политичари морају да прихвате виши степен критика.  

У својој оцени у погледу тврдњи о повреди члана 10. Конвенци-

је, ЕСЉП се осврнуо на ограничено образложење у пресуди Апелационог 

суда и указао да сматра да је у спорним изјавама реч о мешавини вредно-

сних судова и изјава о чињеницама. Приметио је да је подноситељка 

користила примере два политичара као "типичне радње трговине поли-

тичким утицајем"у ширем контексту конфликта интереса, подржавајући 

идеју спречавања комбиновања улоге адвоката и члана парламента. 

Поставило се питање да ли је постојала довољно тачна и поуздана 

чињенична основа сразмерна тврдњама које је изнела подноситељка. У том 

смислу, ЕСЉП је сматрао да је неким тврдњама недостајала довољна чиње-

нична поткрепљеност, као нпр. у вези са наводним заступањем државних 

предузећа из изборне јединице Д.С. У наводима подноситељке се не могу 

наћи ове информације. Међутим, њене тврдње су биле колективне природе 

јер су се односиле и на Д.С и В.П. и илустровале су врсту политичке коруп-

ције и њима се суштински не оптужују ова лица. Такође, доступне информа-

ције указују да је В.П. био истовремено члан Парламента и партнер у адво-

катској канцеларији Д.С. када је та канцеларија потписала уговор о пружању 

правних услуга са државним предузећима из изборне јединице В.П. 

ЕСЉП је зато сматрао да су конкретне тврдње, иако можда суви-

ше јаке и донекле претеране, могле да буду посматране као део дискусије. 

С обзиром на околности, утврђено је да изјаве нису представљале безоб-

зиран лични напад на Д.С. Заправо, политичка критика се често прелива у 

личну сферу, што је део политичког живота и слободне расправе која је 

гаранција демократског друштва. 

Висина досуђене накнаде штете и налог да објави пресуда о трошку 

подноситељке представке, могли су такође да имају одвраћајући ефекат на 

вршење права на слободу изражавања. Уочавајући недостатке у образложе-

њу апелационог суда, пропуст да се изјаве подноситељке класификују као 

колективне тврдње узимајући у обзир контекст, као и одвраћајући ефекат 
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због досуђене накнаде, ЕСЉП је закључио да су домаћи судови пропустили 

да успоставе правичну равнотежу између интереса у питању и да утврде 

постојање "неопходне друштвене потребе" да се заштите права Д.С у односу 

на права подноситељке представке. Мешање, према томе није било неопход-

но у демократском друштву, па је утврђена повреда члана 10. Конвенције.  

 

Toлмачев против Русије, бр. 42182/11.  

пресуда од 2. јуна 2020. године 

- Члан 10. –несразмерна одлука домаћих судова о висини накнаде коју 

је подносилац – новинар, обавезан да плати тужиоцима у поступку покрену-

том због наводне клевете, заштита угледа судија у односу на заштиту пра-

ва на слободу изражавања, утврђена повреда члана 10. Конвенције 

Предмет се односи на два одвојена судска поступка због клевете  

покренута против подносиоца представке, новинара, произашла из њего-

вих новинских текстова у којима је критиковао двојицу судија у локалним 

новинама. Подносилац представке се посебно жалио на несразмерно вели-

ке износе на име нематеријалне штете досуђене тужиоцима. 

Суштинско питање у овом предмету било је успостављање равно-

теже између остваривања права судија на заштиту угледа и права новина-

ра на слободу изражавања.35 

Према оцени ЕСЉП руски судови нису пажљиво размотрили раз-

лику између чињеница и вредносних судова. Посебно, нису размотрили 

аргументе подносиоца у вези са наводима који су изражавали његово лич-

но субјективно мишљење које није подложно доказивању. Прећутна прет-

поставка домаћих судова је била да се интереси који се односе на заштиту 

 
35 Општа начела у вези са неопходношћу мешања у слободу изражавања видети у пре-

суди Bédat против Швајцарске, пресуда Великог већа, бр. 56925/08, став 48, 2016; 

начела у вези са чланом 10 и слободом штампе видети у Satakunnan Markkinapörssi 

Oy and Satamedia Oy против Финске, бр. 931/13, пресуда Великог већа о, 27. јуна 

2017, ст. 124-128; такође видети у вези са успостављањем сразмере између слободе 

изражавања и права на поштовање приватног живота Axel Springer AG против 

Немачке, бр. 39954/08, пресуда Великог већа од, 7. фебруара 2012, ст.85-95, Couderc 

и Hachette Filipacchi Associés против Француске, бр. 40454/07, пресуда Великог већа, 

2015, ст. 90-93; Medžlis Islamske Zajednice Brčko и други против Босне и Херцегови-

не, бр. 17224/11 пресуда Великог већа од 27. јуна 2017. године, став 77. 
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части и достојанства других (посебно оних који имају јавна овлашћења) 

ставе изнад слободе изражавања у свим околностима (став 50-51).36 

Такође, није узето у обзир да накнада штете у вези са клеветом 

треба да буде сразмерна претрпљеној повреди угледа. Домаћи судови су 

изоставили било какво позивање на финансијско стање подносиоца пред-

ставке, нагласивши чињеницу да је тужилац био судија, дајући тежину 

положају подносиоца тужбе (ст. 53 – 55). ЕСЉП је посебно узео у обзир 

чињеницу да је досуђени износ био многоструко виши у односу минимал-

ни износ зараде у Русији (став 54). 37 

ЕСЉП закључује да домаћи судови нису посветили довољну 

пажњу начелима из праксе ЕСЉП у вези са успостављањем равнотеже 

између права на приватни живот и права на слободу изражавања. Преко-

рачили су поље слободне процене које државе имају и пропустили да 

покажу да је је постојао разуман однос сразмерности између мешања у 

ова права и легитимног интереса коме се тежило. На крају Суд закључује 

да мешање није било неопходно у демократском друштву (став 56.) 

 

Atamanchuk против Русије, бр. 4493/11,  

пресуда од 11. фебруара 2020. године 

Члан 10 – говор мржње лидера локалног огранка политичке пар-

тије у односу на лица која припадају националној мањини, нема повреде 

Подносилац представке је био вођа локалног огранка политичке 

партије и власник локалних новина (тираж од 8.000). Осуђен је за подсти-

цање мржње и нетрпељивости (и за угрожавање људског достојанства 

лица или групе лица на основу њихове етничке припадности, језика, поре-

кла и верских убеђења) после изјава у вези са председничким изборима у 

чланку објављеном у другом локалном листу дан пре избора. Кажњен је и 

 
36  Cumpǎnǎ и Mazǎre против Румуније, бр. 33348/96, пресуда Великог већа, 2004, став 

98, Margulev против Русије, бр. 15449/09, 8. октобар 2019, став 48, Skudayeva против 

Русије, бр. 24014/07, 5. март 2019, став 30. 
37 Tolstoy Miloslavsky против Уједињеног Краљевства, пресуда од 13. јула 1995, став 

49, Steel и Morris против Уједињеног Краљевства, бр. 68416/01, став 96, 2005, видети 

и нпр. Копривица против Црне Горе, бр. 41158/09, 22. новембар 2011, ст. 72-73; Kasa-

bova против Бугарске, бр. 22385/03,19. април 2011, став 71; Тешић против Србије, бр. 

4678/07 и 50591/12, 11. фебруар 2014, став 65. 
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забрањено му је да током две године обавља било какве новинарске или 

издавачке активности. 

Питање које се разматрало је природа говора мржње у односу на 

етничку заједницу од стране лица таквог профила као што је подносилац. 

Да ли је природа говора мржње била довољна да оправда кривичну осуду, 

казну и забрану вршења новинарске/издавачке делатности? 

ЕСЉП је сматрао да у специфичним околностима овог предмета 

казна била оправдана у контексту борбе против говора мржње и није 

утврдио повреду члана 10. (видети ст. 66 – 72). 38 

 

ГЛ. против Италије, бр. 59751/15,  

пресуда, 10. септембар 2020. године 

- Члан 14. у вези са чланом 2. Протокола бр. 1: утврђена дискри-

минација због немогућности лица са аутизмом (детета у основној школи 

у датом тренутку) да оствари право на посебног асистента током 

наставе, иако је таква обавеза била прописана законом. 

Предмет се односи на немогућност подноситељке представке, тада 

детета (рођеног 2004.године) које има не-вербални аутизам, да оствари 

право на посебног асистента током прве две године школовања од 2010. 

до 2012, на шта је по закону имала право. Због тога су родитељи подноси-

тељке морали да плате посебну специјализовану помоћ. Управни судови 

су одбили тужбу подноситељке. 
 

Члан 14. у вези са чланом 2. Протокола бр.1 - дискриминација у 

образовању 

Чланом 14. Конвенције обухваћене су не само забрана дискрими-

нације на основу инвалидитета, већ и обавеза држава да обезбеде "разум-

но прилагођавање " које може умањити de facto разлике, које би могле 

довести до дискриминације.39 

 
38 По супротности упоредити са Cumpǎnǎ и Mazǎre против Румуније, бр. 33348/96, пре-

суда Великог већа, 17. децембар 2004, у вези са говором мржње видети и Féret про-

тив Белгије, 15615/07, 16. јул 2009 и Stomakhin против Русије, 52273/07, 9. мај 2018. 
39 Видети Ponomaryovi против Бугарске, бр. 5335/05, 21 јун 2011, Çam против Турске, 

бр. 51500/08, 23. фебруар 2016, Şanlısoy против Турске (одл.), бр. 77023/12, 8. новем-

бар 2016; Enver Şahinпротив Турске, бр. 23065/12, 30. јануар 2018, Stoian против 
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Италијански правни систем јемчи право на образовање за децу са 

инвалидитетом кроз инклузивну подршку у државним школама. Посебни 

наставници за подршку или други асистенти морају да буду присутни у 

разреду и помажу интеграцију деце са инвалидитетом или у другим слу-

чајевима када то ситуација ученика захтева. 
 

Непружање специјализоване подршке подноситељки 

Обезбеђујући интеграцију деце са сметњама у развоју у општим 

образовним институцијама, законодавац је направио избор у складу са 

својим пољем слободне процене. У овом предмету, иако је закон на 

општи начин предвиђао "разумно прилагођавање", не остављајући ни нај-

мању могућност избора у том погледу, надлежни национални органи нису 

у пракси прецизирали како ће се такво прилагођавање спроводити од 

2010. до 2012. године. Због тога подноситељка представке није добила 

специјализовану помоћ у том периоду у складу са својим специфичним 

образовним потребама, односно њени родитељи су морали да плате за 

приватно ангажовање специјализоване помоћи. 

ЕСЉП је заузео становиште да се члан 14. Конвенције мора тума-

чити у светлу Конвенције о правима лица са инвалидитетом.40 Овим међу-

народним инструментом је предвиђено право лица са инвалидитетом на 

"разумно прилагођавање". Указује се на члан 2. ове Конвенције који изме-

ђу осталог предвиђа да "разумно прилагођавање означава неопходно и 

адекватно модификовање и усклађивање којим се не намеће несразмерно, 

односно непотребно оптерећење, тамо где је то у конкретном случају 

потребно, како би се обезбедило да особе са инвалидитетом уживају, 

односно остварују равноправно са другима сва људска права и основне 

слободе." Разумне мере прилагођавања имају за циљ да се исправе de facto 

неједнакости (ст.62-69). 

 
Румуније, бр.289/14, 25. јун 2019. Такође видети члан 15. Европске социјалне повеље 

и Препоруке Комитете министара СЕ Rec(2006)5 и Акциони план за унапређење пра-

ва и пуно учешће у друштву лица са инвалидитетом : побољшање квалитета живота 

лица са инвалидитетом у 2006-2015, усвојен 5. априла 2006. године 
40 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Закон о потврђивању 

Конвенције о правима лица са инвалидитетом ("Службени гласник РС – Међународ-

ни уговори" бр. 42/2009) 
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ЕСЉП је сматрао да није његова улога да одреди шта би било 

"разумно прилагођавање" у области образовања како би се одговорило на 

потребе лица са инвалидитетом. Важно је да државе буду посебно пажљи-

ве у вези са одлукама које могу утицати на децу са инвалидитетом која су 

посебно осетљива (ст. 63-64).  

Држава је оправдавајући недостатак одговарајуће подршке навела 

да нису постојала расположива средства за потребе оболелих од амиотро-

фичне латералне склерозе (АЛС), те да није било финансијских средстава 

која би се могла дати у сврху подршке учењу. Држава је такође указала да 

је школска управа о свом трошку успоставила специјализовану помоћ 

самог школског особља. Међутим, ЕСЉП примећује да није пружена 

информација о специфичним вештинама школског особља или о пруженој 

помоћи, нити су дати конкретни детаљи о времену пружене подршке.  

У светлу тих објашњења, подноситељка представке није могла да 

настави да похађа основну школу под условима једнаким онима које ужи-

вају ученици без инвалидитета, а ова разлика у поступању била је после-

дица њеног инвалидитета. ЕСЉП закључује да током две школске године, 

осим приватне помоћи коју су платили родитељи подноситељке представ-

ке и неколико интервенција школског особља, подноситељка представке 

није добила специјализовану помоћ на коју је имала право и која је треба-

ло да јој омогући корист од школског образовања и друштвених услуга на 

равноправној основи са осталим ученицима. 

Управни судови су заузели став да је недостатак финансијских 

средстава оправдавао то што подноситељки представке није пружена спе-

цијализована помоћ, не узимајући у обзир да ли је постигнута правична 

равнотежа између њених образовних потреба и ограничених капацитета 

администрације да их задовољи. Управни суд није размотрио да су њени 

наводи о дискриминацији били основани. Посебно, није размотрено да ли 

су буџетска ограничења имала исти утицај на пружање образовања за 

децу без инвалидитета као и за децу са инвалидитетом (став 67.). 

ЕСЉП је приметио да националне власти никада нису узеле у 

обзир могућност да се недостатак средстава или изузетна потреба да се 

приоритет пружи бризи о особама које пате од озбиљних болести, надок-

нади умањењем укупног удела за образовање који се равномерно распоре-

ђују између ученика без инвалидитета и ученика са инвалидитетом, иако 

је овај аспект већ био наглашен у пресудама Касационог суда. С обзиром 
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на модел инклузивног образовања који је усвојен у Италији, при чему су 

сви ученици интегрисани у редовна одељења, и узимајући у обзир судску 

праксу Касационог суда, било каква буџетска ограничења треба да имају 

једнак утицај на пружање образовања за ученике са инвалидитетом и на 

оне без инвалидитета (став 68). 

ЕСЉП закључује да власти нису покушале да утврде стварне 

потребе подноситељке представке или јој омогуће да похађа основну 

школу под условима који су, колико је то било могуће, једнаки онима који 

уживају други ученици. Дискриминација коју је претрпела подноситељка 

била је утолико озбиљнија јер се догодила у контексту основне школе, у 

којој се стичу основе образовања и остварује социјална интеграција, те 

која је у већини земаља обавезна (став 71). 

ЕСЉП је подноситељки досудио 2.520 евра на име материјалне 

штете (износ који је плаћен за приватну специјализовану помоћ) и 10.000 

евра на име нематеријалне штете.. 

 

Н.Ш. против Хрватске, бр. 36908/13,  

пресуда од 10. септембар 2020. године 

- Члан 10, поверљивост поступка за доделу старатељства, 

откривање информација о детету које су изнете током поступка, обаве-

за власти да успоставе равнотежу између коментара датих о питањи-

ма од јавног интереса и потребе да се заштити дете, формалистички 

приступ домаћих судова у оцени поверљивости поступка, утврђена 

повреда права на слободу изражавања. 

Предмет се односи на притужбе подноситељке представке да јој је 

повређено право на слободу изражавања на основу члана 10. Конвенције. 

Она је пред домаћим судовима осуђена због извршења кривичног дела 

повреде тајности поступка (члан 305, став 1 важећег КЗ) јер је у једној ТВ 

емисији открила идентитет своје малолетне унуке чиме је прекршила 

поверљивост поступка доделе старатељства над дететом. Овај предмет 

доделе старатељства је због своје специфичности привукао велику медиј-

ску пажњу, а подноситељица у једном телевизијском интервјуу указивала 

на разне недостатке у функционисању система доделе старатељства. 

ЕСЉП је сматрао да Општински кривични суд у Загребу није раз-

мотрио у којој је мери подноситељка представке учествујући у ТВ диску-
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сији могла допринети питањима од јавног интереса. Поступајући суд није 

размотрио чињеницу да су тада изнети подаци већ били познати јавности, 

те да су домаће власти већ раније информисале медије о одређеним аспек-

тима конкретног породичног спора. Закључује се да подноситељка у 

суштини није дала никакве информације које јавности већ раније нису 

биле познате. Такође, домаћи суд није разјаснио улогу новинара у откри-

вању поверљивих података, као што није узео у обзир чињеницу да уче-

шће подноситељке у спорној емисији није имало за циљ да задовољи зна-

тижељу публике у вези са детаљима приватног живота, већ је поступала у 

доброј вери, штитећи интересе малолетног детета (ст.103 - 108). 

ЕСЉП наглашава (став 108) да Општински суд, чије је образложе-

ње прихватио и Жупанијски суд и Уставни суд, није разматрао да ли је и у 

којој мери случај обухватио питање од јавног интереса, и да ли је подно-

ситељка представке учествовала у расправи која је могла да допринесе 

питањима од јавног интереса. С тим у вези, Суд указује да се поверљи-

вост поступка за доделу старатељства не може штитити по било коју 

цену. Као и у другим случајевима у којима је поверљивост играла важну 

улогу различите аспекте одређеног случаја треба узети у обзир и успо-

ставити равнотежу између различитих интереса.41 

Такође се уочава (став 112) да Општински суд није направио раз-

лику између откривања информација о поступку од откривања информа-

ција о идентитету детета и о личним осетљивим подацима. С тим у вези 

Суд примећује да према меродавним међународним материјалима, инфор-

мације о личним подацима које могу омогућити откривање идентитета 

детета по правилу не треба да буду доступне јавности и медијима, иако 

могу постојати изузетни случајеви у којима би дете изузетно могло има-

ти користи ако се открије његов идентитет или када строго придржа-

вање правила о поверљивости може представљати ризик за дете(видети 

ст. 49- 56 у вези са међународним стандардима). Стразбуршки суд је тако-

ђе приметио да учешће подноситељке представке у ТВ емисији не може 

бити посматрано изоловано. Мора се посматрати шира слика у контексту 

извештавања медија о питањима која су била предмет емисије. Указује се 

и да су новинари који су учествовали у припреми емисије према домаћем 

 
41 Stoll против Швајцарске, бр. 69698/01, пресуда Великог већа од 10. децембра 2012. 

године, став 128, у вези с дипломатском поверљивошћу, и Bedat, цитирано горе, став 

64, у вези са тајношћу судских истрага. 
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праву и према правилима новинарске етике, имали дужност да осигурају 

да осетљиве информације у вези са дететом не буду објављене.(став 113).  

ЕСЉП је закључио да су домаћи судови не узимајући све околно-

сти у обзир донели одлуку на основу формалистичког приступа, што је 

довело до повреде права на слободу изражавања подноситељке представ-

ке (став 115). 

 

Управна материја 
 

Magyar Kétfarkú Kutya Párt против Мађарске, бр. 201/17,  

пресуда Великог већа од 20. јануара 2020. године 

- Члан 10: Слобода изражавања, недовољна предвидљивост прав-

ног основа за кажњавање политичке партије због омогућавања мобилне 

апликације помоћу које гласачи могу да деле анонимно фотографије сво-

јих гласачких листова, неодређеност принципа "вршења права у складу са 

њиховом сврхом", потреба за строгом контролом ограничења слободе 

изражавања политичких партија у контексту избора или референдума. 

Током 2016. године у Мађарској је одржан референдум у вези са 

планом Европске Уније о премештању миграната на територију Мађар-

ске. Референдум је иницирала Влада постављајући следеће питање: "Да 

ли желите да Европска унија буде овлашћена да наложи обавезно прихва-

тање немађарских грађана у Мађарску, без сагласности Парламента?" 

Током кампање неколико опозиционих партија је позвало гласаче да бој-

котују референдум или да гласају неважећим листићима. 

Непосредно пре референдума политичка партија подносилац 

представке је омогућила гласачима мобилну апликацију помоћу које су 

могли да анонимно постављају и деле фотографије својих гласачких 

листова. После жалбе физичког лица упућене Националној изборној 

комисији (НЕЦ), политичка партија је новчано кажњена због повреде 

принципа у вези са правичношћу и тајношћу избора као и принципа "да се 

права врше у складу са њиховом сврхом". Курија (Врховни суд Мађарске) 

је потврдила одлуку Националне изборне комисије у погледу другопоме-

нутог принципа, али је одбацила закључке у вези са тајношћу гласања и 

правичношћу референдума. Уставна жалба подносиоца представке про-

глашена је недопуштеном. 
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Седмочлано веће је утврдило да је дошло до повреде члана 10. 

Конвенције. Понашање партије подносиоца представке није утицало на 

тајност или правичност референдума. С обзиром да принцип "да се права 

врше у складу са њиховом сврхом" не би могао да се повеже са било 

којим законитим циљем који се наводи у ставу 2 члана 10. Конвенције, 

санкција која је изречена партији подносиоцу представке није имала леги-

тиман циљ у смислу ове одредбе Конвенције. 

Велико веће је испитало предмет са становишта законитости огра-

ничења према члану 10. Конвенције и утврдило да је дошло до повреде 

овог члана јер законодавство којим се установљава принцип "да се права 

врше у складу са њиховом сврхом" није формулисано са довољном преци-

зношћу како би се искључила свака произвољност и омогућило партији 

подносиоцу да усклади своје понашање. 

Пресудом се разјашњава обим у коме ће Суд испитивати ограничења 

слободе изражавања политичких партија у контексту избора, и према томе, 

ниво предвидљивости који се захтева за правни основ таквог ограничења. 

1. Ограничење слободе изражавања политичких партија у контек-

сту избора мора се подвргнути ригорозној контроли. Исто се односи, 

mutatis mutandis, на питања у контексту референдума чији је циљ да се 

утврди воља гласачког тела о питањима од јавног интереса. 

2. Таква ригорозна контрола се природно проширује на оцену да 

ли је правни основ, на који су се власти позвале у ограничавању слободе 

изражавања политичке партије, био довољно предвидљив како би се 

искључила свака могућност произвољности. Осим што служи за заштиту 

демократских политичких партија од произвољног мешања власти, строга 

контрола има за циљ да заштити саму демократију јер било какво ограни-

чење слободе изражавања у овом контексту без довољно предвидљивих 

правила може повредити отворену политичку дебату, легитимност избор-

ног процеса, његове резултате и на крају, поверење грађана у интегритет 

демократских институција и њихово поверење у владавину права. 

Разматрајући оцену коју је дао Врховни суд, у ставу 106. пресуде 

наводи се да се Курија, ослонила на своје одлуке од 10 и 18. октобра 2016. 

године, и то на члан 2(1)(е), Основног закона у оном делу који се односи 

на принцип вршења права у складу са њиховом сврхом као правним осно-

вом за ограничење. С друге стране, Курија је утврдила да понашање пар-
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тије (МККП) није повредило принцип добре вере у вршењу права. Такође 

је одбацила образложење Националне изборне комисије и закључак да је 

понашање партије угрозило принцип заштите правичности избора и права 

на тајност гласања. Врховни суд је нагласио да Упутство Националне 

изборне комисије не конституише законски акт и нема обавезујућу снагу 

закона, па је према томе ирелевантно за оцену.  

ЕСЉП је приметио да је политичка партија подносилац представке, 

тражила не само могућност да обезбеди форум гласачима да изразе своје 

мишљење, већ је имала за циљ и да пренесе политичку поруку о референ-

дум (назив апликације је био "Гласајте неважећим листићима") Према томе, 

дошло је до мешања у слободу изражавања у погледу оба аспекта: омогућа-

вање форума за мишљење треће стране и ширења информација и идеја. 42 

Најзначајније питање било је да ли је политичка партија – у одсу-

ству обавезујуће одредбе домаћег права која би регулисала фотографисање 

гласачких листова и њихово постављање на анониман начин на мобилну 

апликацију ради даљег ширења за време трајања гласања – знала или је 

могла да зна, уколико је потребно и уз правни савет, да је њено поступање 

представљало повреду важећег права о изборном процесу. ЕСЉП је уочио 

да је неодређеност принципа "да се права врше у складу са њиховом свр-

хом" на који су се власти ослониле, приметио Уставни суд. Меродавно пра-

во није дефинисало шта доводи до повреде тог принципа, не установљава 

било какве критеријуме за одређивање ситуације која доводи до повреде и 

не даје никакве примере. Релевантни правни оквир омогућава ограничења 

одређеног понашања у вези са гласањем на основу околности сваког случа-

ја и према томе, даје веома широку дискрецију изборним телима и домаћим 

судовима који су позвани да га тумаче и примене. (ст. 109-110).43 

Иако је Уставни суд ограничио домашај овог принципа на пона-

шање у вези са гласањем, које је довело до "негативних последица", није 

 
42 У погледу оспега заштите према члану 10. Конвенције, ЕСЉП је указао на своју 

праксу којом потврђује да она обухвата не само садржину идеја и информација које 

се изражавају, већ и форму у којој се преносе: Jersild против Данске, 23. септембар 

1994, став 31, Bédat против Швајцарске, став 58 (горе цитирано). 
43 У вези са улогом коју имају судови у тумачењу правних норми видети Gorzelik и 

други против Пољске, пресуда Великог Већа, 2004, бр. 44158/98, став 65, као и muta-

tis mutandis, Kudrevičius and Others против Литваније, бр. 37553/05, пресуда Великог 

већа, 2015, став 115.  
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установљено како се спорно ограничење доводи "у везу са конкретним 

негативним последицама, стварним или потенцијалним", посебно имајући 

у виду да није утврђено да је партија повредила правичност референдум 

или тајност гласања (став 103). 

Имајући у виду посебну важност предвидљивости закона када је 

реч о ограничењу слободе изражавања политичке партије у контексту 

избора или референдум, Велико веће закључује да је значајна неодређе-

ност о потенцијалним ефектима спорне одредбе прешла праг онога што 

би било прихватљиво према члану 10, став 2 Конвенције. 44 

 

Mugemangango против Белгије, бр. 310/15,  

пресуда Великог већа од 10. jула 2020. године 

- Члан 3. Протокола 1 (право на слободне изборе) и члан 13: обим 

процедуралних заштитних мера за делотворно испитивање изборних спо-

рова и непристрасност тела које доноси одлуку 

Подносилац представке је био председник политичке партије у Бел-

гији. Учествовао је на изборима за регионални парламент. Случај се тицао 

постизборног спора, а посебно поступка испитивања жалбе од стране под-

носиоца представке у погледу пребројавања гласачких листића због навод-

них нерегуларности у изборном процесу. Конкретно, он се жалио на недо-

вољна средства за преиспитивање изборних спорова, а нарочито оних која 

се тичу непристрасности тела која су надлежна за решавање таквих спорова 

и непостојање делотворног правног лека. Суд је разјаснио однос између 

ових заштитних средстава/мера и принципа парламентарне аутономије.  

Према белгијском изборном закону, законодавне скупштине су 

надлежне да утврде било какве неправилности током избора. Подносилац 

представке се кандидовао за избор у парламент Валонске регије 2014. 

године и изгубио своје место за 14 гласова. Не тражећи да избори буду 

проглашени неважећим ни нове изборе, он је захтевао преиспитивање гла-

сачких листића који су проглашени празним, уништеним или спорним 

 
44 У контексту општих начела о предвидљивости закона, ЕСЉП је указао на значај 

предвидљивости правних норми које се односе на изборни процес: Kovach против 

Украјине, бр. 39424/02, ст. 48-62, 2008, Lykourezos против Грчке, бр. 33554/03, 2006, 

ст. 50-58, Paschalidis, Koutmeridis и Zaharakis против Грчке, бр. 27863/05 ..., 10. април 

2008, ст. 29-35. 
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(преко 20.000) и поновно бројање валидних гласова у његовој изборној 

јединици. Док је Одбор за испитивање веродостојности (Валонског парла-

мента) утврдио да је његов приговор основан и предложио поновно броја-

ње гласова, парламент (који још није био конституисан у критично време) 

одлучио је, простом већином, да не прихвати тај закључак и потврдио је 

валидност мандата свих изабраних представника. Посланици који су иза-

брани у изборној јединици подносиоца представке, чији је избор могао 

бити доведен у питање као резултат испитивања његовог приговора, тако-

ђе су гласали о његовом приговору. Подносилац представке се жалио на 

основу члана 3. Протокола бр. 1, самостално и заједно са чланом 13, на 

поступак испитивања његовог приговора. 

Веће се одрекло одлучивања у овом случају и Велико веће је утвр-

дило повреду обе одредбе.  

За Велико веће је било довољно то што је подносилац представке 

изнео прилично озбиљне тврдње које су могле довести до промене у распо-

дели мандата. Суд је сматрао да његове притужбе нису биле размотрене у 

поступку који нуди одговарајућа и довољна јемства за спречавање произвољ-

ности и за осигурање њиховог делотворног испитивања у складу са одредба-

ма члана 3. Протокола бр. 1. Из истих разлога, правни лек пред Валонским 

парламентом не може се сматрати "делотворним" у смислу члана 13.  

У вези са чланом 3. Протокола 1 Суд је подсетио на релевантна 

начела из своје раније праксе (ст. 67-74)45 и меродавне критеријуме у 

погледу наводних нерегуларности у изборном процесу (ст.75-79). Такође 

је указао на своју ранију праксу о односу члана 13. са чланом 3. Протоко-

ла 1 - делотворност правног лека у контексту постизборних спорова (ст. 

125-127 и ст. 137-139). 46 

 
45 Ždanoka против Летоније, бр. 58278/00, пресуда Великог већа, 2006, ст. 98 и 103, 

Sitaropoulos и Giakoumopoulos против Грчке, бр. 42202/07, пресуда Великог већа, 

2012, став 63, Karácsony и други против Мађарске, бр. 42461/13 и 44357/13,, пресуда 

од 17. маја 2016, став 141. У вези са позитивним обавезама државе према члану 3. 

Протокола бр. 1, за успостављањем делотворног система испитивања притужби у 

изборним стварима видети и Namat Aliyev против Азербејџана, бр. 18705/06, став 81, 

пресуда од 8. априла 2010. и Davydov и други против Русије, 30. мај 2017, бр. 

75947/11, став 274. 
46 Riza и други против Бугарске, бр. 48555/10 и 48377/10, 13. октобар 2015, став 143, 

Пауновић и Миливојевић против Србије, бр. 41683/06, пресуда од 24. маја 2016, став 

68, са даљим упућивањима. У случају када домаће право пост-изборне спорове пове-
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Пресуда је значајна јер разјашњава обим процедуралних јемстава 

за делотворно испитивање изборних спорова, посебно када је реч о непри-

страсности тела задуженог за овај задатак, и о неопходности приступа 

правном леку. Штавише, специфични контекст овог случаја, тачније у 

ситуацији када регионални парламент има искључиву надлежност да 

одлучује о ваљаности изборних процеса, дао је Суду могућност да разја-

сни однос између горе наведених јемстава и начела аутономије парламен-

та (видети Karácsony и други против Мађарске, горе наведено).  

1. Суд је нагласио да се парламентарна аутономија може ваљано 

вршити само у складу са владавином права. Процедуралнe заштитнe мере 

за ефикасно испитивање изборних спорова служе за осигурање поштова-

ња владавине права у овој области, а тиме и интегритета избора, тако да 

се гарантује поверење бирача и легитимитет парламента. У том погледу, 

ове заштитне мере обезбеђују функционисање ефикасне политичке демо-

кратије и тако представљају прелиминарни услов за сваку парламентарну 

аутономију. Што се тиче тежине која се придаје парламентарној аутоно-

мији у контексту овог случаја, укључујући изазов оспоравање резултата 

избора, Суд је узео у обзир чињеницу да је Валонски парламент испитао и 

одбацио приговор подносиоца представке пре него што су се његови чла-

нови положили заклетву и њихови мандати били одобрени. Новоизабрани 

парламент тек је требало да буде конституисан, и у том погледу, овај слу-

чај се разликовао од спорова који могу настати у вези са пуноправним 

чланом парламента након што је усвојен састав законодавног тела. 

2. Суд је дефинисао обим адекватних и довољних процедуралних 

заштитних мера за спречавање произвољности, које су потребне за ефика-

сно испитивање изборних спорова, а у вези са чланом 3. Протокола бр. 

1.47Пре свега, Суд је појаснио услове потребне да се обезбеде довољне 

гаранције за непристрасност тела које доноси одлуку у том погледу. 

 
рава судским органима, ЕСЉП је такве предмет оцењивао само у контексту члана 3. 

Протокола бр. 1, сматрајући да није потребно да их разматра према члану 13. Кон-

венције: видети Podkolzina, горе цитирано, став 45; Kerimova против Азербејџана, бр. 

20799/06, пресуда од 30. септембра 2010, ст. 31-32, Davydov и други, горе цитирано, 

став 200, Abdalov и други против Азербејџана, бр. 28508/11 и 33773/18, 11. јул 2019, 

став 108, Ždanoka, горе цитирано, став 115, са даљим упућивањима. 
47  Видети Podkolzina против Летоније, Kovach против Украјине, Kerimova против Азербеј-

џана, Давидов и други против Русије и Riza и други против Бугарске, све горе цитирано. 
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Испитивање приговора на резултате избора не сме постати место за поли-

тичку борбу између различитих странака. С обзиром на то да чланови 

парламента по дефиницији не могу бити "политички неутрални", у систе-

му у којем је парламент једини судија за избор својих чланова, посебна 

пажња мора се посветити гаранцијама непристрасности које су прописане 

у домаћем закону, а које се тичу поступка за испитивање изборних резул-

тата. Друго, дискреционо право које ужива дотично тело не сме бити пре-

терано: оно се мора довољно прецизно ограничити одредбама домаћег 

права. Треће, поступак у области изборних спорова мора гарантовати пра-

ведну, објективну и довољно образложену одлуку. Подносиоци приговора 

морају имати могућност да изнесу своје ставове и изнесу све аргументе 

које сматрају релевантним за одбрану својих интереса путем писаног 

поступка или, по потреби, на јавној расправи. На овај начин се чува њихо-

во право на контрадикторни поступак. Додатно, мора бити јасно из јавног 

образложења тела надлежног за доношење одлуке да су аргументи подно-

сиоца приговора добили одговарајућу процену и одговарајући одговор. 

На основу чињеница овог случаја, узимајући у обзир стандарде и 

препоруке европских и међународних тела, ЕСЉП је сматрао да Валонски 

парламент није пружио довољно гаранција за непристрасност. Домаће пра-

во није предвиђало повлачење чланова парламента који су изабрани у 

изборној јединици на коју се односи изборни приговор, и заиста, у случају 

подносиоца представке, његови директни противници су учествовали у гла-

сању о његовом приговору, заједно са свим новоизабраним представници-

ма, чији мандати још нису били потврђени. Штавише, правило о гласању 

простом већином, које је примењено без икаквог прилагођавања, није успе-

ло да спречи ризик од политичке одлуке и да заштити подносиоца пред-

ставке (кандидата из странке која није заступљена у парламенту пре 

избора) од страначки наклоњене одлуке. Поред тога, дискреционо право 

које ужива тело није довољно одређено, с обзиром на искључиву надле-

жност у таквим стварима и недостатак домаћих одредби о поступку и кри-

теријумима за испитивање изборних приговора и ефеката одлуке о њима. 

Коначно, подносиоцу представке су омогућене одређене процедуралне 

мере заштите на ad hoc дискреционој основи. Међутим, у недостатку про-

цедуре предвиђене домаћим прописима, оне нису биле ни доступне ни 

предвидљиве. Штавише, док је парламент износио разлоге за своју одлуку, 

није објаснио зашто није прихватио становиште свог Одбора за испитивање 
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веродостојности, који је утврдио да је приговор подносиоца представке био 

заиста основан. Суд је утврдио кршење члана 3. Протокола бр. 1. 

3. На основу члана 13, Суд је указао да појам "власти" наведене у 

том члану не мора нужно да се односи на судску власт у строгом смислу: ово 

питање спада у широку слободу процене која се пружа државама уговорни-

цама. Суд је, међутим, утврдио да ће судски или други правни лек, било у 

првој инстанци или на основу одлуке неправосудног тела, у начелу морати да 

испуни поменуте процедуралне услове из члана 3. Протокола бр. 1. 

 

Други предмети од значаја 

ЕСЉП је усвојио Друго Саветодавно мишљење ( П16-2019-001) 

29. маја 2020. године у складу са Протоколом бр. 16 уз Конвенцију.48 У 

захтеву за саветодавно мишљење Уставни суд Јерменије је тражио од 

ЕСЉП да се изјасни о неким аспектима примене члана 7. Конвенције. У 

Саветодавном мишљењу ЕСЉП је разматрао примену члана 7. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода у вези са упо-

требом одређених упућујућих техника приликом дефинисања кривичног 

дела и ретроактивном применом одређених одредаба кривичног закона.  

Такође указујем на неколико пресуда у којима је ЕСЉП одлучивао 

и о различитим аспектима члана 8. Конвенције. 

У једном предмету против Летоније (Vinks и Ribicka против Лето-

није, бр. 28926/10) разматрано је да ли је претрес и упад у стан подносила-

ца од стране специјалне антитерористичке јединице (у контексту кривич-

ног поступка против првог подносиоца због прања новца и избегавања 

 
48 Протокол бр. 16. уз Европску конвенцију за заштиту људских права Парламентарна 

скупштина Савета Европе усвојила 28. јуна 2013. године с циљем да се ојачају међу-

собни односи између ЕСЉП и националних судова, и на тај начин оснажи даља приме-

на Конвенције на националном нивоу, Протокол бр. 16 предвиђа у члану 1. могућност 

да највиши судови држава потписница Конвенције затраже Саветодавно мишљење од 

ЕСЉП. Саветодавна мишљења нису обавезујућа (члан 5. Протокола). Саветодавно 

мишљење даје Велико веће ЕСЉП, уколико претходно Веће од пет судија прихвати да 

захтев буде размотрен (члан 2. Протокола). До сада је Протокол бр. 16 ратификовало 

15 држава чланица СЕ. Република Србија није још увек потписала  

 Протокол 16 - (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214/ 

signatures?p_auth=BuufplGd) 
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плаћања пореза) и претрес стана од стране финансијске полиције, довео 

до повреде њиховог права на приватни живот. 

Такође у једној пресуди против Русије (Kruglov и други, бр. 11264/04 

и 15 других) разматрана је повреда права на дом и поверљивост преписке. Из 

чињеница тог предмета видимо да су полицајци извршили претрес канцела-

рије и станова подносилаца. Подносиоци су се пред домаћим судовима жали-

ли на незаконитост наредбе за претрес. Неки од подносилаца били су адвока-

ти, а неки су обухваћени кривичном истрагом. У пресуди се између осталог 

указује на значај заштите односа између адвоката и њихових клијената (став 

125), заштита пуномоћника који нису чланови адвокатске коморе (став 137), 

указује се и на међународне стандарде у вези са заштитом односа између 

адвоката и њихових клијената (ст. 102-105). У вези са запленом и претерано 

дугим задржавањем "уређаја носача података" указано да су власти могле да 

копирају потребне информације (видети ст. 144-145). 

У још једном предмету против Русије (X и други, бр. 66158/14 и 

78042/16) разматрана је повреда права на приватни живот због откривања 

поверљивих информација у вези са усвајањем детета.49Утврђена је и 

повреда члана 13. Конвенције због непостојања делотворног правног лека 

у конкретним околностима – информација личне и поверљиве природе 

објављена је незаконито у контексту лошег функционисања правосудног 

система (ст. 73-75). 

У пресуди против Бугарске (Y.Т. против Бугарске, бр. 41701/16), 

утврђена је п повреда права на поштовање приватног живота због немо-

гућности подносиоца да изврши промену родног идентитета у личним 

регистрима. Подносилац представке је трансродна особа. Предузео је 

кораке да промени свој физички изглед и покренуо поступке на домаћем 

нивоу како би променио свој родни идентитет у личним регистрима. 

Домаћи судови су прихватили да је подносилац представке започео посту-

пак промене пола и физичког изгледа али су одбили његов захтев за про-

мену идентитета у личним регистрима, позивајући се на јавни интерес и 

не дајући разлоге због којих би промена у личним регистрима била у 

супротности са јавним интересом (став 71). У пресуди се указује на про-

блем законског препознавања родног идентитета и допуне личних реги-

 
49 Видети и Ageyevy против Русије, бр. 7075/10, став 193, 18. април 2013. 



Пракса Европског суда за људска права                                      

206 

стара.50У пресуди се такође наводе међународна документа, посебно 

Комитета министара и Парламентарне скупштине Савета Европе, као и 

Високог комесара Уједињених нација за људска права у вези са дискри-

минацијом заснованој на сексуалној оријентацији или родном идентитету, 

укључујући и препоруку државама да дозволе промену имена и пола у 

службеним документима (ст. 31-34). 

У вези са правом на мирно уживање имовине (члан 1. Протоко-

ла бр. 1) издвајам и једну пресуду против Албаније (Касми против Албани-

је, бр. 1175/06, пресуда од 22.06.2020.) ЕСЉП је утврдио повреду члана1. 

Протокола бр. 1 у вези са реституцијом имовине одузете национализацијом 

у комунистичком периоду. Подносилац представке и његови рођаци су 

наследили две куће које су раније биле национализоване и касније враћене 

њиховом оцу. У једној од кућа живели су станари. Подносилац је против 

њих поднео тужбу ради исељења. Врховни суд је сматрао да су станари 

имали право да остану да станују јер би практично постали бескућници. 

Подносилац није могао да врати своју имовину више од 13 година. Разма-

трано је питање специфичног правног оквира који штити ограничену кате-

горију станара који би били погођени враћањем раније национализоване 

имовине, власницима током транзиционог периода. У погледу легитимног 

циља због кога је уживање права ограничено ЕСЉП је разматрао социјалне 

и економске прилике у земљи (ст. 76). Утврђен недостатак адекватног меха-

низма који би омогућио подносиоцу да захтева раскидање споразума о ста-

новању који су били наметнути самим законом (79-85). 

Правичност кривичног поступка и различити аспекти члана 6. 

Конвенције разматрани су у пресуди Ходорковски и Лебедев против Русије-

бр. 2 (бр. 51111/07 и 42757/07) која се односи на кривичну осуду подносилаца 

због прања новца и незаконитог присвајања имовине: питање непристрасно-

сти судије (субјективни тест, ст. 433-434), поступање са подносиоцима током 

суђења (стаклени кавези, ст. 468-471), немогућност одбране да испита вешта-

ке оптужбе што је било од утицаја на контрадикторност поступка и "једна-

 
50 Goodwin против Уједињеног Краљевства, бр. 17488/90, пресуда Великог већа од 27. 

марта 1996, као и новији предмет A.P., Garçon и Nicot против Француске, бр. 

79885/12, 52471/13 и 52596/13, пресуда од 6. априла 2017. године  
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кост оружја", ст. 481-485),51 позивање поступајућег суда на друге предмете у 

којима подносиоци нису били странке у поступку (521-529), узимање у обзир 

изјава високих функционера (ст. 541-551) и др. Утврђена је повреда члана 6 

ст. 1 и ст. 3. (ц,д) због различитих повреда право на правично суђење. У вези 

са чланом 7. Конвенције разматрана је екстензивна примена одредаба кри-

вичног права (која није била "предвиђена законом") на валидне грађанско-

правне трансакције (ст. 574-585) и утврђена повреда. 
 

*   *   * 

Информације о изабраним пресудама у значајној мери се заснива-

ју на информацијама добијеним у оквиру сарадње у Мрежи највиших 

судова са Европским судом за људска права52. Напомињем да је подела по 

материјама условна, те да неке пресуде могу бити од значаја за више 

материја имајући у виду специфичност примене Европске конвенције за 

заштиту људских права. 

 

 
51 Упоредити са Constantinides против Грчке, бр. 76438/12, ст. 39, 6. октобар 2016, при-

мена методологије Schatschaschwili против Немачке, Велико веће, бр. 9154/10, § 111-

31, ECHR 2015, на испитивање сведока оптужбе 
52  Неколико приказа урађено је у сарадњи са Миланом Бајићем, консултантом МДТФ-

ЈСС за уједначавање судске праксе. 
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