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Невенка Важић, 

судија Врховног касационог суда 

 
 

ПРАВНИ СТАВОВИ  

КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА  

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  

О СПОРНИМ ПРАВНИМ ПИТАЊИМА  

У ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ  

ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  

заузети на седници Кривичног одељења 03.02.2020. године 

 

1. Питање:  

Какву ће одлуку по захтеву за привремено одузимање имовине доне-

ти првостепени суд уколико јавни тужилац у захтеву не наведе вредност 

имовине проистекле из кривичног  дела чије привремено одузимање тражи? 

Одговор:  

Иако закон у одредби члана 23. став 2. не обавезује јавног тужио-

ца да у захеву за привремено одузимање имовине наведе вредност имови-

не чије одузимање тражи, навођење овог податка је неопходно јер према 

одредби члана 26. став 1. Закона, судска одлука - решење о привременом 

одузимању имовине проистекле из кривичног дела, мора садржавати тај 

податак. Један од услова за усвајање захтева за привремено одузимање 

имовине јесте да вредност имовине криминалног порекла чије се одузима-

ње тражи, прелази износ од 1.500.000,00 (милион петстотина хиљада) 

динара (члан 25. став 2. тачка 3). С`тога, уколико захтев тужиоца не садр-

жи вредност имовине чије се одузимање тражи, суд такав захтев мора 

одбити јер није испуњен један од услова за привремено одузимање имо-

вине (члан 25. став 3). 
 

2. Питање: 

Могу ли се приликом доношења одлуке о захтеву за привремено 

одузимање имовине ценити наводи одговора власника на захтев и докази 
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приложени уз одговор, који су суду достављени након истека рока од 15 

дана или не могу? 

Одговор:  

Пошто се ради о инструктивном року, нема никакве сметње да суд 

цени наводе одговора власника на захтев за привремено одузимање имо-

вине проистекле из кривичног дела све до доношења одлуке о захтеву, 

дакле и оне достављене након протека законом прописаног рока, уколико 

одлуку о захтеву суд није донео одмах након истека тог рока. 
 

3. Питање:  

Може ли првостепени суд у поступку привременог одузимања 

имовине проистекле из кривичног дела прибављати доказе по службеној 

дужности или тражити од странака да му доставе додатне доказе? 

Одговор: 

Теоретски, то је могуће сходном применом члана 15. став 4. ЗКП а 

практично, прибављање додатних доказа у овој фази поступка под усло-

вима из члана 15. став 4. ЗКП имало би смисла само у ситуацији када је 

пре подношења захтева за привремено одузимање имовине суду, наред-

бом јавног тужиоца (члан 24) забрањено располагање имовином односно 

привремено одузета покретна имовина чије се одузимање тражи, тј. када 

је та одлука извршена, јер је тиме отклоњена опасност од осујећења оду-

зимања имовине од стране власника пре одлуке суда. Наравно, прибавља-

ње додатних доказа може се односити само на писане доказе а не и на оне 

који захтевају контрадикторност у извођењу, као што је на пример саслу-

шање свеодка и сл.  
 

4. Питање: 

Који ниво сумње да је имовина власника проистекла из кривичног 

дела је потребан за доношење решења суда о привременом одузимању 

имовине проистекле из кривичног дела? 

Одговор:  

За доношење наведеног решења потребно је доказати постојање 

основане сумње у криминално порекло имовине тј. основане сумње да је 

имовина чије се одузимање тражи, проистекла из кривичног дела. Наиме, 
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закон је по овом питању противречан, па тако за подношење захтева 

тужиоца за привремено одузимање имовине проистекле из кривичног 

дела потребно је постојање основане сумње да имовина проистиче из 

кривичног дела (члан 23. став 2. Закона), за доношење решења суда о при-

временом одузимању имовине проистекле из кривичног дела, да постоје 

основи сумње да је имовина власника проистекла из кривичног дела 

(члан 25. став 2. тачка 2), а које решење мора да садржи околности из 

којих произилази основана сумња у криминално порекло имовине (члан 

26. став 1. Закона), док је за усвајање жалбе власника и укидање мере при-

временог одузимања имовине проистекле из кривичног дела од стране 

другостепеног суда, потребно да нема довољно доказа о постојању осно-

ва сумње (члан 32. став 3. тачка 2) да привремено одузета имовина проис-

тиче из кривичног дела. По налажењу Врховног касационог суда за под-

ношење захтева тужиоца за привремено одузимање имовине не може 

бити као услов, одређен виши стандард сумње у криминално порекло 

имовине од онога који је потребан за доношење судске одлуке, због чега 

је за усвајање захтева тужиоца за привремено одузимање имовине потреб-

но доказати постојање основане сумње да имовина чије се одузимање 

тражи, проистиче из кривичног дела. 
 

5. Питање:  

Који су стандарди доказивања у поступку привременог и трајног 

одузимања имовине? 

Одговор:  

Код привременог одузимања имовине проистекле из кривичног 

дела доказује се: 

– извршење кривичног дела из члана 2. Закона до нивоа основа 

сумње; 

– криминално порекло имовине (да имовина чије се одузимање 

тражи проистиче из кривичног дела), до нивоа основане сумње, стандар-

дом претежности доказа односно претежности вероватноћа; 

– вредност имовине чије се одузимање тражи у износу преко 

1.500.000,00 динара, са потпуном извесношћу; 
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– потреба за привременим одузимањем такве имовине, стандардом 

вероватноће да ће касније одузимање имовине бити отежано или онемо-

гућено. 

Код трајног одузимања имовине доказни стандарди у погледу 

сваког сегмента доказивања су виши, па се тако постојање правноснажне 

осуде за неко од кривичних дела из члана 2. Закона и постојање имовине 

чије се одузимање тражи у вредности већој од 1.500.000,00 (милион пет-

стотина хиљада) динара као и законити приходи власника, доказују стан-

дардом потпуне извесности. Истим доказним стандардом доказује се да 

се ради о имовини коју је правни следбеник наследио ако је захтев за при-

времено одузимање имовине усмерен према њему као и да је имовина 

пренета на тереће лице без накнаде или уз накнаду која очигледно не 

одговара стварној вредности у циљу осујећења одузимања имовине, ако је 

захтев усмерен према власнику - трећем лицу. Криминално порекло 

имовине тј. да имовина проистиче из кривичног дела доказује се стандар-

дом претежности доказа односно претежности вероватноћа.  
 

6. Питање:  

Може ли суд у другостепеном поступку одлучујући о жалби про-

тив првостепеног решења о привременом одузимању имовине проистекле 

из кривичног дела, изводити доказе по службеној дужности? 

Одговор:  

Према сходној примени ЗКП и то према одредби члана 15. став 4. 

ЗКП, суд може дати налог странци, дакле јавном тужиоцу и власнику да 

предложе допунске доказе или изузетно одредити да се такви докази изве-

ду, ако оцени да су изведени докази противречни или нејасни и да је то 

неопходно да се предмет доказивања свестрано расправи. То би значило 

да у другостепеном поступку, крећући се у границама жалбе, другостепе-

ни суд под наведеним условима може изводити доказе по службеној 

дужности. Ово поготово имајући у виду да другостепени поступак код 

привременог одузимања имовине не представља класични другостепени 

поступак већ извесну комбинацију првостепеног и другостепеног поступ-

ка, будући да другостепени суд осим испитивања првостепене одлуке 

донете искључиво на основу писане документације, непосредно у контра-

дикторном поступку изводи доказе, што је карактеристика првостепеног 

кривичног поступка. С`тога, ако су у жалби предложени докази по оцени 
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суда противречни или нејасни због чега је неопходно извођење додатних 

доказа да би се предмет доказивања свестрано расправио, другостепени 

суд може извести и доказе по службеној дужности, крећући се при томе у 

границама жалбе. 

7. Питање: 

По којим правилима сходне примене ЗКП се одржава рочиште 

пред другостепеним судом у поступку привременог одузимања имовине 

проистекле из кривичног дела? 

Одговор:  

Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела нису 

прописана процесна правила за поступање суда на рочишту за привреме-

но одузимање имовине, што значи да се сходно примењују одредбе ЗКП. 

Како одузимање имовине проистекле из кривичног дела у ширем смислу 

представља одређени вид одузимања имовинске користи, то се на жалбе-

ни поступак тј. рочиште за привремено одузимање имовине проистекле из 

кривичног дела сходно може применити одредба члана 542. ЗКП којом је 

прописано да се у погледу жалбе против одлуке о одузимању имовинске 

користи има сходно применити одредба члана 449. ЗКП а том одредбом 

регулисан је претрес пред другостепеним судом. Дакле, на одржавање 

рочишта за привремено одузимање имовине проистекле из кривич-

ног дела сходно се примењују одредбе ЗКП о претресу пред другосте-

пеним судом и то само у мери која је у складу с`правном природом и 

правилима поступка за привремено одузимање имовине проистекле 

из кривичног дела.  
 

8. Питање:  

По којим процесним правилима се саслушава власник - правни 

следбеник и треће лице, на рочишту пред другостепеним судом? 

Одговор: 

По Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 

ова лица представљају странке у поступку (члан 4. став 1. у вези члана 3. 

тачка 4) а у Законику о кривичном поступку нема процесних правила о 

саслушању такве странке. Таква лица нису окривљени ни оштећени већ су 

странке као што су у парничном поступку тужилац и тужени, због чега би 

најправичније било да се они саслушавају по правилима о саслушању 
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странака у парничном поступку, за шта не постоји упориште у закону, јер 

закон не упућује на сходну примену ЗПП већ ЗКП. Једино што у овој 

ситуацији остаје јесу правила о саслушању сведока у кривичном поступ-

ку, иако би се у том случају радило о специфичном сведоку тзв. „сведоку 

у сопственој ствари“. С`тога би у таквом случају посебан нагласак морао 

бити на упозорењу ових сведока у смислу члана 95. став 2. ЗКП. 
 

9. Питање:  

Да ли је дозвољено понављање поступка окончаног правносна-

жним решењем о привременом одузимању имовине или није? 

Одговор: 

Питање права на подношење ванредних правних лекова није регу-

лисано Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, због 

чега се исто решава сходном применом  ЗКП (члан 4. Закона).  

Понављање поступка окончаног правноснажним решењем о при-

временом одузимању имовине проистекле из кривичног дела, није дозво-

љено јер је у питању одлука о привременој мери обезбеђења трајног одузи-

мања имовине, дакле одлука којом се коначно не одлучује о главној ствари 

поступка тј. о коначном - трајном одузимању имовине проистекле из кри-

вичног дела. Како Закоником о кривичном поступку није прописана могућ-

ност понављања поступка окончаног правноснжаном одлуком о привреме-

ној мери обезбеђења (што би у кривичном поступку одговарало одлуци о 

привременој мери обезбеђења одузимања имовинске користи из члана 540. 

ЗКП) то против такве одлуке суда није дозвољено понављање поступка.  
 

10. Питање: 

Да ли су странке у поступку одузимања имовине проистекле из 

кривичног дела и то власник - правни следбеник и власник - треће лице 

овлашћени на подношење предлога за понављање поступка окончаног 

правноснажном одлуком о трајном одузимању имовине или нису? 

Одговор:  

Према одредби члана 471. ЗКП, захтев за понављање кривичног 

поступка могу поднети странке и бранилац, а после смрти окривљеног ... 

јавни тужилац и лица наведена у члану 433. став 2. ЗКП. У кривичном 

поступку странке су окривљени и јавни тужилац односно приватни тужи-



Кривично одељење 

 

17 

лац и оштећени као тужилац док су у поступку за одузимање имовине 

проистекле из кривичног дела странке - власник (без обзира да ли је 

изворни или изведени) и јавни тужилац. Језичким тумачењем ових норми 

може се закључити да пошто су по Законику о кривичном поступку на 

изјављивање овог правног лека овлашћене странке, а што је у поступку 

одузимања имовине проистекле из кривичног дела и изведени власник 

(правни следбеник и треће лице), то сходном применом одредбе члана 

471. став 1. ЗКП, захтев за понављање поступка окончаног правносна-

жним решењем о трајном одузимању имовине проистекле из кривичног 

дела од правног следбеника и трећег лица, могу поднети и та лица.  
 

11. Питање:  

По којим правилима се надокнађују трошкови поступка одузима-

ња имовине проистекле из кривичног дела када је правноснажном одлу-

ком суда одбијен захтев јавног тужиоца за трајно одузимање имовине од 

власника - правног следбеника или трећег лица? 

Одговор: 

У овој ситуацији проблем настаје због тога што су странке у 

поступку за одузимање имовине проистекле из кривичног дела и ови вла-

сници али они када се сходно примени ЗКП немају статус ни окривљеног 

ни оштећеног а свакако имају право на накнаду трошкова поступка. 

С`тога је питање са којим од наведених лица у кривичном поступку се 

требају изједначити када се одлучује о трошковима у поступку одузимања 

имовине проистекле из кривичног дела. По налажењу Врховног касацио-

ног суда морају се изједначити са окривљеним. 
 

12. Питање:  

Може ли се пресудом донетом на основу прихваћеног споразума о 

признању кривичног дела (члан 314. став 2. тачка 3) од окривљеног одузе-

ти имовина пренета на власника -  треће лице или не може? 

Одговор:  

Одредбом члана 314. став 2. тачка 3. ЗКП прописано је да спора-

зум о признању кривичног дела може садржати и споразум у погледу 

имовине проистекле из кривичног дела која ће бити одузета од окривље-

ног. Према Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 
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имовином окривљеног се сматра и имовина коју је он пренео на треће 

лице без накнаде или уз накнаду која не одговара стварној вредности имо-

вине а у циљу осујећења одузимања. По налажењу Врховног касационог 

суда, чак и у ситуацији да окривљени у споразуму призна извршење кри-

вичног дела из члана 2. Закона као и чињеницу да је имовину стечену 

извршењем кривичног дела пренео на треће лице под наведеним услови-

ма, пресудом донетом на основу таквог споразума не би се могла одузети 

имовина у власништву трећег лица. Ово с`тога што треће лице не може 

учествовати у споразумевању између окривљеног и јавног тужиоца нити 

се жалити против пресуде тј. нема могућности да у том поступку доказује 

да се ради о његовој законитој имовини.  

Због тога, пресудом донетом на основу прихваћеног споразума о 

признању кривичног дела може се одузети само имовина која је у власни-

штву окривљеног али не и имовина која је у власништву трећег лица. У 

односу на то лице имовина се одузима у поступку спроведеном по Закону 

о одузимању имовине проистекле из кривичног дела у коме тужилац 

доказује да се уствари ради о имовини окривљеног која је пренета на тре-

ће лице без накнаде или уз накнаду која не одговара стварној вредности 

имовине а у циљу осујећења одузимања а треће лице доказује супротно тј. 

да је законити власник имовине чије се одузимање тражи.  
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Гордана Маравић, 

судијски помоћник у евиденцији судске праксе Врховног касационог суда 

 

 

НОВИ ПРАВНИ СТАВОВИ  

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА   

КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ИЗНЕТИ У ОДЛУКАМА  

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ 

 

Руководећи се досадашњом, сада већ традиционалном праксом да 

се за период од једне године рада Кривичног одељења Врховног касацио-

ног суда укаже на заузете правне ставове у оквиру овог Одељења, на ставо-

ве заузете и изнете у одлукама које су донете по поднетим захтевима за 

заштиту законитости, било од стране Републичког јавног тужиоца или бра-

ниоца окривљеног, па и на сачињене и објављене сентенце из одлука, у уво-

ду реферата опредељујем се првенствено за пресек правних питања истак-

нутих или препознатих у захтевима за заштиту законитости када су у пита-

њу кривични предмети, односно предмети из прекршајног поступка који су 

из области кажњивих прекршаја о којима одлучује Кривично одељење 

Врховног касационог суда (прекршаји из области јавног реда и мира, јавне 

безбедности и прекршаји из области безбедности јавног саобраћаја). 

Уз дужно поштовање пажње читалаца, молим да ми опростите ако 

се питање и одговор Врховног касационог суда понови или вам се тако 

учини. Наиме, сада већ дугогодишњом праксом поступања у Евиденцији 

судске праксе Кривичног одељења Врховног касационог суда у предмети-

ма по поднетим захтевима за заштиту законитости, одговор на поставље-

но правно питање подносиоца захтева, у одлуци Врховног касационог 

суда биће понекад за нијансу различит у истоветној процесној ситуацији 

или у врло сличној која је била предмет одлучивања у неким претходно 

донетим одлукама по поднетим захтевима. У сваком случају, одговор у 

одлуци већа Кривичног одељења зависи од прецизности и опредељености 

истакнуте повреде на коју се позива подносилац захтева, имајући у виду 

границе испитивања захтева - члан 489. став 1. ЗКП.  
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Нека питања која се тичу кривичнопроцесног положаја и улоге 

Републичког јавног тужиоца у поступку по захтеву за заштиту законито-

сти, покренута су у Кривичном одељењу поводом конкретних предмета 

који су се нашли пред овим судом и довела су до различитих  мишљења 

судија у оквиру Кривичног одељења па и на нивоу целокупне судске 

праксе Врховног касационог суда, али за сада судска пракса остаје непро-

мењена. Из више поднетих захтева Републичког јавног тужиоца поднетих 

због битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. 

тачка 11) ЗКП - неразумљивост изреке, односно из члана 438. став 2. тач-

ка 2) ЗКП - недостатак разлога о одлучним чињеницама, могуће је наслу-

тити да јавном тужиоцу „недостаје“ основ и разлог за подношење захтева 

за заштиту законитости прописан у члану 426. Законика о кривичном 

поступку који се примењивао пре 01. октобра 2013. године1. Одредба 

којом је било прописано: „ако се приликом решавања о захтеву за зашти-

ту законитости који је поднет у корист окривљеног појави знатна сумња у 

погледу истинитости одлучних чињеница утврђених у одлуци против које 

је захтев подигнут“ ... што је био разлог да се о захтеву не може одлучити, 

па је суд пресудом укидао такве нижестепене одлуке и наређивао да се 

одржи нови главни претрес пред истим или другим стварно надлежним 

првостепеним судом. 

Међутим, ово је само узгред напоменуто и може бити предмет 

неког другог реферата или анализе разлога за поднете захтеве за заштиту 

законитости. 
 

Анализа карактеристичних одлука Кривичног одељења  

Врховног касационог суда по поднетим захтевима за заштиту  

законитости браниоца окривљеног и Републичког јавног тужиоца 

Прва повреда закона прописана у члану 485. став 4. Законика о 

кривичном поступку, иначе веома често предмет захтева за заштиту зако-

нитости поднетих од стране бранилаца окривљених јесте повреда права 

на обавезну одбрану - члан 74. ЗКП прописана у укупно девет процесних 

ситуација у којима окривљени мора имати браниоца. 

 
1  Законика о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, број 70/01, 68/02 и „Службени 

гласник РС“, број 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 - др. закон, 49/07, 20/09 - др. закон, 72/09 и 

76/10). 
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Најчешће истицане процесне ситуације у којима браниоци тврде 

да постоји ова повреда закона јесу оне прописане у тачки 1. члана 74. 

ЗКП, ако је окривљени нем, глув, слеп или неспособан да се сам успешно 

брани - од првог саслушања па до правноснажног окончања кривичног 

поступка, затим прописане у тачки 2. истог члана ако се поступак води 

због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или 

тежа казна - од првог саслушања па до правноснажног окончања кривич-

ног поступка, у тачки 3. истог члана ако је задржан или му је забрањено 

да напушта стан или је притворен од лишења слободе па до правносна-

жности решења о укидању мере и у тачки 4. истог члана ако му се суди у 

одсуству - од доношења решења о суђењу у одсуству па док суђење у 

одсуству траје, иако није искључено истицање ове повреде закона и у 

осталим процесним ситуацијама прописаним овом одредбом. 

У пресуди Кзз 1244/2020 донетој 19. јануара 2021. године којом је 

одбијен као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца окривље-

ног веће Врховног касационог суда је нашло да није учињена повреда 

закона из члана 74. став 1. тачка 2) ЗКП. Наиме, поступак је против окри-

вљеног вођен и окончан због кривичног дела за које је прописана казна 

затвора у трајању од две до десет година па је с`тога прописана и обавезна 

одбрана у смислу члана 74. став 1. тачка 2) ЗКП а даље из списа предмета 

произилази да је бранилац окривљеног писаним поднеском суду отказао 

пуномоћје окривљеном након чега је окривљени тражио од суда да му се 

постави бранилац по службеној дужности и Основни јавни тужилац у 

Краљеву је поставио браниоца по службеној дужности окривљеном за 

даљи ток поступка. У конкретном кривичном предмету подигнута је опту-

жница, сви докази су изведени у присуству браниоца постављеног по слу-

жбеној дужности окривљеном, при чему у временском интервалу на који 

указује бранилац није обављена ни једна процесна радња која би захтева-

ла учешће и присуство браниоца па се не може узети као основан навод из 

захтева за заштиту законитости да је окривљеном у том периоду било 

ускраћено право на одбрану. 

У пресуди Кзз 567/2021 од 02. јуна 2021. године такође је одбијен 

као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца по службеној 

дужности окривљеног поднет због повреде закона из члана 74. тачка 3) 

ЗКП јер је Врховни касациони суд оценио да није повређено право на оба-

везну одбрану окривљеног тиме што бранилац по службеној дужности 
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није био физички присутан у моменту доношења решења о задржавању 

окривљеног и уручења окривљеном истог у одређено време, већ је брани-

лац у просторије полицијске управе приступио тек након 40 минута од 

доношења тог решења. Тада је управо и започело саслушање окривљеног 

у присуству браниоца, па не значи да окривљени није имао браниоца чим 

је донето побијано решење о његовом задржавању, будући да закон не 

прописује обавезу органа поступка да започне саслушање окривљеног у 

присуству браниоца истовремено са уручењем окривљеног решења о 

задржавању. Врховни касациони суд налази да то није ни технички могу-

ће, из разлога јер је потребно извесно време за обавештавање и долазак 

постављеног браниоца у просторије полицијске управе ради саслушања 

окривљеног. 
 

Битне повреде одредаба кривичног поступка 

Члан 438. став 1. тачка 1) Законика о кривичном поступку 

Када је у питању ова битна повреда одредаба кривичног поступка 

приближно су једнако заступљени разлози у поднетим захтевима за 

заштиту законитости првенствено бранилаца окривљених, који се тичу 

застарелости кривичног гоњења, или је ствар већ правноснажно пресуђе-

на по тврдњама браниоца, односно постоје друге околности које трајно 

искључују кривично гоњење.  

Питање апсолутне застарелости кривичног гоњења у кривичним 

предметима постављају браниоци углавном везао за примену блажег зако-

на, односно налазећи да се у чињеничном опису оптужбе и изреке правно-

снажних пресуда стичу законска обележја кривичног дела за које је про-

писана блажа казна те самим тим да је наступила асполутна застарелост 

кривичног гоњења. Не налазећи за потребно посебно истицање конкрет-

них одлука у којима је одлучено о овим захтевима, на овом месту скрећем 

пажњу да се питање апсолутне застарелости вођења прекршајног поступ-

ка поставља у великом броју захтева за заштиту законитости Републичког 

јавног тужиоца у прекршајним предметима, с`тим што је истакнута евен-

туално битна повреда одредаба прекршајног поступка или друга повреда 

закона због које је укидање правноснажних одлука нужно али је истовре-

мено због апсолутне застарелости вођења прекршајног поступка Врховни 

касациони суд утврдио основаност захтева Републичког јавног тужиоца, 

постојање истакнуте повреде закона и обуставио прекршајни поступак. 
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У одлуци већа донетој у кривичном предмету број Кзз 400/2021 од 

15. априла 2021. године Врховни касациони суд је усвојио као основан 

захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног, преиначио правно-

снажне пресуде основног суда тако што је на основу одредбе члана 422. 

тачка 2) Законика о кривичном поступку одбио оптужбу према окривље-

ном због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138. став 1. КЗ. 

Наиме, из списа предмета утврђено је да је решењем основног суда обу-

стављен кривични поступак против окривљеног због продуженог кривич-

ног дела увреда из члана 170. став 2. у вези става 1. КЗ по приватној кри-

вичној тужби приватног тужиоца, да би затим по истом животном догађа-

ју била донета пресуда основног суда којом је исти окривљени оглашен 

кривим због извршења кривичног дела угрожавање сигурности из члана 

138. став 1. КЗ и осуђен на казну затвора. Како су чињенице у оба ова кри-

вична поступка вођена према истом окривљеном, просторно, временски и 

садржајно у суштини исте, без обзира на различиту правну квалификацију 

кривичних дела, то је Врховни касациони суд оценио да се у конкретном 

случају има сматрати да се у оба случаја ради о истом делу. Чињенице 

које произилазе из истог животног догађаја су само на незнатно различит 

начин описане и правно квалификоване као два различита кривична дела 

и покренута су два одвојена кривична поступка и то један приватном 

тужбом, а други оптужним актом јавног тужиоца. Врховни касациони суд 

је нашао да је таквим поступањем нижестепеног суда на штету окривље-

ног учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. 

став 1. тачка 1) ЗКП, односно повређено је начело „ne bis in idem“, јер су 

чињенични описи наведених кривичних дела у суштини исто дело, односе 

се на истог окривљеног, исти животни догађај који се одиграо у исто вре-

ме на истом месту, према истом оштећеном и са битно истоветним радња-

ма окривљеног које су нераскидиво повезане.  

У пресуди Врховног касационог суда Кзз 1449/2020 од 22. децем-

бра 2020. године усвојен је захтев за заштиту законитости Републичког 

јавног тужиоца као основан и утврђено да је правноснажном пресудом 

аплационог суда у корист окривљеног повређен закон из члана 438. став 

1. тачка 1) Законика о кривичном поступку. 

Прекршајни суд у Београду - Одељење у Барајеву огласио је одго-

ворним окривљеног због прекршаја кажњивог по члану 292. став 1. тачка 

3. Царинског закона, док је Виши суд у Београду огласио окривљеног 
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кривим да је извршио кривично дело неовлашћена производња и ставља-

ње у промет опојних дрога из члана 246. став 1. Кривичног законика, да 

би апелациони суд према окривљеном одбио оптужбу. Врховни касацио-

ни суд је оценио да се ниуком случају не могу поистоветити радња 

Царинског прекршаја која се састоји у непријављивању робе која се уноси 

преко граничног прелаза у царинско подручје Републике Србије и радња 

кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних 

дрога која се састоји у конкретном случају у неовлашћеном преношењу 

опојне дроге ради продаје, па самим тим није испуњен један од кумула-

тивно прописаних услова заступљених и у судској пракси Европског суда 

за људска права да ли су дела због којих се окривљени гони иста (bis), 

због чега нису испуњени услови у примени института „ne bis in idem“.  

Имајући у виду да иако је реч о истом окривљеном и истом живот-

ном догађају, чињенични опис прекршаја у битном је различит од  чиње-

ничног описа кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ и постоје знатна 

одступања у погледу битних обележја, па је другостепени суд закључив-

ши да је реч о пресуђеној ствари, учинио битну повреду одредаба кривич-

ног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП у корист окривљеног како 

је то основано указао захтевом за заштиту законитости Републички јавни 

тужилац.  

Околности које трајно искључују кривично гоњење, даље у захте-

вима за заштиту законитости бранилаца окривљених најчешће су истакну-

те везано за примену наредбе о легализацији оружја па је тако Врховни 

касациони суд одлучио:  

У одлуци донетој у кривичном предмету Кзз 495/2021 од 18. маја 

2021. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости бра-

ниоца окривљеног због истакнуте повреде закона из члана 438. став 1. 

тачка 1) ЗКП. У време извршења предметног кривичног дела била је на 

снази наредба о легализацији оружја, али је Врховни касациони суд оце-

нио да се у складу са утврђеним циљем наредбе треба ценити поступање 

лица на које се наредба односи. Како радња извршења кривичног дела из 

члана 348. став 4. КЗ неовлашћено ношење оружја или муниције није 

предузета у складу са циљем легализације, односно под таквом радњом 

подразумева се ношење ради предаје оружја надлежном државном органу, 

а не у конкретном случају у угоститељском објекту у присуству већег 

броја људи са напуњеним оквиром од 15 метака у пиштољу, у тренутку 
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када је дошло до интервенције полиције, те с`тога нису прихваћени ставо-

ви из захтева браниоца да наредба о легализацији без изузетка и у сваком 

случају искључује кривично гоњење.  

У кривичном предмету Кзз 1030/2021 одлуком од 27. септембра 

2021. године усвојен је захтев за заштиту законитости Републичког јавног 

тужиоца као основан и утврђено да је правноснажном пресудом повређен 

закон из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП јер је у другостепеном поступку 

против окривљеног одбијена оптужба на основу члана 422. тачка 3) ЗКП да 

је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и 

промет оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези става 1. 

КЗ. Слично као и у претходно наведеној одлуци, Врховни касациони суд 

налази да наредба о легализацији оружја не сме по аутоматизму предста-

вљати основ за искључење кривичног гоњења код неовлашћеног ношења 

оружја, без икаквог ограничења јер би то значило да би основ за искључење 

кривичног гоњења за време трајања легализације постојао и у случају злоу-

потребе оружја у противзаконитом понашању или сваком другом поступа-

њу окривљеног које је супротно циљевима легализације. У конкретном слу-

чају окривљени је неовлашћено носио оружје и том приликом у два наврата 

зауставио своје возило и пуцао из тог оружја у ваздух. 
 

Битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. 

тачка 4) ЗКП  у вези члана 37. став 1. тачка 1) до 4) ЗКП 

У одлуци Врховног касационог суда донетој у предмету Кзз 

880/2021 од 14. септембра 2021. године усвојен је захтев за заштиту зако-

нитости браниоца окривљеног као основан, те укинута правноснажна пре-

суда Вишег суда у Новом Саду донета у жалбеном поступку и предмет 

враћен том суду на поновно одлучивање.  

Наиме, одлучујући о жалби против првостепене пресуде, веће дру-

гостепеног суда поступало је у одређеном саставу од троје судија и доне-

ло правноснажну другостепену пресуду, да би се из списа предмета утвр-

дило да је веће у истом саставу више пута одлучивало о продужењу при-

твора против окривљеног. У образложењима два од три решења Вишег 

суда у Новом Саду у чијем доношењу су учествовале наведене судије, 

образложено је постојање оправдане сумње да је окривљени извршио кри-

вично дело насиље у породици према својој супрузи са којом живи у 

заједничком домаћинству, дакле, постојање оправдане сумње описано је 
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на детаљан начин, који облик сумње је већи од основане сумње чије је 

постојање неопходно и довољно приликом одлучивања о притвору. Тиме 

је изражен у одлукама висок степен јасноће у погледу кривице окривље-

ног, јер оправдана сумња представља квалитет сумње који оправдава 

подизање оптужбе, па се такав закључак одређеног судије може уподоби-

ти процесној улози судије приликом потврђивања оптужнице која проце-

сна улога представља основ за обавезно изузеће прописано одредбом чла-

на 37. став 1. тачка 4) ЗКП.  

Имајући у виду да је доведена у питање непристрасност функцио-

налне природе наведених судија, то су испуњени услови за обавезно изу-

зеће судије у поступку одлучивања по жалби на првостепену пресуду, па 

су то углавном разлози одлуке Врховног касационог суда по наведеном 

питању с`тим што је у одлуци истакнут и члан 6. став 1. Конвенције о 

заштити људских права и основних слобода, цитирани и образложени ста-

вови изражени у одлукама Европског суда за људска права по истом прав-

ном питању као и одлуке Уставног суда Србије и одлуке у различитим 

пресудама Врховног касационог суда по поднетим захтевима за заштиту 

законитости због учињене битне повреде одредаба кривичног поступка из 

члана 438. став 1. тачка 4) ЗКП која је у конкретном случају разлог укида-

ња другостепене пресуде.2 

Одлучујући у другом кривичном предмету Кзз 227/2021 у одлуци 

од 03. марта 2021. године по истом правном питању, односно да ли је 

нижестепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из 

члана 438. став 1. тачка 4) ЗКП, Врховни касациони суд је одбио захтев 

као неоснован не налазећи у поступању нижестепеног суда ову повреду 

закона. Наиме, обавезно изузеће поступајућег судије или јавног тужиоца, 

у смислу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП односи се на редовни а не 

 
2  Члан 6. став 1. Конвенције о заштити људских права и основних слобода  

    Одлуке Европског суда за људска права: Fey против Аустрије, Sante Marie против 

Француске, Nortier     против Холандије, Haus Hildt против Данске, Davidsons i Savins 

против Латвије, Драгојевић против Хрватске, Jasinski против Пољске и Romensky про-
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на скраћени поступак када је у питању испитивање оптужног акта. Одред-

бама чланова 500-504 ЗКП који се односе на скраћени поступак прописа-

но је да судија претходно испитује да ли је оптужни предлог прописно 

састављен, да ли постоје друге околности које привремено спречавају 

гоњење, те да уколико не донесе ни једно од решења из члана 501. и члана 

502. и 503. ЗКП односно уколико не одбаци или не одбије оптужни пред-

лог, наредбом ће одредити дан, час и место одржавања главног претреса - 

члан 504. став 1. ЗКП. 

Према томе, у конкретном случају ради се о скраћеном поступку 

па је судија појединац имала овлашћење да донесе решење којим се одлу-

чује о оптужном предлогу против окривљеног, а затим и да учествује као 

судија појединац приликом доношења мериторне одлуке, те њено исто-

времено поступање приликом одлучивања о оптужном акту и доношењу 

мериторне одлуке у том поступку није разлог за обавезно изузеће. 
 

Битна повреда одредаба кривичног поступка  

из члана 438. став 1. тачка 7) Законика о кривичном поступку 

Остајући на трагу раније изнетих ставова у донетим одлукама 

Врховног касационог суда, поводом захтева поднетог због ове битне 

повреде одредаба кривичног поступка -  јер је суд повредио одредбе кри-

вичног поступка у погледу постојања оптужбе овлашћеног тужиоца, 

односно одобрења надлежног органа, а то је став да оштећени мора у 

законом прописаном року изнети изричиту изјаву воље да се придружује 

или жели предузети кривично гоњење за кривично дело које се гони по 

приватној тужби, па ће тако поднети приватну кривичну тужбу у року од 

три месеца од догађаја или од сазнања за догађај (члан 65. став 2. ЗКП) 

или ће поднети кривичну пријаву, која се под одређеним околностима у 

даљем току поступка има сматрати приватном кривичном тужбом такође 

у том року (члан 65. став 3. ЗКП). 

Указујемо на једну одлуку Врховног касационог суда донету у 

кривичном предмету Кзз 638/2021 од 15.  јуна 2021. године.  

Наиме, у конкретном предмету усвојен је као основан захтев за 

заштиту законитости браниоца окривљеног, преиначене правноснажне 

пресуде тако што је Врховни касациони суд на основу одредбе члана 422. 

тачка 3) ЗКП према окривљеном одбио оптужбу да би извршио кривично 

дело лаке телесне повреде из члана 122. став 1. Кривичног законика нала-
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зећи да је приватна кривична тужба оштећене, односно приватне тужиље 

неблаговремена, те да је с`тога поступак вођен без оптужбе овлашћеног 

тужиоца (члан 438. став 1. тачка 7) ЗКП).  

У конкретној кривичноправној ствари оштећена - касније приват-

на тужиља поднела је приватну кривичну тужбу након истека законом 

прописаних рокова, а Врховни касациони суд је оценио да службена беле-

шка о обавештењу примљеном од грађана од одређеног датума не може се 

сматрати кривичном пријавом, већ иста представља активност полиције у 

смислу члана 286. ЗКП а пре свега јер се оштећена у тој службеној беле-

шци није изјаснила да се придружује кривичном гоњењу на који начин је 

могла јасно да изрази своју вољу за кривични прогон окривљеног због 

кривичног дела из члана 122. став 1. КЗ. 
 

Битна повреда одредаба кривичног поступка  

из члана 438. став 1. тачка 9) ЗКП 

Прекорачење оптужбе 

Ову битну повреду одредаба кривичног поступка суд ће учинити 

било у првом било у другом степену када на претресу расправља о пред-

мету жалбе, додајући без интервенције овлашћеног тужиоца у оптужном 

акту, чињенице које увећавају криминалну активност и вољу окривљеног 

и тиме отежавају његов положај у погледу битних обележја кривичног 

дела која произилазе из таквог чињеничног описа. 

Међутим, нису тако ретке ситуације да бранилац окривљеног у 

захтеву истиче ову битну повреду поступка и када је суд изоставио из 

чињеничног описа неке од радњи окривљеног сматрајући да је тиме пре-

корачио оптужни акт, што наравно није основано. 

Врховни касациони суд је у одлуци донетој у предмету Кзз 

398/2021 од 08. априла 2021. године усвојио  захтев за заштиту законито-

сти браниоца окривљеног као основан и укинуо нижестепене правносна-

жне пресуде због постојања битне повреде одредаба кривичног поступка 

из члана 438. став 1. тачка 9)  ЗКП, у ситуацији када је судећи окривље-

ном за кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. став 1. 

Кривичног законика суд у изреци правноснажне првостепене пресуде 

изменио оптужни акт у погледу субјективног односа окривљеног према 

лаким телесним повредама, обухватајући и наступање лаких телесних 

повреда код оштећених евентуалним умишљајем окривљеног, који му у 
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односу на овај објективни услов инкриминације оптужним актом није ста-

вљен на терет. Тако је повређен објективни идентитет оптужбе с`обзиром 

да је у диспозитиву оптужног акта у погледу субјективног односа окри-

вљеног према лакој телесној повреди суд изменио од нехата у евентуални 

умишљај чиме је доведена у питање и правна оцена кривичног дела у 

правноснажним пресудама.  

У одлуци донетој у кривичном предмету Кзз 410/2020 од 04. јуна 

2020. године одбијен је захтев за заштиту законитости браниоца окривље-

ног као неоснован између осталог и због повреде закона из члана 438. став 

1. тачка 9) ЗКП јер је Врховни касациони суд нашао да у чињеничном опи-

су кривичног дела из члана 296. став 1. КЗ околност да је суд у чињеничном 

опису изменио правац - односно смер у коме је окривљени наставио крета-

ње, не представља прекорачење оптужбе. Прекорачење оптужбе предста-

вља само она измена или допуна чињеничних навода оптужбе која се одно-

си на битна обележја кривичног дела у односу на она садржана у оптужни-

ци а која ће наравно бити од утицаја на правну оцену дела. 
 

Битна повреда одредаба кривичног поступка 

из члана 438. став 1. тачка 10) ЗКП 

Забрана “reformatio in peius“ 

Обавеза суда да не прекрши ову забрану почев од жалбеног 

поступка у ком је прописана у члану 453. ЗКП, да суд по жалби изјавље-

ној само у корист окривљеног не сме донети одлуку на његову штету, 

прати одлуке суда кроз цео редован кривични поступак, али и поступак 

по ванредним правним средствима па је тако прописана у члану 478. став 

4. ЗКП код понављања кривичног поступка, а затим и у члану 489. став 3. 

ЗКП у ком су прописане границе испитивања захтева за заштиту закони-

тости - да Врховни касациони суд може поводом захтева за заштиту зако-

нитости јавног тужиоца укинути или преиначити одлуку само у корист 

окривљеног, а затим и у одредби члана 494. став 4. ЗКП у којој је пропи-

сано поступање суда на новом главном претресу након што Врховни каса-

циони суд укине првосепену или другостепену правноснажну одлуку и 

где при изрицању нове пресуде суд је везан забраном прописаном у члану 

453. овог Законика. 

У кривичном предмету Кзз 732/2021 од 30. јуна 2021. године, 

Врховни касациони суд је одбио као неоснован захтев за заштиту закони-
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тости браниоца окривљеног који је поднет због повреде закона из члана 

438. став 1. тачка 10) ЗКП. Наиме, Врховни касациони суд налази да дру-

гостепени суд није прекршио забрану преиначења на штету окривљеног 

прописану одредбом члана 453. ЗКП јер пресуда није измењена у погледу 

правне квалификације кривичног дела нити кривичне санкције у смислу 

погоршања кривичноправног положаја окривљеног, већ је преиначена у 

том смислу што је уместо извршења кривичног дела изазивања опште 

опасности у подстрекавању - члан 278. став 1. КЗ у вези члана 34. КЗ, 

окривљени у другом степену оглашен кривим због истог кривичног дела 

извршеног у помагању у вези члана 35. КЗ за који облик саучесништва ће 

се учинилац казнити казном прописаном за то кривично дело (као и у слу-

чају примене члана 34. КЗ) али може се казнити и ублаженом казном па је 

преиначењем првостепене пресуде другостепени суд уистину пресудио у 

корист окривљеног.  

Захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног одбијен је и 

у одлуци Врховног касационог суда у предмету Кзз 716/2021 од 30. јуна 

2021. године у поступку изрицања јединствене казне преиначењем у 

погледу одлука о казни ранијих правноснажних пресуда а нижестепени 

суд је уместо две казне затвора које су правноснажним пресудама изрече-

не окривљеном и утврђен начин извршења у просторијама у којима окри-

вљени станује, сада у поступку спајања казни изрекао окривљеном једин-

ствену казну затвора у трајању од једне године и три месеца која се има 

извршити у казненопоправној установи, а у конкретном случају дакле 

другачији је само начин извршења казне што не значи да је изречена тежа 

кривична санкција. Издржавање казне затвора у просторијама у којима 

осуђено лице станује, са или без примене електронског надзора, предста-

вља само начин извршења казне затвора а не друкчију кривичну санкцију 

у односу на казну која се издржава у одговарајућој установи.  
 

Незаконити докази  

- битна повреда одредаба кривичног поступка  

из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП 

Врховни касациони суд је оценио да су нижестепени судови учи-

нили апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 

438. став 2. тачка 1) ЗКП која је разлог укидања нижестепених пресуда, те 

тиме и усвајања као основаних захтева за заштиту законитости бранилаца 
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окривљених у кривичном предмету Кзз 453/2020 од 17. јуна 2020. године 

и то повредивши императивне одредбе члана 85. став 3. и 5. ЗКП и члана 

60. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица.  

Одредбом члана 85. став 5. ЗКП изричито и јасно је прописано да 

се на исказу окривљеног не може заснивати судска одлука ако изјава 

окривљеног из става 3. о присуству браниоца није унета у записник а која 

одредба подразумева изричито изјашњење окривљеног о томе да ли ће 

узети браниоца по свом избору, уз упозорење да ће му ако не изабере бра-

ниоца у случају обавезне одбране бити постављен бранилац по службеној 

дужности. Како та изјава окривљеног о присуству браниоца није унета о 

записник о саслушању састављен пред овлашћеним полицијским службе-

ницима, овакав записник представља незаконит доказ на коме се не може 

заснивати пресуда. 

Такође и искази малолетника дати на записницима о саслушању 

осумњичених састављеним пред овлашћеним службеним лицима МУП-а, 

су незаконити докази на којима се не може заснивати правноснажна пресу-

да, јер према одредби члана 60. ЗМ полиција једино и искључиво има право 

да од малолетника прикупља обавештења у присуству родитеља, усвојиоца, 

односно стараоца малолетника и да то обавља полицајац за малолетнике 

који је стекао посебна знања из области права детета и преступништва мла-

дих, а да никако нема овлашћења да саслушава малолетника у својству 

осумњиченог лица, нити малолетник у кривичном поступку може имати 

својство осумњиченог, окривљеног, оптуженог или осуђеног лица. 

У одлуци у кривичном предмету број Кзз 930/2021 од 30. септем-

бра 2021. године Врховни касациони суд је нашао да саслушањем мајке 

окривљеног, у конкретном предмету оштећене кривичним делом пред 

другостепеним судом, није учињена битна повреда одредаба кривичног 

поступка из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП јер је сведок оштећена на јед-

ном главном претресу, након што је претходно у поступку дала свој исказ, 

искористила право да буде ослобођена дужности сведочења на основу 

члана 94. став 1. тачка 2) ЗКП, а затим је суд у другостепеном поступку на 

претресу пред другостепеним судом са циљем извођења нових доказа 

саслушао оштећену која је сада дала свој исказ вољно, те је тако конвали-

дирао и раније дате исказе оштећене и у том смислу њен исказ се може 

користити као доказ у кривичном поступку и на тај начин није учињена 



Правни ставови                                          

32 

битна повреда одредаба кривичног поступка на коју се указује захтевом 

браниоца. 

У кривичном предмету Врховног касационог суда Кзз 251/2020 у 

ком је одлука донета 09. јуна 2020. године бранилац међу више незакони-

тих доказа на којима је заснована правноснажна пресуда истиче упознава-

ње са садржином записника о исказима окривљене који доказ је суд извео 

у смислу члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП иако се не ради о исказу саопту-

женог према ком је кривични поступак раздвојен или већ окончан правно-

снажном осуђујућом пресудом, а такође и коришћење у доказном постуку 

исказа ове окривљене који је дат јавном тужиоцу пре поступка закључења 

споразума о признању кривичног дела. 

Наиме, против окривљених је започет јединствен поступак и након 

подношења кривичног пријаве због кривичног дела из члана 246. став 1. 

КЗ, односно због кривичног дела из члана 246а став 1. у вези става 2. КЗ, 

обоје осумњичених су саслушани пред јавним тужиоцем, те се с`тога ради 

о саокривљенима, против којих су спроведене заједничке доказне радње у 

оквиру којих је у присуству браниоца тада осумњиченог саслушана и окри-

вљена да би тек након тога започео поступак закључивања споразума о 

признању кривичног дела са јавним тужиоцем и окривљена је након тога 

правноснажно оглашена кривом и осуђена због кривичног дела из члана 

246а став 1. КЗ. Након испитивања окривљене код јавног тужиоца и доста-

вљања списа предмета основном суду, дошло је заправо до раздвајања кри-

вичног поступка иако без формалног решења, због чега читањем исказа 

датог јавном тужиоцу пре кривичног поступка у ком је закључен споразум 

о признању кривичног дела, није повређен поступак и на том исказу окри-

вљене може се засновати пресуда те се суд могао са истим упознати у сми-

слу одредбе члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП. 

Оокривљена је јавном тужиоцу у својству осумњичене изнела 

исказ пре покретања поступка закључења споразума о признању кривич-

ног дела, што значи да је читање њеног исказа датог код јавног тужиоца 

раније, дозвољен доказ на коме се може заснивати пресуда, а исто је и са 

извршеним увидом у спис СПК чији је саставни део правноснажна пресу-

да против окривљене, на исте је суд овлашћен и на тако изведеном доказу 

може се заснивати пресуда.  

У више кривичних предмета Врховни касациони суд је оценио да 

је ова битна повреда одредаба кривичног поступка која се тиче незакони-
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тих доказа релативне природе, односно неће довести до обавезног укида-

ња правноснажних пресуда из разлога што би и без извођења доказа који 

није законит била донета иста пресуда, што значи да је непотребно укида-

ње правноснажне пресуде и враћање у поновни поступак. 
 

Повреде кривичног закона из члана 439. тачка 1), 2) и 3) ЗКП 

дело за које оптужени гони није кривично дело  

- члан 439. тачка 1) ЗКП 

Слободно се може рећи најчешће истакнута повреда кривичног 

закона претежно у захтевима бранилаца окривљених у ситуацији када 

овлашћени тужилац у чињеничном опису оптужног акта није обухватио 

сва законом прописана обележја кривичног дела које је предмет поступка, 

па ће окривљени бити ослобођен од оптужбе.  

Тако је у одлуци у кривичном предмету Кзз 426/2021 од 10. јуна 

2021. године веће Врховног касационог суда усвојило као основан захтев 

за заштиту законитости браниоца окривљеног, преиначило правноснажне 

пресуде и ослободило од оптужбе окривљеног да би извршио кривично 

дело непоступање по здравственим прописима за време епидемије из чла-

на 248. Кривичног законика. Наиме, у конкретном предмету суд је на 

основу члана 317. ЗКП прихватио споразум о признању кривичног дела, 

закључио да је окривљени свесно и добровољно признао кривично дело 

које је предмет оптужбе, да је свестан свих последица закључења споразу-

ма, те посебно да се одриче права на суђење и да прихвата ограничење 

права улагања жалбе против одлуке суда. Суд је у правној поуци оставио 

рок за изјављивање жалбе од осам дана без унетог ограничења у смислу 

члана 319. став 3. ЗКП, а другостепени суд је изјављену жалбу браниоца 

окривљеног одбацио као недозвољену закључивши да је иста изјављена 

ван оквира тог ограничења. Врховни касациони суд је оценио, како се 

ради о кривичном делу бланкетног карактера, са прилично екстензивном 

законском формулацијом, да је за утврђивање постојања елемената кри-

вичног дела из члана 248. КЗ, односно радње извршења која се састоји у 

непоступању извршиоца по одговарајућим прописима, пре свега од знача-

ја постојање правнорелевантних прописа и појединачних аката надлежних 

органа. Прописи наведени у изреци пресуде а у одсуству појединачног 

акта надлежног органа у смислу Закона о заштити становништва од зара-

зних болести, којим је прописана надлежност доктора медицине да изда 
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наредбу мере кућне изолације, која је у конкретном случају изостала ука-

зали су овом суду да нису исуњени услови за примену бланкетних пропи-

са који налажу одређено поступање окривљеног, односно продужење изо-

лације за још 14 дана након одређеног датума.  

У конкретном кривичном предмету Врховни касациони суд донео 

је одлуку применом члана 423. тачка 1) ЗКП због повреде кривичног зако-

на којим суд по правилу отклања пресудом којом окривљеног ослобађа од 

оптужбе, при чему је имао у виду одредбе члана 318. ЗКП посебно став 2. 

истог члана.  

У кривичномп редмету Врховног касационог суда Кзз 280/2020 од 

17. септембра 2020. године одлуком је усвојен захтев за заштиту закони-

тости браниоца окривљеног и преиначене правноснажне пресуде тако што 

је на основу члана 423. тачка 1) ЗКП окривљени ослобођен од оптужбе да 

би извршио кривично дело напад на службено лице у вршењу службене 

дужности из члана 323. став 2. у вези става 1. КЗ. 

Наиме, окривљеном је стављено на терет да је у ходнику основне 

школе напао службено лице у вршењу службене дужности - наставника 

оштећеног, па је Врховни касациони суд нашао да оштећени као настав-

ник у основној школи није државни орган, да нема овлашћења да одлучу-

је о правима, обавезама или интересима физичких или правних лица или о 

јавном интересу па се не може сматрати службеним лицем у смислу 

одредбе члана 112. став 3. тачка 3. КЗ, те како оштећени нема својство 

службеног лица, тако се у радњама окривљеног не стичу битни елементи 

кривичног дела из члана 323. став 2. у вези става 1. КЗ па је на описани 

начин отклоњена повреда кривичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП.  

У одлуци Врховног касационог суда у предмету Кзз 722/2021 од 

01. јула 2021. године делимично је усвојен захтев за заштиту законитости 

браниоца окривљеног те у односу на кривично дело неовлашћено обја-

вљивање и приказивање туђег списа, портрета или снимка из члана 145. 

став 1. Кривичног законика, применом одредбе члана 423. тачка 1) ЗКП 

окривљени ослобођен од оптужбе да би радњама описаним у том делу 

изреке извршио предметно кривично дело. 

Врховни касациони суд је нашао у конкретном случају да радња 

извршења кривичног дела из члана 145. став 1. КЗ јесте објављивање, у 

овом случају фотографије без пристанка лица које је приказано али да не 
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представља свако објављивање или приказивање ово кривично дело, већ 

је неопходно да је тиме дошло до осетног задирања у приватни живот тог 

лица. Како је у изреци наведено да је окривљени без сагласности оштеће-

ног на одређеној друштвеној мрежи објавио фотографију оштећеног а 

није наведено да ли и како се тиме задире у лични живот тога лица, 

Врховни касациони суд је нашао да тиме нису остварена законска обележ-

ја овог кривичног дела и окривљеног је ослободио од оптужбе.  

У одлуци Врховног касационог суда Кзз 184/2019 од 26. фебруара 

2019. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости бра-

ниоца окривљених који у захтеву тврди да у чињеничном опису изреке 

побијаних пресуда не постоје законски елементи кривичног дела неовла-

шћено фотографисање у саизвршилаштву из члана 144. став 1. у вези чла-

на 33. КЗ, односно кривичног дела неовлашћено објављивање и прикази-

вање туђег списа, портрета и снимка у саизвршилаштву из члана 145. став 

1. у вези члана 33. КЗ. 

Врховни касациони суд је у конкретном предмету нашао да из 

изреке побијане првостепене пресуде произилазе сва субјективна и објек-

тивна обележја бића кривичног дела из члана 144. став 1. у вези члана 33. 

КЗ и члана 145. став 1. у вези члана 33. КЗ, јер су окривљени критичном 

приликом предузели радњу извршења тако што су по претходном догово-

ру неовлашћено начинили више фотографских снимака приватне тужиље 

без њеног пристанка која се при томе налазила нага на нудистичкој плажи 

где је јасно знаком означено забрањено фотографисање, па су тиме осетно 

задрли у њен лични живот. Такође, окривљени су критичном приликом 

предметне фотографије сачињене на описани начин по претходном дого-

вору објавили без пристанка приватне тужиље и тиме такође осетно задр-

ли у њен лични живот. 

Осим тога, нису испуњени услови предвиђени чланом 82. Закона о 

јавном информисању и медијима на које се бранилац неосновано позива 

јер се не може сматрати да интерес јавности да се упозна са предметним 

фотографијама приватне тужиље претеже у односу на интерес да се спре-

чи објављивање таквих фотографија којима се осетно задире у лични 

живот приватне тужиље и које приказују нешто што стриктно спада у 

личну интимну сферу онога који је снимљен. 
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У погледу кривичног дела које је предмет оптужбе  

примењен је закон који се не може применити  

- члан 439. тачка 2) ЗКП 

Када је у питању правилна примена кривичног закона на овом 

месту у прегледу одлука Врховног касационог суда наћи ће се две одлуке 

у којима су изнети правни ставови Врховног касационог суда у погледу 

правних питања која се тичу нових одредаба Кривичног законика, који је 

ступио на снагу 01. децембра 2019. године (измене и допуне Кривичног 

законика објављене у „Службеном гласнику РС“, број 35 од 21.05.2019. 

године).  

У кривичном предмету Кзз 1430/2020 од 04. фебруара 2021. годи-

не одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца 

окривљеног поднет против правноснажних пресуда због повреде кривич-

ног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП у вези члана 4, члана 44. и 45. КЗ. 

Наиме, бранилац окривљеног у захтеву истиче да је суд у правноснажној 

пресуди погрешно изрекао окривљеном за кривично дело тешко убиство 

из члана 114. тачка 5. Кривичног законика казну затвора у трајању од 35 

година, јер је једино могућа била казна затвора максимум 20 година. 

Врховни касациони суд је пошао од става да су казне затвора од 

30 до 40 година и доживотни затвор посебне врсте казне које су у кривич-

ноправни систем уведене као замена за укинуту смртну казну и да је 

с`тога неприхватљив став одбране да је казна затвора од 20 година најбла-

жа и с`тога једина казна која се у конкретном случају могла изрећи окри-

вљеном. Ово с`тога што је несумњив правни континуитет посебне врсте 

казни прописан за најтежа кривична дела и најтеже облике истих кривич-

них дела, а изводи се разматрањем садржаја одредаба Кривичног законика 

и запрећене казне за конкретно кривично дело у посебном распону и мак-

симуму од 30 до 40 година, што по садашњим прописима одговара дожи-

вотном затвору. Имајући у виду одредбе општег дела Кривичног законика 

(врсте казни, претпоставке и услови за прописивање казни  затвора ...) 

чланом 43, чланом 45. став 3. Кривичног законика („Службени гласник 

РС“, број 72/09, 121/12 ... 35/19) несумњиво је у Кривичном законику 

важећем у време извршења конкретног кривичног дела прописана посеб-

на врста казне затвора од 30 до 40 година, док је у време суђења то дожи-

вотни затвор - члан 44а Кривичног законика. Посебан део Кривичног 

законика у време извршења предметног кривичног дела из члана 114. тач-
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ка 5. Кривичног законика прописује могућност да суд изрекне окривље-

ном затвор од 30 до 40 година за коју казну се суд и определио те је 

Врховни касациони суд оценио имајући у виду одредбу члана 5. Кривич-

ног законика који прописује временско важење кривичног законодавства 

и примену блажег закона да нижестепеним пресудама није повређен закон 

на штету окривљеног у смислу члана 439. тачка 2) ЗКП. 

У одлуци Врховног касационог суда Кзз 624/2021 од 10. јуна 2021. 

године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца 

окривљеног јер овај суд није нашао повреду кривичног закона из члана 

439. тачка 2) ЗКП.  

Наиме, према одредбама Кривичног законика који је важио у вре-

ме извршења радње кривичног дела а када је у питању држање супстанци 

или препарата који су проглашени за опојне дроге, сврха држања са 

циљем продаје или другим видом стављања у промет је кључни елеменат 

који разликује кривично дело из члана 246. став 1. КЗ од кривичног дела 

из члана 246а став 1. КЗ за које је осим држања потребно и да се ради о 

мањој количини супстанце која се држи са сопствену употребу. Закони-

ком о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник 

РС“, број 35/19 који се примењује од 01. децембра 2019. године) инкрими-

нисан је нови облик кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога 

из члана 246а став 2, који прописује казну затвора од три до десет година 

за извршиоца који неовлашћено држи у великој количини супстанце или 

препарате који су проглашени за опојне дроге.  

У конкретној кривичноправној ствари нова инкриминација из чла-

на 246а став 2. КЗ није постојала у Кривичном законику у време изврше-

ња кривичног дела, при чему обухвата обележје које раније није постојало 

ни код кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ ни кривичног дела из чла-

на 246а став 1. КЗ а то је велика количина опојне дроге, па је Врховни 

касациони суд оценио да не постоји континуитет инкриминације радње 

ових кривичних дела те уколико суд нађе да нема доказа у односу на уми-

шљај за продају опојне дроге као битног обележја кривичног дела из чла-

на 246. став 1. КЗ може једино поступити сходно одредби члана 423. тачка 

2) ЗКП и окривљеног ослободити од оптужбе, што овде није случај. 
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Одлуком о кривичној санкцији или о одузимању имовинске користи 

или опозивању условног отпуста повређен је закон  

- члан 439. тачка 3) ЗКП 

У пресудама које су предмет анализе ове повреде кривичног зако-

на истакнута је наведена повреда у вези одредбе члана 54. став 3. КЗ јер је 

суд по наводима браниоца окривљених прекршио имепративно прописану 

норму да се околност која је обележје кривичног дела не може  узети у 

обзир и као отежавајућа, изузев ако прелази меру која је потребна за 

постојање кривичног дела или одређеног облика кривичног дела, или ако 

постоје две или више оваквих околности а само једна је довољна за посто-

јање тежег, или лакшег облика кривичног дела. 

Тако је у пресуди Кзз 886/2021 од 15. септембра 2021. године 

усвојен као основан захтев за заштиту законитости браниоца окривљене и 

окривљеној је због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из 

члана 359. став 1. КЗ изречена условна осуда и утврђена казна затвора у 

трајању од шест месеци са временом проверавања од две године од дана 

правноснажности пресуде.  

Суд је у конкретном случају приликом одмеравања висине казне 

као отежавајућу околност окривљеној узео у обзир својство окривљене - 

да је администратор за канцеларијске послове при одељењу за остварива-

ње права из осигурања за случај незапослености у Националној служби за 

запошљавање, а што је уједно обележје кривичног дела из члана 359. став 

1. КЗ за које је оглашена кривом и осуђена. 

Врховни касациони суд је усвојио као основан захтев за заштиту 

законитости, отклонио повреду кривичног закона из члана 439. тачка 3) 

ЗКП тако што је окривљеној за предметно кривично дело за које је прав-

носнажно оглашена кривом изрекао исту меру упозорења у истом трајању 

која је изречена у редовном кривичном поступку имајући у виду да је 

правноснажном пресудом утврђена казна затвора у минималном трајању 

прописано законом, при чему на страни окривљене нису утврђене нарочи-

то олакшавајуће околности.  

У одлуци донетој у кривичном предмету Кзз 801/2021 од 02. сеп-

тембра 2021. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законито-

сти браниоца окривљеног због повреде кривичног закона из члана 439. 

тачка 3) ЗКП такође у вези члана 54. став 3. КЗ. У правноснажно оконча-
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ном кривичном поступку окривљени је оглашен кривим због кривичног 

дела полно узнемиравање из члана 182а став 2. и 3. у вези става 1. КЗ и то 

да је предметно кривично дело извршио према малолетном лицу - старо-

сти 13 година које се према годинама живота још увек сматра дететом 

што по оцени Врховног касационог суда знатно прелази меру у погледу 

узраста малолетног лица која је потребна за постојање објективног закон-

ског обележја кривичног дела полно узнемиравање из члана 182а став 2. и 

3. у вези става 1. КЗ па околност да је кривично дело учињено према 

малолетном лицу иако представља законско обележје кривичног дела, а 

ради се о детету, у конкретном случају може се узети у обзир као отежа-

вајућа околност приликом одмеравања казне окривљеном. 
 

Повреда закона из члана 441. став 3. Законика о кривичном поступку  

- о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 

У одлуци Врховног касационог суда у предмету Кзз 693/2021 од 

23. јуна 2021. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту закони-

тости браниоца окривљеног у предмету одузимања имовине проистекле 

из кривичног дела, у ком бранилац истиче да не стоји правни основ за 

привремено одузимање имовине од окривљеног јер је она стечена пре 

ступања на снагу примењеног закона што значи да у ситуацији када није 

прописана ретроактивна примена одредаба закона, исти се не може при-

менити.  

Врховни касациони суд је нашао да су ови наводи захтева нео-

сновани те да је правилно примењен Закон о одузимању имовине проис-

текле из кривичног дела („Службени гласник РС“, број 32/2013, 94/2016 

и 35/2019) на имовину стечену 2004. године јер време стицања имовине 

која је предмет захтева за привремено одузимање није од утицаја на при-

мену закона, већ ће од утицаја на примену закона бити време подноше-

ња захтева за привремено одузимање имовине па до правноснажног 

окончања овог поступка. С`обзиром да је овај поступак правноснажно 

окончан 15. априла 2021. године, дакле у време важења Закона о одузи-

мању имовине проистекле из кривичног дела објављеном у Службеном 

гласнику РС број 32/2013, измене и допуне, број 94/2016 и 35/2019, то је 

правилно примењен важећи закон у време одлучивања о конкретној кри-

вичноправној ствари.  
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Повреда законских одредаба код одлучивања о трошковима  

- члан 441. став 4. Законика о кривичном поступку 

До значајне измене у судској пракси приликом одлучивања о зах-

тевима за заштиту законитости чији су предмет  трошкови кривичног 

поступка, било да су поднети од стране Републичког јавног тужиоца или 

брнаилаца окривљених, што је најчешће, довела је свакако одлука Устав-

ног суда број 1289 објављена у Службеном гласнику број 27 од 24. марта 

2021. године којом је утврђено да је одредба члана 262. став 2. Законика о 

кривичном поступку у делу који гласи: „Подаци о висини трошкова и зах-

тева за њихову накнаду могу се поднети најкасније у року од једне године 

од дана правноснажности пресуде или решења из става 1. овог члана“, 

није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором.  

Наиме, до доношења наведене одлуке Уставног суда, рок за под-

ношење захтева за накнаду трошкова, од једне године од правноснажно-

сти одлуке суда којом је између осталог одлучено и о томе ко сноси тро-

шкове поступка, суд је имао сматрати објективним роком, док сада више 

тај рок не постоји. 

У том смислу, Врховни касациони суд донео је одлуку у кривич-

ном предмету Кзз ОК 19/2021 од 07. септембра 2021. године којом је 

одбио захтев за заштиту законитости бранилаца окривљених поднет про-

тив решења којима је правноснажно одбачен као неблаговремен захтев за 

накнаду трошкова. 

Одредба члана 262. став 2. ЗКП у наведеном делу престала је да 

важи даном објављивања предметне одлуке Уставног суда у Службеном 

гласнику Републике Србије број 27 од 24. марта 2021. године3. Ово исто-

времено значи да су побијана решења као појединачни акти, донета у вре-

ме када одредба члана 262. став 2. ЗКП није била уставно оспорена, што 

значи да су наведена правноснажна решења донета у складу са тада важе-

ћим законом. 

Врховни касациони суд позива се даље у разлозима своје одлуке да 

нема ретроактивне примене закона, односно одлуке Уставног суда у наве-

деном делу имајући у виду одредбу члана 60. став 1. Закона о Уставном 

суду којом је прописано да се закон и други општи акти за које је одлуком 

 
3  Одлука Уставног суда I Уз-134/19 
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Уставног суда утврђено да нису у сагласности са Уставом, општеприхваће-

ним правилима међународног права, потврђеним међународним уговором 

или законом не могу примењивати на односе који су настали пре објављи-

вања одлуке Уставног суда, ако до тог дана нису правноснажно решени. 

Одредбом члана 61. став 1. Закона о Уставном суду прописано је 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 са Уставом, општеприхваће-

ним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима 

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

начног акта у складу са правилима поступка у коме је појединачни акт 

донет, а ставом 2. истог члана да се предлог за измену коначног или прав-

носнажног појединачног акта донетог на основу закона или другог општег 

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

Уставом ... може поднети у року од шест месеци од дана објављивања одлу-

ке у Службеном гласнику Републике Србије, ако од достављања појединач-

ног акта до подношења предлога или иницијативе за покретање поступка 

није протекло више од две године. 

Пресудом Врховног касационог суда Кзз ОК 7/2021 од 24. јуна 

2021. године усвојен је као основан захтев за заштиту законитости Репу-

бличког јавног тужиоца, укинута правноснажна решења вишег суда који-

ма је одбијен захтев за накнаду трошкова кривичног поступка, ћерке сада 

покојног окривљеног поднет преко пуномоћника. 

Наиме, позивајући се на више одлука Врховног касационог суда 

донетих раније по захтевима за заштиту законитости у сличним ситуаци-

јама, Врховни касациони суд налази да одредба члана 265. став 1. ЗКП 

којом је прописано да трошкови кривичног поступка падају на терет 

буџетских средстава суда у одређеним процесним ситуацијама, не прави 

разлику у погледу обавезе накнаде трошкова кривичног поступка из 

буџетских средстава суда с`обзиром на разлог обуставе, због чега се наве-

дена одредба односи и на случај обуставе кривичног поступка услед смр-

ти окривљеног. 

Према томе, наследници окривљеног према ком је кривични 

поступак обустављен због смрти имају право да потражују накнаду тро-

шкова тог кривичног поступка, те у конкретном случају специјално пуно-

моћје које је окривљени за живота дао свом браниоцу, подразумева напла-
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ту трошкова кривичног поступка поред осталог и нужних издатака и 

награде браниоцу на име одбране окривљеног у току кривичног поступка 

који се против њега водио. 

У кривичном предмеу Врховног касационог суда Кзз 601/2021 

донета је пресуда 02. јуна 2021. године којом је усвојен као основан зах-

тев за заштиту законитости браниоца окривљеног и укинуте правносна-

жне пресуде у погледу одлуке о трошковима, јер је Врховни касациони 

суд нашао да је у нижестепеним пресудама учињена повреда закона из 

члана 441. став 4. ЗКП тиме што је суд обавезао окривљеног да сноси тро-

шкове кривичног поступка односно да трошкове плати пуномоћнику 

оштећене, иако је у односу на кривично дело учињено према њој, оптужба 

против окривљеног одбијена на основу одредбе члана 422. тачка 1) ЗКП. 

Врховни касациони суд је нашао да су предменти трошкови могли да 

буду издвојени јер се односе на заступање ове оштећене од стране пуно-

моћника у току кривичног поступка у ком је оптужба против окривљеног 

у том делу одбијена, те да би у том случају окривљени био обавезан само 

да надокнади трошкове у односу на заступање малолетног оштећеног у 

ком делу је правноснажном пресудом оглашен кривим. 
 

Одлуке Врховног касационог суда по поднетом захтеву за заштиту 

законитости Републичког јавног тужиоца 

У кривичном предмету Кзз 910/2021 донета је одлука 16. септем-

бра 2021. године којом је усвојен захтев за заштиту законитости Репу-

бличког јавног тужиоца и укинуте правноснажне пресуде због учињене 

повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 3) ЗКП у 

вези члана 21. став 1. тачка 1) ЗКП, дакле због повреде поступка која је 

апсолутне природе.  

Против окривљених вођен је кривични поступак због кривичног 

дела злостављање и мучење из члана 137. став 3. у вези става 2. КЗ за које 

је Законом о изменама и допунама Кривичног законика који је ступио на 

снагу 01. децембра 2019. године („Службени гласник РС“, број 35/19) 

прописана казна затвора од две до десет година па је у смислу члана 21. 

став 1. тачка 1) ЗКП у првом степену суд морао да суди у већу од једног 

судије и двоје судија поротника, а не судија појединац, чиме је по оцени 

Врховног касационог суда нижестепени суд поступајући супротно наведе-
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ној одредби учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 

438. став 1. тачка 3) ЗКП.  

У пресуди Кзз 988/2021 од 21. септембра 2021. године одбијен је 

као неоснован захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца 

поднет против правноснажне пресуде вишег суда. Републички јавни тужи-

лац у захтеву за заштиту законитости истакао је да је побијаном правносна-

жном пресудом повређен закон из члана 265. став 3. ЗКП јер је виши суд 

утврдио наступање апсолутне застарелости кривичног гоњења, те да није 

било законског основа да се приватни тужилац обавеже на накнаду трошко-

ва поступка с`обзиром да није утврђена кривица приватног тужиоца за 

наступање апсолутне застарелости. Врховни касациони суд налази да Репу-

блички јавни тужилац овим наводима у суштини указује да побијана прав-

носнажна пресуда не садржи разлоге о чињеницама које су предмет докази-

вања на напред изнете околности што представља битну повреду одредаба 

кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП, а не повреду закона 

на коју се Републички јавни тужилац у захтеву  позива. 
 

Још неколико карактеристичних одлука Врховног касационог суда 

по поднетим захтевима за заштиту законитости 

У протеклој години у судској пракси Врховног касационог суда 

евидентиран је нов приступ у примени одредбе члана 486. став 2. ЗКП 

којом је прописана надлежност за одлучивање о захтеву, па је у ставу 1. 

прописано да о захтеву за заштиту законитости одлучује Врховни касаци-

они суд док је у ставу 2. прописано да о захтеву који је поднет због повре-

де закона Врховни касациони суд одлучује само ако сматра да је реч о 

питању од значаја за правилну или уједначену примену права.  

У најновијој пракси одступило се од досадашње праксе да ће 

одлука у случају процесне ситуације из става 2. одредбе члана 486. ЗКП, 

бити негативна те да ће суд одбацити поднети захтев са образложењем да 

је о том правном питању већ одлучено и да с`тога није од интереса за пра-

вилну и уједначену примену права. Сада би Врховни касациони суд у слу-

чају подношења захтева, првенствено од стране бранилаца окривљених, 

мимо разлога прописаних у члану 485. став 4. ЗКП - дозвољених разлога 

за захтев за заштиту законитости, само у изузетним ситуацијама када се 

подносилац захтева обраћа суду због повреде закона због које правносна-

жна одлука не сме да опстане у правном поретку, мериторно одлучивао о 
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тако поднетом захтеву, те с`тога усвојио исти као основан и отклонио 

неправилну и незакониту одлуку из правног поретка. У судској пракси 

уочено је и у захтевима за заштиту законитости које подноси Републич-

кои јавни тужилац да се апелује на уједначену и правилну примену права 

- члан 486. став 2.  ЗКП, са предлогом да се само утврди повреда закона 

која је у суштини „неутрална“ у односу на окривљеног и кривично дело. 

Поред несумњиво оправданог интереса да се из правног поретка 

уклони незаконита одлука, ово настојање и у захтевима Републичког јав-

ног тужиоца чини се дубље од само разлога „правне чистоте“, већ и да се 

скрене пажња суду и јавном тужиоцу на правилну примену закона, одно-

сно начин да се у одређеним ситуацијама на законит начин попуни „прав-

на празнина“. 

Врховни касациони суд је у кривичном предмету Кзз 785/2020 од 

08. септембра 2020. године усвојио као основан захтев за заштиту закони-

тости браниоца окривљеног и укинуо решење вишег суда те вратио пред-

мет на поновно одлучивање позивом на одредбу члана 486. став 2. ЗКП, 

налазећи да је нижестепени суд повредио закон када је одбацио жалбу 

окривљеног изјављену против другостепене одлуке којом се према окри-

вљеном одређује притвор. Наиме, када је мера притвора одређена први 

пут окривљени у сваком случају има право да изјави жалбу против таквог 

решења па и онда када је тако одлучено одлуком Кв већа (члан 21. став 4. 

ЗКП) донетом по жалби јавног тужиоца изјављеној против решења судије 

за претходни поступак којим је одбијен као неоснован предлог јавног 

тужиоца за одређивање притвора. У конкретном случају створена је упра-

во оваква процесна ситуација па иако се ради о другостепеној одлуци у 

формалнопроцесном смислу за окривљеног она има карактер првостепене 

одлуке којом се према њему одређује притвор  због чега окривљеном у 

конкретној процесној ситуацији треба дозволити право на жалбу против 

одлуке ванпретресног већа.  

У својој одлуци Врховни касациони суд позвао се и на члан 5. став 

1. Европске конвенције о људским правима којом је прописано да свако 

има право на слободу и безбедност личности, а према ставу 4. истог члана 

свако ко је лишен слободе има право да покрене поступак у коме ће суд 

хитно испитати законитост лишења слободе и наложити пуштање на сло-

боду ако је лишење слободе незаконито, као и на одредбу члана 36. став 2. 

Устава Републике Србије којом је  зајемчено право на правно средство па 
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тако свако има право на жалбу или на друго правно средство против одлу-

ке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом 

интересу. 

У одлуци Врховног касационог суда Кзз 458/2020 од 16. јуна 2020. 

године усвојен је као основан захтев за заштиту законитости браниоца 

окривљеног, укинута правноснажна решења и предмет враћен нижестепе-

ном суду на поновно одлучивање, јер је Врховни касациони суд позивајући 

се на одредбу члана 486. став 2. З КП оценио да су нижестепеним решењи-

ма повређене одредбе члана 13. ЗКП која прописује да се окривљеном који 

је доступан суду може судити само у његовом присуству, осим када је суђе-

ње у одсуству овим закоником изузетно дозвољено, те одредба члана 479. и 

480. став 1. ЗКП тиме што је суд тумачио да рок за подношење захтева за 

понављање кривичног поступка у ситуацији када је окривљени осуђен у 

одсуству почиње да тече од тренутка када је окривљени лишен слободе без 

обзира што тада још није био изручен Републици Србији. 

Код одлучивања у овом кривичном предмету Врховни касациони 

суд је имао у виду чињеницу да постоји различита пракса судова у Репу-

блици Србији и у погледу тумачења када наступа могућност да се окривље-

ном суди у његовом присуству од ког тренутка се рачуна рок за подношење 

захтева за понављање кривичног поступка а које питање је од  значаја за  

уједначену примену права. Врховни касациони суд је закључио да је траја-

ње екстрадиционог притвора будућа неизвесна околност, те у таквој ситуа-

цији за тренутак наступања могућности да се окривљеном суди у његовом 

присуству треба узети тренутак кад је окривљени екстрадиран Републици 

Србији и у том тренутку постао је доступан државним органима и тек тада 

наступа могућност да му се суди у његовом присуству, те тада почиње да 

тече рок за подношење захтева за понављање поступка. 

У својој одлуци Врховни касациони суд позива се на право на пра-

вично суђење утемељено у члану 32. Устава Републике Србије као и друге 

одредбе Устава - конкретно члан 33. став 4. и члна 36. Устава.  

Пресудом у кривичном предмету Кзз РЗ 1/2021 од 06. јула 2021. 

године усвојен је као основан захтев за заштиту законитости Републичког 

јавног тужиоца поднет против правноснажних пресуда и утврђено да је 

нижестепеним правноснажним пресудама повређен закон - члан 450. став 

6. у вези члана 236. став 1. и 3. у вези члана 239. став 7. Законика о кри-

вичном поступку, све позивом на правилну и уједначену примену права.  
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Сходном применом одредаба кривичног посупка пред првостепе-

ним судом у смислу члана 450. став 6. ЗКП, када је у питању суђење у 

кривичним предметима ратног злочина, а како није изричито прописано и 

тај суд би у процесној ситуацији одржавања претреса пред другостепеним 

судом морао да обезбеди тонско снимање претреса у целини када се суди 

за кривична дела из члана 162. став 1. тачка 1) ЗКП. Ово није учињено па 

је другостепени суд повредио одредбу члана 236. став 3. ЗКП у вези члана 

239. став 7. ЗКП јер претрес није тонски снимљен, те није сачињен ни 

препис тог снимка али у сваком случају овај пропуст другостепеног суда 

не представља повреду поступка апсолутне природе.  

Врховни касациони суд је даље оценио да  записник о претресу одр-

жаном пред првостепеним или другостепеним судом представља релевант-

ну исправу из које се утврђује ток поступка и одлуке суда а који се сачиња-

ва сагласно одредбама члана 239. став 1. до 6. ЗКП док је тонско снимање, 

односно његов препис (члан 239. став 7. ЗКП) резултат примене посебне 

техничке радње и према закону саставни део записника вођеног на главном 

претресу или претресу пред другостепеним судом. Другостепени суд није 

поступио сходно применом наведених процесних одредби, при чему је 

Врховни касациони суд имао у виду предлог јавног тужиоца да се повреда 

закона само утврди и у овој одлуци тај предлог је и прихваћен. 
 

О с т а л о 

У кривичном предмету Кр 5/2020 од 30. октобра 2020. године 

Врховни касациони суд је решењем одбио као неосновану жалбу браниоца 

окривљеног изјављену против решења Вишег суда у Панчеву којим се овај 

суд огласио стварно ненадлежним за доношење одлуке по жалбама окри-

вљеног и његовог браниоца изјављеним против првостепеног решења, па је 

одређено да се по правноснажности решења списи предмета доставе дру-

гом жалбеном суду као стварно и месно надлежном за поступање.  

Врховни касациони суд је поступио у конкретној кривичноправној 

ствари на основу одредбе члана 30. став 1. Закона о уређењу судова и при-

меном члана 34. став 5. Законика о кривичном поступку којом је прописа-

но: „Ако је решењем из става 1. овог члана одређено да предмет буде упу-

ћен непосредно вишем суду, о жалби против решења одлучује заједнички 

непосредно виши суд“. Ова изузетна процесна ситуација не значи да је 

Врховни касациони суд жалбени суд, али ако је у појединачном случају 
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дозвољена жалба непосредно вишем заједничком суду а то ће у овој ситу-

ацији бити једино Врховни касациони суд, тада ће суд бити надлежан и за 

одлучивање о жалби изјављеној против нижестепене одлуке.  

У одлуци Врховног касационог суда Кзз 867/2021 од 16. септем-

бра 2021. године одбачен је као недозвољен захтев за заштиту законито-

сти, овде је у изреци означено „браниоца“ одређеног лица иако се ради о 

поступку изрицања мера по одредбама Закона о спречавању насиља у 

породици („Службени гласник РС“, број 94/2016) јер је захтев недозво-

љен. Врховни касациони суд је оценио да се против одређеног лица не 

води кривични поступак, да ангажовани адвокат заправо представља 

пуномоћника тог лица у наведеном поступку, да је захтев за заштиту зако-

нитости поднет против решења суда којим је продужена мера привремене 

забране контактирања и прилажења жртви насиља које је донето у 

поступку у ком се сходно примењује Закона о парничном поступку, па је 

с`тога захтев за заштиту законитости поднет у кривичном поступку недо-

звољен јер се нису стекли услови из члана 482. став 1. ЗКП.  

Истоветна је одлука Врховног касационог суда и у кривичним 

предметима Кзз 1507/20 и Кзз 272/21 у којима је оцењено да се нису сте-

кли услови из члана 482. став 1. ЗКП за подношење захтева за заштиту 

законитости јер се ради о окончаним дисциплинским поступцима у усло-

вима издржавања казне осуђеног, дакле предмет су одређени дисциплин-

ски преступи и дисциплинске мере изречене осуђеницима од стране дру-

гих државних органа, те нису испуњени услови из члана 482. став 1. ЗКП 

за одлучивање о захтеву за заштиту законитости па су поднети захтеви 

одбачени као недозвољени. 
 

З а к љ у ч а к 

Давно је изнета мудра мисао о ефикасности „мреже права“, а ја ћу 

бити слободна да искористим ту метафору и назовем је овде „мрежом 

контроле законитости“ одлука суда и других државних органа који посту-

пају било непосредном, било сходном применом кривичнопроцесних 

одредаба или одредаба закона повезаних са кривичним поступком, у коју 

мрежу упркос девет година примене новог Законика о кривичном поступ-

ку, тачније одредаба о захтеву за заштиту законитости, доспевају највише 

захтеви поднети из разлога прописаних чланом 441. став 4. ЗКП - због 

повреда одредаба закона код одлучивања о трошковима, што није безна-
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чајна тема, али у сваком случају представља споредну одлуку суда када 

говоримо о правноснажној пресуди којом се одлучује о судбини оптужбе.  

Ово је у најмању руку необично код вишеструких измена закона у 

протеклом периоду што Кривичног законика, а у нешто мањој мери кри-

вичнопроцесних одредаба почев од 2009-2010 године па до данашњег 

дана. У нади да ће у будућем времену више суштинских правних питања 

наћи место у поднетим захтевим за заштиту законитости како бранилаца 

окривљених тако и Републичког јавног тужиоца закључујем да је судска 

пракса, пре свега, пракса која се види кроз одлуке Врховног касационог 

суда, жив организам која ће у сваком тренутку бити позвана да покаже 

колико доиста актуелни закони иду у корак са животом, а понекад и да 

„попуни“ раскорак који је могуће отклонити правилном и уједначеном 

применом права. 
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Вања Родић, 

саветник за примену међународних стандарда  

у области заштите људских права 

 

 

ПРИМЕНА НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM  

– РАЗВОЈ  ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА  

ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

 

- Развој  праксе  Европског суда за људска права  приликом оцене 

да ли је реч о повреди начела  ne bis in idem  и утицај на праксу домаћих 

судова  

Члан 4. Протокола број 7 уз Европску конвенцију за заштиту људ-

ских права и основних слобода1 прописује забрану двоструког кривичног 

гоњења и осуде за исто кривично дело. Овај принцип је  у основи је влада-

вине права и заштите права појединца:  

 „Никоме се не може поново судити нити се може поново казни-

ти у кривичном поступку у надлежности исте државе за дело због кога 

је већ био правоснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кри-

вичним поступком те државе.“ 

Такође, из одредбе члана 34. став 4. Устава Републике Србије про-

излази  да нико не може бити гоњен и кажњен за кривично дело за које је 

правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба 

правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити 

судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по 

ванредном правном леку, као и да истим забранама подлеже вођење 

поступка за неко друго кажњиво дело. Законик о кривичном поступку 

(члан 4) такође прописује такође прописује забрану гоњења или кажњава-

ња за кривично дело за које је окривљени правноснажном пресудом осло-

 
1  Протокол бр. 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права  и основних слобода 

1984. године 



Правни ставови                                          

50 

бођен или осуђен или је за  то дело поступак правноснажно обустављен 

или оптужба правноснажно одбијена.2 

Приликом анализе овог члана и његове примене разматрају се три 

питања: да ли су поступци по својој природи „кривични,“да ли је реч о 

понављању поступка (bis) и да ли се поступци односе на исто дело (idem). 

Овде ће се посебно разматрати неки аспекти истоветности дела (idem). 

На праксу судова у Републици Србији3 посебно су имале утицај 

пресуда Великог већа Золотухин против Русије4 (као и пресуде које се 

ослањаују на ову пресуду: Марести против Хрватске Миленковић против 

Србије, Муслија против Босне и Херцеговине) 5 посебно у вези са разма-

трањем  питања ли је реч о истом делу.6   

У овом прегледу биће приказан развој праксе ЕСЉП до пресуде 

Золотухин и анализираће се неколико примера из новије праксе ЕСЉП  

која се заснива на пресуди  А. и Б. против Норвешке  из 2016. године,7 као 

би се размотрио  развој праксе стразбуршког суда. 

Такође биће приказано како су Уставни суд и Врховни касациони 

суд примењивали стандарде из пресуда ЕСЉП у погледу примене начела 

ne bis in idem. 
 

I Развој праксе ЕСЉП 

Разматрајући праксу ЕСЉП у вези са питањем да ли је реч о 

остом делу , могло би се уочити да она свакако није била јединствена, те 

 
2 "Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 

35/2019, 27/2021 - одлука УС 62/2021 – одлука УС 
3  Детаљније видети у реферату судије Врховног касационог суда Милунке Цветковић, 

Билтен судске праксе Врховног касационог суда 2017/2, стр. 50 и посебно  поднаслов – 

Да ли су дела иста (idem), стр. 73 
4  Zolotukhin против Русије, бр. 14939/03,  пресуда Великог већа  од 10.02.2009. године 
5  Марести против Хрватске, бр.55759/07, пресуда од 25. јула 2009. године , Муслија про-

тив Босне и Хецеговине, бр. 32042/11од 14. јануара 2014. године, Миленковић против 

Србије, бр. 50124/13, пресуда од 1. марта 2016. године 
6  Видети као горе, фуснота 3 
7  А. и Б. против Норвешке, пресуда Великог већа од 15. новембра 2016. године, бр. 

24130/11 и 29758/11 



Кривично одељење 

 

51 

да јасни критеријуми у вези с мерилом за оцену да ли је реч о истом делу 

нису били утврђени. Ово је приметио и сам ЕСЉП у пресуди Золотухин.8 

У предмету Градингер против Аустрије,  ЕСЉП је ставио акценат 

на „исто понашање“ без обзира на то како је он правно квалификовано у 

унутрашњем праву.9 У предмету Oliveira против Швајцарске10,  ЕСЉП је 

сматрао да једно кажњиво понашање може обухватити два казнена дела, 

па у овом предмету није дошло повреде начела ne bis in idem, јер се забра-

на двоструког суђења и кажњавања односи само на иста дела, што у том 

предмету није био случај, већ су једном радњом обухваћена два кажњива 

дела. ЕСЉП у предмету  Гоктан против Француске11 примењује исто ста-

новиште: сматрајући да је исто кажњиво понашање за које је подносилац 

био осуђен представљало два одвојена дела: кривично дело трговине неза-

конито увезеним дрогама и царински прекршај неплаћања царине.12 

У предмету Франц Фишер против Аустрије13, ЕСЉП је истакао да 

је неопходно размотрити „битне елементе“ дела како би се утврдило да ли 

је дошло до повреде овог начела. У том предмету ЕСЉП је указао да иако 

члан 4. Протокола бр. 7. дозвољава кривично гоњење за дела која су 

настала из једног криминалног акта,  било би неспојиво с том одредбом 

кад би подносиоцу  могло бити суђено или кад би могао бити кажњен за 

дела која само "номинално разликују", Суд је сматрао да треба додатно 

испитати да  ли та дела имају исте "битне елементе". При томе се „мерило 

о битним елементима у суштини своди на оцену да ли се два дела покла-

пају у вези с битним чињеничним елементима.“14 Овај принцип се приме-

њује и у предмету Hauser Sporn против Аустрије15. У  предмету Гарета 

 
8  Золотухин против Русије, горе цитирано, ст. 70-77, у том смислу и проф. Горан Илић,  

„Начелo ne bis in idem у пракси Европског суда за људска права“, Страни правни 

живот, 1/2017, стр. 21-34 
9  Градингер против Аустрије, бр.15963/90 , пресуда од 23.октобра 1995. године, ст. 54-55 
10  Oliveira против Швајцарске, пресуда од 30 јула 1998, ст. 26-29 
11  Goktan против Француске, бр. 33402/96, пресуда од 2.јула 2002, ст. 50,52, такође Золо-

тухин, ст. 72 
12  Видети и Gauthier против Француске, бр. 61178/00, одлука  од 24. јуна 2003 i Ongun 

против Турске, бр. 15737/02, одлука од 10.октобра 2006.године 
13  Franz Fischer против Аустрије, бр. 37950/97, 29. маја 2001.године,  ст. 29,  такође Золо-

тухин, ст. 73 
14  Видети Горан Илић,  „Начелo ne bis in idem у пракси Европског суда за људска права“, 

Страни правни живот, 1/2017 
15  Hauser-Sporn против Аустрије, бр. 37301/03, пресуда од 7.децембра 2006, ст. 44-46 
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против Француске Суд је утврдио да  два дела о којима је реч имају разли-

чите "битне елементе" и да се могу  разликовати с обзиром на њихову 

тежину и последице, заштићено добро и криминалну намеру.16 

Своје различите ставове у погледу примене начела ne bis in idem, 

ЕСЉП је покушао да уједначи пресудом Великог већа Золотухин против 

Русије.17 
 

Золотухин против Русије 

Овде се посебно указује на ставове ЕСЉП приликом оцењивања 

да ли се поступци односе на исто дело.  

Велико веће је у овој пресуди полазећи од наведених ставова у 

погледу елемента idem, и анализирајући међународне инструменте у које 

је уграђено начело non bis in idem закључило да  се приликом употребе 

речи "кривично" у тексту члана 4. Протокола бр. 7. не може оправдати 

приклањање рестриктивнијем  приступу, сматрајући да је узимање у 

обзир пре свега правне карактеризације дела превише рестриктивно са 

аспекта заштите права појединца. 

81.  Суд даље примећује да је приступ који наглашава правну 

карактеризацију два дела превише рестриктиван у односу на права поје-

динца, јер ако се Суд ограничи на утврђење да је лице кривично гоњено за 

дела која су различито класификована, изложиће се ризику подривања 

јемстава садржаних у члану 4. Протокола бр. 7, не чинећи га  практич-

ним и делотворним, како то тражи Конвенција. 

Пресудом Золотухин се дакле указује да приликом оцене да ли су 

дела која су предмет поступака била  иста (idem), треба поћи од првен-

ствено од оцене чињеница, а не од формалне оцене елемената кривичног 

дела (прекршаја). Пресуда Золотухин односила се на ситуацију у којој су 

се против подносиоца водила два поступка за исто дело, али је у време 

покретања другог поступка одлука из првог поступка већ била правносна-

жна.   ЕСЉП је је у погледу елемента idem,заузео став да се члан 4. Про-

токола бр. 7 мора схватити на начин да забрањује кривично гоњење или 

суђење за друго „дело“ у мери у којој оно произлази из истих чињеница 

или чињеница је су у суштини исте (ствав 82). 

 
16  Garretta против Француске, br. 2529/04, одлука  од 4. марта 2008. 
17  Золотухин, став 78  
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Оцењујући конкретне околности ЕСЉП је закључио да су се чиње-

нице које су довеле до оптужбе за прекршај против подносиоца односиле на 

кршење јавног реда у облику псовања полицијских службеника. Исте чиње-

нице су биле разлог оптужбе на  основу члана 213. Кривичног закона (угро-

жавање јавног реда и претње полицијском службенику насиљем). Тако су се 

чињенице у два поступка разликовале у само једном елементу - претњи наси-

љем, која није била поменута у првом поступку. Суд је сматрао да су опту-

жбом за кривично дело обухваћене чињенице у односу на које је пресуђено у 

прекршајном поступку. Чињенице ова два деела треба зато сматрати битно 

истима у смислу  члана 4. Протокола бр. 7 (став 97.). 
 

А. и Б. против Норвешке 

У пресуди А. и Б. против Норвешке, ЕСЉП је уочио да су кроз 

претходну праксу изражени донекле различити ставови о томе када ће се 

сматрати да постоји дуплирање поступка у у случајевима паралелног 

вођења више поступака (управног/прекршајног и кривичног) или у слу-

чајевима настављања другог поступка у ситуацији када је одлука у првом 

поступку постала правноснажна. У овој пресуди су дефинисани критери-

јуми који морају бити испуњени како се не би сматрало да је  дуплирање  

поступака, довело до повреде начела ne bis idem. 

Из чињеница овог предмета видимо да су подносиоци представке, 

одређеним финансијским трансакцијама које су укључивале стицање и 

пренос акција у страним акционарским друштвима остварили доходак 

који нису пријавили пореским органима. Порески органи су спровели  

ревизију после чега су против подносилаца поднели кривичне пријаве. 

Током истраге спроведене су различите доказне радње, између осталог и 

одузимање различитих докумената. Подносиоци су оптужени за кривично 

дело утаје пореза. Истовремено, пореске власти су позивајући се на дока-

зе прикупљене током истраге подносиоцима поновно обрачунале порез. 

Наложиле су им да плате дуговани порез (подносиоцу А. 300.000,00 евра, 

а подносиоцуј Б. 143.400,00 евра,) и обавезале их на  плаћање високе нов-

чане (тзв. пореске) казне (30% од износа пореског дуга). Подносиоци су 

платили и дуг и новчану казну и нису се жалили на одлуке пореских вла-

сти које су тако постале правноснажне. 

Кривични поступци  против оба подносиоца били су у току у тре-

нутку када су одлуке о порескимм казнама постале правноснажне. Кри-
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вични поступци су настављени и завршени, оба подносиоца су осуђени на 

казну затвора од једне године. У оба случаја кривични  суд је узео у обзир 

тежину санкције (новчане казне) из поступка пред пореским органима. 

ЕСЉП је у овој пресуди пошао прво од стандарда из пресуде 

Золотухин против Русије18 којом се указује да приликом оцене да ли су 

дела која су предмет поступака била  иста (idem), треба поћи од првен-

ствено од оцене чињеница, а не од формалне оцене елемената кривичног 

дела (прекршаја).  

Размотривши своју ранију праксу Суд је потврдио да држава може 

да се определи за комплементарна правна решења у вези са друштвено 

неприхватљивим поступањем (као што су саобраћајни прекршаји или у 

контексту пореских обавеза).19 Оваква правна решења не би довела до 

„дуплирања поступка“ у смислу чл. 4 Протокола бр. 7 уколико се јасно 

покаже да су „дуплирани“ постуци били „довољно тесно повезани, по 

својој природи  и временски“ те да су на тај начин представљали свеобу-

хватну целину.20 

Велико веће је даље покушало да разјасни значење стандарда 

„довољно повезани по природи“ и с тим у вези навело да би следећи 

критеријуми били одлучујући (став 131. пресуде А. Б.) :  

- Да ли различити поступци имају комплементарни сврху у погле-

ду различитих аспеката спорног понашања;  

- Да ли је вођење дуплог поступка је било предвидљиво;  

- Да ли су поступци вођени тако да се избегава дуплирање у прику-

пљању и оцени доказа кроз сарадњу органа и коришћење доказа прику-

пљених у једном поступку; 

 
18  Горе цитирано 
19  ЕСЉП појашњава да се не може рећи да је ефекат члан 4. Протокола бр. 7 да онемогу-

ћи државама чланицама да организују своје правне системе тако постоји могућност 

одређивања административне казне због неплаћеног пореза, или да се онемогући кри-

вично гоњење због постојања додатног елемента код неплаћања пореза, као што је пре-

вара, а који елемен није  обухваћеан у „административном поступку“ наплате пореза. 

Циљ члана 4. Протокола бр. 7 је да спречи неправду према појединцу у случају гоњења 

или кажњавања за исто кривично дело, али не да спречи правне системе у  „целови-

том“ приступ противправном понашању који укључује паралелне фазе поступака које 

спровоеде различити органи у различите сврхе. (А.Б. против Норвешке став 123) 
20  А. и Б. против Норвешке, горе цитирано, став 121 
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- Да ли је друга изречена санкција узела у обзир санцкију која је  

претходно постала правноснажна, тако да лице у питању не сноси пре-

теран терет; 

- Да ли је  укупно одређена казна сразмерна. 

Такође, Суд је указао (став 133.) да у управним  поступцима21  

(који се односе на саобраћајне или пореске прекршаје), „гаранције из чла-

на 6. у погледу кривичних поступака се не примењују тако стриктно.“22 

Велико веће је даље у погледу стандарда „временске повезано-

сти“ указало да та повезаност треба да буде таква да онемогући да поједи-

нац буде изложен правној несигурности и кашњењу због одлагања покре-

тања поступка, и због поступка који претерано дуго траје (став 134). 

У конкретном предмету против Норвешке ЕСЉП је закључио да је 

вођење два поступка, са могућношћу комбиновања различитих казни, било 

предвидљиво за подносиоце представки, који су морали знати од самог 

почетка да су кривично гоњење исто као и одређивање пореских казни могу-

ћи, или чак вероватни, у околностима њиховог предмета. Суд је ценио да су 

управни и кривични поступак били вођени паралелно и међуповезано. Чиње-

нице утврђене у једном од поступака, биле су коришћене и у другом.  У 

погледу сразмерности укупне казне – пресудом изреченом у кривичном 

поступку узета је у обзир и казна одређена у пореском поступку. Имајући све 

наведено у виду ЕСЉП није утврдио повреду начела ne bis in idem. 

Закључује се да иако су различите казне биле изречене од стране 

два различита органа власти у контекстима различитих поступака, посто-

јала је довољно тесна повезаност између њих - како по њиховој природи, 

тако и у временском смислу, тако да се могу сматрати саставним делом 

јединственог система санкција у складу са норвешким законима.  
 

II Примена начела ne bis in idem  

у складу са  пресудом А. и Б. против Норвешке 

Бајчић против Хрватске 

У пресуди Бајчић против Хрватске из 2020. године23 ЕСЉП  је 

разматрао да ли се може говорити о дуплирању  поступака у контексту 

 
21  На  енглеском – administrative proceedings, прим В.Р. 
22  Jusila против Финске, Велико веће, пресуда од 23. новембра 2006. године, бр.73053/02, 

став 143. 
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прекршајног и кривичног поступка који су покренути против подносиоца 

представке.   ЕСЉП је закључио да  у овом предмету није  да је дошло до 

повреде члана 4. Протокола бр.7, односно начела ne bis in idem. 

Из чињеница овог предмета у вези са саобраћајном незгодом 

видимо да је  против подносиоца представке покренут  прекршајни посту-

пак у коме  је оглашен кривим за вожњу брзином већом од дозвољене, за  

неисправност возила и напуштање места саобраћајне незгоде 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 касније кривични поступак због кривичног дела 

изазивања саобраћајне несреће, оглашен је кривим и осуђен на казну 

затвора у трајању од 1 године и 6 месеци. 

Разматрајући да ли је реч о истом делу  ЕСЉП 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 кривично гоњен и кажњен у кри-

вичном поступку.24 Суд је закључио да се у погледу елемента idem може 

сматрати да делимично преклапање постоји у вези са вожњом недозвоље-

ном брзином.25 

Сходно  свом ставу израженом у пресуди А и Б против Норвешке 

(ст.120 и 121) ЕСЉП даље објашњава да  Конвенција не забрањује раздва-

јање изрицања казне у различитим фазама, тако да се могу изрицати раз-

личите казне, сукцесивно или паралелно, за дело које треба окарактерисан 

као „кривично“ у аутономном значењу тог појма према Конвенцији. 

Државе треба да имају легитимну могућност да одаберу комплементарне 

правне одговоре на друштвено угрожавајуће понашање (попут непошто-

вања прописа о друмском саобраћају или неплаћања пореза) кроз разли-

 
23  Бајчић против Хрватске, бр. 67334/13, пресуда од 8. октобра 2020. године бр. 67334/13 
24  Као горе, ст. 32-33 
25  Бајчић против Хрватске (став 36): Суд би даље приметио да је у овом случају прекла-

пање чињеница које су биле предмет и прекршајног поступка и кривичног поступка по 

оптужници било само делимично. Заправо, осуђујућа пресуда за прекршај због преко-

рачења 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 абсорбован кривичним делом изазивања саобраћајне 

несреће, како је предвиђено чланом 272 Казненог законика, који обухвата и чињенице 

предвиђене прекршајем као и неке додатне чињенице. 
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чите поступке који чине кохерентну целину како би се одговорило на  

различите аспекте друштвених проблема, под условом да укупан правни 

одговор не представља прекомерни терет за лице у питању. У суштини  

могу постојати добри  разлози, нпр. ефикасност, за суђење учиниоцима 

саобраћајних прекршаја пред прекршајним судовима или посебним сао-

браћајним 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 прекршајном 

поступку, подносилац не би био осуђен за целокупно понашање, узимају-

ћи у обзир свеукупни степен његове кривице.26 

Разматрајући даље да ли је дошло  до дуплирања поступка (bis) 

ЕСЉП се поново ослонио на пресуду Великог Већа A и Б. pротив Нове-

шке (став  130), наводећи да члан  4. Протокола бр. 7 не забрањује вођење 

два поступка под одређеним условима. Да би ЕСЉП сматрао да није 

дошло до понављања поступка или казне у смислу  члана 4. Протокола бр. 

7 држава мора показати да су поступци били „довољно блиско повезани 

по својој природи и временски“, односно да су комбиновани на целовит 

начин тако да чине кохерентно повезану целину, која  је комплементарна 

по природи  и повезана у времену, те да  могуће последице такве органи-

зације правног поступања према спорном понашању треба да буду сра-

змерне и предвидљиве лицима која су њима погођена.“ 

 Оцењујући у конкрентом предмету везу која је постојала између 

дела по њиховој природи – између прекришаја и кривичног дела, као и 

различите санкције одређене подносиоцу представке (став 41), ЕСЉП 

сматра да је сврха прекршајног посутпка била да се одговори на пропуст 

подносиоца да поступи са правилима о безбедности саобраћаја  (прекора-

чење брзине и спречавање угрожавања јавне безбедности).  ЕСЉП се сло-

жио са наводима државе да је сврха прекршаја да се возачи спрече у пре-

корачењу дозвољене брзине, без обзира на то да ли ће то довести до сао-

браћајне несреће. Накнадни кривични поступак против подносиоца, вођен 

је због последице његовог пропуста да вози у складу са дозвољеном брзи-

ном, односно ради кажњавања његовог понашања које је изазвало смрт 

пешака. Суд је у том смислу прихватио, да су два поступка имала компле-

ментарну сврху кроз одговор на различите аспекте пропуста да се пошту-

 
26  Бајчић, ст. 37- 38 
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ју саобраћајни проописи, а кривични поступак је био ограничен на теже 

кривично дело – изазивање тешке телесне повреде или смрти лица. 
 

Повезаност поступка 

У пресуди се даље објашањава да је Прекршајни суд казнио под-

носиоца на плаћање новчане казне у износу од 95 евра, а да му је кривич-

ни суд  изрекао казну затвора због кривичног дела изазивање опасности 

из нехата, са смртном последицом. Иако се кривични суд није експлицит-

но осврнуо на казну коју је одредио Прекршајни суд, ЕСЉП примећује да 

је подносиоцу  изречена  казна од једне године и шест месеци затвора, 

при чему је у датом тренутуку максимална прописана  казна за такво дело 

била до пет година. По оцени ЕСЉП, казне посматране заједно не прелазе 

оно што је било неопходно потребно имајући у виду тежину дела у пита-

њу. Према томе, не може се рећи да је подносилац претрпео претерани 

терет (у смислу  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 последи-

цом, представљала ефикасну, сразмерну и одвраћајућу казну за његово 

понашање. У сваком случају, само чињеница да кривични суд није екс-

плицитно поменуо казну изречену у прекршајном поступку сама по себи 

не може бити довољна за закључак да поступци нису по својој природи 

били повезани.  

Разматрајући временску повезаност поступака ЕСЉП примећује 

да је прекршајни поступак покренут 25.11 2004, а кривични оптужним 

актом тужилаштва седам месеци касније, 9.6. 2005. године. ЕСЉП уочава 

да  је јасно је из оптужнице да су подносилац и један број сведока били 

већ саслушани, односно да су два поступка  морала бити покренута прак-

тично у исто време.27  ЕСЉП такође примећује да су два поступка текла 

паралелно око 14 месеци, када је одлука Прекршајног суда постала прав-

носнажна. Кривични поступак против подносиоца је трајао 6 година и 

десет месеци на четири нивоа јурисдикције, што не може довести до раз-

двајања временске везе између прекршајног и кривичног поступка.28  Про-

 
27  По супротноси упоредити са   Jóhannesson и други против Исланда, бр. 22007/11, став  

54, од 18.маја  2017, подносилац је био оптужен тек 15-16 месеци после одлуке поре-

ских органа. 
28  А. и Б против Норвешке,  горе цитирано, став 151 
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тек времена пред кривичним судовима не може се сматрати несразмерним 

и неразумним, имајући у виду да је кривични поступак по природи ком-

плексан, и да је вођен пред четири инстанце. Према томе, ЕСЉП закључу-

је да је постојала довољна временска повезаност поступака.   

На крају у складу са ставовима израженим у пресуди  A и Б про-

тив Норвешке (ст. 112, 130 и 147) ЕСЉП закључује да су поступци и 

казне  чинили кохерентну и сразмерну целину, те да подносилац није под-

нео претерани терет као резултат дуплирања поступака и казни. 

Галовић против Хрватске 

У новијој пресуди Галовић против Хрватске29 донете  у августу 

2021. године ЕСЉП је  поново разматрао слична питања, односно да ли је 

дошло до дуплирања поступака у контексту насиља у породици (прекр-

шајни и кривични), те да ли је дошло до двоструког кажњавања супротно 

начелу ne bis in idem. 

Подносилац представке је био осуђен за неколико прекршаја у 

вези са насиљем у породици на основу Закона о заштити од насиља у 

породици  због два одвојена догађаја током 2008. године. Накнадно је 

осуђен за насиље у породици на основу Кривичног законика по оптужном 

акту који је обухватао период између фебруара 2005. године и новембра 

2008. године. 

 И у овој пресуди ЕСЉП је применио принципе установљене пре-

судом А. и Б. против Норвешке30 на специфичне околности конкретног 

предмета – насиље у породици. 

Подсећајући на позитивну обавезу државе према члановима 3. и 8. 

Конвенције да обезбеди и спроводи одговарајући правни оквир пружајући 

заштиту од насиља у породици (Ж.Б. против Хрватске)31, ЕСЉП је при-

метио да могу постојати различити приступи у погледу криминализације 

таквих дела у домаћим правним системима. Суд је даље уочио, у вези са 

тим, да се насиље у породици ретко испољава као један инцидент и може 

се разумети као посебан облик трајног дела које карактерише настављање 

 
29  Галовић против Хрватске, бр. 45512/11, пресуда  од 31.августа 2021. године 
30 Галовић, горе цитирано, ст. 130-132 
31  Ж.Б. против Хрватске, бр. 47666/13, ст. 47 и 49, пресуда од 11 јул 2017. године 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211592
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једног обрасца понашања при чему сваки појединачни инцидент предста-

вља саставни део тог обрасца. 32 
 

Повезаност поступака 

ЕСЉП је и у овом предмету испитивао да ли су конкретна два 

поступка „довољно блиско повезана по својој природи и временски“ има-

јући у виду специфичан контекст и динамику насиља у породици: 

 (a)  ) Што се тиче комплементарности поступка, сврха прекр-

шајног поступка била је да се омогући брза реакција на одређени инци-

дент насиља у породици како би се на благовремен и ефикасан начин 

спречила даља ескалација насиља у породици, док је кривични поступак 

имао за циљ да на свеобухватан начин реши постојећу ситуацију насиља, 

постепеним појачавањем одговора државе (ст. 117-118). 

 (б) У погледу предвидљивости два поступка, подносилац пред-

ставке је требало да зна, да је његово понашање могло имати такве после-

дице  пошто се у више наврата насилно понашао према члановима поро-

дице (став 119. пресуде); 

 (в)  У погледу начина вођења поступка кривични суд је узео у 

обзир све претходне пресуде за прекршаје и користио одређене изведене 

доказе у тим поступцима (став 120); 

 (г)  У погледу казне, кривични суд је урачунао период који је 

подносилац провео у затвору на основу две осуђујуће пресуде за прекр-

шај, тако да су домаћи судови осигурали да укупна казна одређена подно-

сиоцу буде сразмерна озбиљности дела (став 121); 

(д)  У погледу временске повезаности између различитих поступа-

ка,  пошто је  одређени број  инцидената који се догодио релативно времен-

ски блиско  (у периоду од отприлике три године) достигао одређени степен 

озбиљности и „кулминирао“ у последњем инциденту, власти су покренуле 

последњи прекршајни поступак, а око месец дана касније, кривични посту-

пак због трајног кривичног дела насиља у породици (став 122.). 

 
32   Volodina против Русије, бр.  41261/17,  пресуда од  9.јула 2019, став 86;  Kurt v. Austria, 

бр. 62903/15, пресуда Великог већа од 16.јуна 2021, став 164; Rohlena против Чешке 

Републике, пресуда Великог већа од 27. јануара 2015. године, став 72; и Valiulienė про-

тив Литваније,  бр. 33234/07, пресуда од 26. марта 2013, став  68. 
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ЕСЉП је закључио да су два поступка у питању, чинила кохеренту-

ну и сразмерну целину, што је омогућило да  подносилац представке због  

појединачних дела која је починио и због  његовог обрасца понашања, буде 

кажњен на делотворан, сразмеран и одвраћајући начин, не доводећи до 

дуплирања казне у смислу члана 4. Протокола бр. 7 уз Конвенцију. 

У предмету Сабалић против Хрватске33пресудом је утврђена 

повреда члана 3. ЕКЉП (забрана мучења и нечовечног поступања)  у про-

цесном смислу у вези са чланом  14. ЕКЉП (забрана дискриминације, 

односно повреда процесне обавезе државе у вези са хомофобичним акти-

ма насиља - злочин из мржње). 

Иако се не односи непосредно на повреду начела ne bis in idem, пре-

суда је занимљива јер је до повреде члана 3. Конвенције у процесном смислу 

дошло управо због става хрватских органа да се  кривични поступак не може 

водити због претходног кажњавања М.М. у прекрпшајном поступку. 

Из чињеница предмета видимо да је М.М је физички напао подно-

ситељку обраћајући јој се на увредљив начин у вези са њеном сексуалном 

оријентациојом. ЕСЉП констатује да  полиција није обавестила Државно 

правобранилаштво (у складу са законом), већ је покренула прекршајни 

поступак против М.М. који је кажњен за прекршај ремећења јавног реда и 

мира и обавезан да плати износ у противвредности од око 40 евра. Подно-

ситељка није била упозната са током прекршајног поступка. Она је надле-

жном државном правобранилаштву поднела кривичну  пријаву тврдећи да 

је жртва злочина из мржње, физичког напада и дискриминације. Државно 

правобранилаштво је кривичну пријаву одбацило јер је утврђено да је 

учинилац већ осуђен у прекршајном поступку за исто дело. Надлежно 

државно правобрнилаштво се позвало  на начело ne bis in idem. 

Разматрајући конкретни предмет, ЕСЉП је, између осталог, утвр-

дио да  прекршајни поступак против М.М. није био у складу са потребним 

стандардима делотворности према пракси ЕСЉП. У овом поступку није 

на било који начин узет у обзир елемент мржње приликом физичког напа-

да на подноситељку и резултирао је казном која је очигледно несразмерна 

тежини злочина у питању. 

 
33  Сабалић против Хрватске, бр. 50231/13, пресуда од 14. јануара 2021. године 
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С обзиром на ослањање домаћих власти на принцип ne bis in idem 

као разлог за обуставу кривичног гоњења М.М.  ЕСЉП је прво приметио 

да су надлежни органи сами довели до ситуације у којој су покретањем 

прекршајног поступка (које није било неопходно), умањиле могућност 

правилне примене меродавних одредаба кривичног закона. 

Суд је такође сматрао важним да понови да начело правне сигур-

ности у кривичним стварима није апсолутно (видети ст. 99 – 101.). Члан 4. 

став 2. Протокола бр. 7 изричито је дозволио државама уговорницама да 

поново покрену поступак  на штету оптуженог, ако је, између осталог, у 

ранијем поступку дошло до битне повреде34  када могу постојати de facto  

или de iure препреке за поновно покретање поступка. Таква „битна повре-

да“ се дешава када је оптужени ослобођен за дело или кажњен за мање 

озбиљно дело од оног прописаног важећим законом и ако постоји битна 

повреда правила поступка која озбиљно нарушава интегритет поступка.35 

ЕСЉП указује и да питање начела ne bis in idem не би могло ни да се 

покрене у вези са тешким кршењима основних људских права услед погрешно 

обустављеног поступка.36 ЕСЉП наглашава да мора постојати могућност за 

националне власти да исправе наводне повреде члана 4. Протокола бр. 7 на 

домаћем нивоу.37 У супротном принцип супсидијарности би умногоме изгубио 

своју применљивост.  Националне власти би могле да отклоне такве повреде: у 

случајевима када органи покрену два поступка, али касније признају повреду 

принципа ne bis in idem и понуде одговарајуће обештећење, на пример, обуста-

вом или поништавањем поступка који није био оправдан и уклањањем њего-

вих последица, Суд  би сматрао да је ситуација исправљена.38 

У предмету Матијашић против Хрватске39 подносилац пред-

ставке је кажњен у прекршајном поступку због брзе вожње, при чему је 

добио казнене поене у возачкој дозволи у три наврата.  Затим му је одре-

ђена и мера забране вожње моторних возила. Подносилац је сматрао да је 

 
34  Упоредити са Taşdemir  против Турске (одл.), бр. 52538/09, 12 март 2019 
35 Mihalache против Румуније, бр. 54012/10, пресуда Великог већа  од 8. јула 2019, ст. 129 и 133 
36  Маргуш против Хрватске, бр. 4455/10,  пресуда Великог већа, ст. 124-141, ECHR 2014 
37  Члан 4, став 2  Протокола бр. 7:.....“ Одредбе претходног става не спречавају поновно 

отварање поступка у складу са законом и кривичним поступком дате државе, ако 

постоје докази о новим или новооткривеним чињеницама, или ако је у ранијем поступ-

ку дошло до битне повреде кја је могла да утиче на његов исход.“ 
38  Золотухин против Русије], ст. 114-115 
39  Матијашић против Хрватске, бр. 38771/15, одлука од 8. јуна 2021.године 
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два пута кажњен за исти прекршај. Домаћи суд је сматрао да је реч о 

заштитној мери, а не о казни, која је донета као  последица великог броја 

казнених поена у законом одређеном периоду. ЕСЉП је сматрао да наче-

ло се члан 4. Протокола бр. 7 не може применити на ове околности. 

У одлуци се разматра природа забране вожње према члану 6. Кон-

венције и члану 4. Протокола бр. 7 и систем казнених бодова у саобраћају 

и указује на потребу да државе осигурају безбедност у саобраћају.  

ЕСЉП је прово указао на своју ранију праксу40 у вези са забраном 

управљања моторним возило у вези са чланом 6. Конвенције или чланом 

4. Протокола бр. 7. У предмету  Ескубе против Белгије41 у контексту чла-

на 6. ЕСЉП  је сматрао да се одзуимање возачке дозволе током 6 дана, 

пре почетка било какво поступка (због сумње о управљању возилом у 

пијаном стању), није представљало кривичну оптужбу.  Слично наведе-

ном, у предмету Мило против Француске42 подносиоцу је одлуком пре-

фекта одузета возачка дозвола на шест месеци из разлога безбедности пре 

почетка судског поступка. Такође одузимање возачке дозволе је сматрано 

превентивном мером, која није кривичног карактера, у предмету Hangl 

против Аустрије43 (забрана управљања моторним возилом од стране поли-

цијских органа). С друге стране, у предметима Nilsson против Шведске44 

ЕСЉП је сматрао да је одузимање возачке дозволе на основу кривичне 

осуде по својој природи било „кривично“ у смиалу члана 4. Протокола бр. 

7. По оцени Суда тежина мере – одузимање возачке дозволе на осамнаест 

месеци – само по себни је било значајно, без обзира на контекст кривичне 

осуде, па се може сматрати кривичном санкцијом. Затим у предмету 

Boman против Финске,45 забрана управљања моторним возилом у трајању 

од два месеца после кривичне осуде због управљања возилом без дозволе, 

сматрано је мером која је по својој природи „кривична“. У предмету 

Rivard против Швајцарске, у коме је подносиоцу представке возачка 

дозвола била одузета на месец дана, пошто је већ био новчано кажњен 

због прзе вожње, при чему је Швајцарски федерални трибунал ппризнао 

 
40  Одллука Матијашић против Хрватске, горе цитирано, став 25. 
41  Escoubet прротив Белгије, бр. 26780/95, став 38, ECHR 1999 VII 
42  Mulot vпротив Француске, бр. 37211/97,  одлука од 14 децембра 1999. године 
43  Hangl против Аустрије, бр.. 38716/97, одлука од 20. марта 2001. године 
44  Nilsson против Шведске  бр,. 73661/01, ECHR 2005 
45  Boman против Финске, бр. 41604/11, пресуда од  17.  фебруара 2015, став  32 
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„кривичну“ природу мере, ЕСЉП је прихватио да је ова мера била по сво-

јој природи кривична у смислу члана 4. Протокола бр. 7. 

Размарајући конкретни предмет Суд је уочио да је подносиоцу 

забрана управљања моторним возилом наметнута као резултат чињенице 

што је имао одређени број казнених бодова због саобраћајних прекршаја 

које је направио током законом одређеног периода. У том смислу, оспорена 

мера била је непосредна и предвидљива последица понашања подносиоца у 

ограниченом временском периоду. У том смислу ЕСЉП је направио разли-

ку од горе наведених предмета Nilsson, Boman и Rivard у којима је забрана 

управљања возилом била део санкције за одређени саобраћајни прекршај.46 

ЕСЉП је указао и на важност одговарајућег законодавног и адми-

нистративног оквира ради заштите права на живот у контексту саобраћаја 

на путевима узимајући у обзир и то да систем  казнених бодова у вези са 

понашањем у саобраћају постоји у многим европским државама.47 

ЕСЉП закључује да забрана управљања возилом није довела до 

кажњавања због понашања подносиоца представке, већ је представљала 

правну последицу казнених бодова које је прикупио због претходних сао-

браћајних прекршаја, те да је мера примарно имала за циљ безбедност 

саобраћаја а не кажњавање подносиоца.48 

У том смислу, ЕСЉП закључује да члан 4. Протокола бр. 7 није 

применљив, а представка је одбачена као недопуштена. 

С друге стране,  такође у новијој  пресуди Милошевић против 

Хрватске49 ЕСЉП је утврдио повреду начела ne bis in idem позивајући се 

на критеријуме из наведене пресуде А. и Б. против Норвешке. 

Подносиоцу представке у овом предмету је 2012. године издат 

прекршајни налог којим је кажњен новчаном казном (у износу од 4.800 

куна) због тога што је његово теретно возило тог дана као погонско гори-

во користило лож уље, у супротности са законом.  Две године касније 

подносилац представке  је кажњен и у управном (пореском) поступку на 

основу истог закона. Наложено му је да плати 83.025 куна, који износ је 

 
46  Матијашић, горе цитирано, став 30. 
47  Исто, став 34, видети и Nicolae VirgiliuTănase против Румуније, бр. 41720/13, § 135, 

пресуда Великог већа од 25 јуна 2019. године 
48  Матијашић, став 35 
49  Милошевић против Хрватске, бр .12022/16, пресуда од 31.августа 2021.године 
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представљао акцизу на лож уље, увећану сто пута, зато што је користио 

лож уље у недозвољене сврхе. 

ЕСЉП је у складу са својом праксом  утврдио да су и прекршајни 

и накнадни управни поступак имали значај „кривичне оптужбе“ у смислу 

Конвенције, да су се оба поступка односила на исте чињенице, односно 

елемент idem из начела ne bis in idem, те да је дошло и до дуплирања 

поступка(bis.) 

У погледу оцене о постојању „кривичне оптужбе“ ЕСЉП је 

пошао од своје устаљене праксе и критеријума установљених у пресуди 

Енгел и други против Холандије и каснијим пресудама.50Појам „казненог 

поступка“ у тексту члана 4.Протокола бр. 7 мора се разумети у светлу 

општих начела и односу на одговрајуће речи за „кривичну оптужбу“ и 

„казну“ према члановима 6. и 7. Конвенције. 

Оцењујући конкретни прекршајни поступак, ЕСЉП је указао да је 

у бројним предметима против Хрватске утврдио да се прекршајни посту-

пак сматра „кривичним“ у смислу примене члана4. Протокола бр. 7. 51 

Што се тиче оцене природе накнадног управног (пореског) поступка, за 

ЕСЉП је било пресудно то што је  износ акцизе био увећан сто пута због 

незаконите употребе  лож уља. Ово се према оцени Суда мора сматрати 

казном која је имала одвраћајући ефекат, а што се препознаје као каракте-

ристика кривичних казни. Суд закључује да је сврха ове пореске обавезе 

била не само компензаторне  природе, већ и одвраћајуће и казнене, а што 

је довољно да се утврди кривична природа поступка, у аутономном значе-

њу члана 4 Протокола бр. 7.52 

У погледу елемента idem, ЕСЉП је ослањајући се на критеријуме 

из пресуде Золотухин, утврдио да је несумњиво реч о истом делу  пово-

дом кога су били покренути и прекршајни и накнадни административни 

поступак у вези са инспекцијом горива у камиону подносиоца.  

 
50  Милошевић против Хрватске, став 29-30, Engel и други против Холандије, пресуда 

Великог већа од 8. јуна 1976, Jussila против Финске, горе цитирано, ст. 30-31, ECHR 

2006 XIV, Ezeh и Connors против Уједињеног краљевства, бр. 39665/98 и 40086/98, ст. 

82-86, ECHR 2003 X 
51  Бајчић против Хрватске, горе цитирано, став 27, такође у контексту члана 6.видети  

Marčan против Хрватске, бр. 40820/12, 10. Јул 2014. године,  став 33. 
52  Милошевић, горе цитирано, став  32,  Ruotsalainen против Финске, бр. 13079/03, ст. 42-47, 16. 

јун 2009, такође Rinas против Финске, бр. 17039/13, ст. 40-43, 27. јануар 2015.године 
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У вези са елементом bis, ЕСЉП је поновио да би дуплирање 

поступка било дозвољено само уколико би били испуњени услови утврђе-

ни у наведеној пресуди А. Б против Норвешке, односно ако оба поступка 

представљају целовит одговор државе на различите аспекте противправ-

ног понашања.  

Разматрајући два поступка и санкције које су подносиоцу одређене у 

оба поступка, Суд примећује да су се они односили на исто понашање, те да 

две одвојене санкције нису биле различите по својој природи. Стога ЕСЉП 

закључује да у овом предмету нису обухваћени различити аспекти против-

правног понашања који би чинили свобухватну целину, тако да појединац у 

питању не буде изложен неправди. Осим тога, новчана казна која је одређена 

подносиоцу у прекршајном поступку, није затим узета у обзир у накнадном 

пореском поступку,  ни пред једним од четири инстанце (управних оргна и 

судова), а није ни размотрено умањење износа пореза  у делу који подноси-

лац већ био обавезан да плати. Међутим, примећујесе и да с обзиром на тада 

важећи Закон о акцизама то није ни било могуће. 53 

У пресуди се закључује да без обзира на предвидљивост два 

поступка, они нису довољно били повезани садржински, да би се сматра-

ли целовитим механизмом санкција према хрватском праву. Напротив, 

подносилац је био кажњен два пута за исто понашање (порески прекршај), 

а поступци и казне нису чиниле свобухватну и кохерентну целину у сми-

слу стандарда из пресуде А. и Б. против Норвешке (ст 112, 130 и 147). У 

тим околностима ЕСЉП није није сматрао неопходним да разматра вре-

менску повезаност поступака.54 
 

III Пракса Уставног суда 

Одлука Уставног суда Уж - 1285/2012 

Уставни суд је у својој Одлуци Уж-1285 од 26. марта 2014. године 

разматрао питање односа прекршајног и кривичног поступка. 

Оцењујући наводе уставне жалбе Уставни суд је, уважавајући 

праксу и критеријуме Европског суда за људска права, утврђивао: прво, 

да ли су оба поступка која су вођена против подносиоца уставне жалбе 

вођена за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно 

 
53  Милошевић, став 40-41. 
54  Милошевић , став 42. 
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да ли је прва казна по својој природи била казненоправна; друго, да ли су 

дела због којих се подносилац казнено гони иста (idem); треће, да ли је 

постојала двострукост поступка (bis). 

Уставни суд полазећи од критеријума ЕСЉП55 прихвата у начелу 

могућност да осуда једног лица у поступку за „неко друго кажњиво дело“ 

може представљати процесну сметњу да се против њега води кривични 

поступак поводом истог животног догађаја, и то под истим условима под 

којима вођење кривичног судског поступка и осуда за кривично дело 

активира забрану за вођење другог казненог поступка против њега пово-

дом истог животног догађаја.56 

Испитујући да ли у конкретном случају постоји идентитет казне-

них дела због којих је подносилац оглашен кривим у прекршајном и кри-

вичном поступку (idem), Уставни суд је пошао од утврђених критеријума 

и праксе Европског суда за људска права. (Золотухин против Русије, 

Марести против Хрватске, Муслија против Босне и Херцеговине). Устав-

ни суд уочава да је Европски суд за људска права заузео становиште да 

се члан 4. Протокола 7. мора схватити на начин да забрањује казнени 

прогон или суђење за друго дело у мери у којој оно произлази из истовет-

них чињеница или чињеница које су у суштини битно исте као и прво 

кажњиво дело за које је већ донета правноснажна осуђујућа или ослоба-

ђајућа пресуда.  

 
55  Из текста Одлуке Уставног суда Уж 1285/12: У утврђеној судској пракси Европског 

суда за људска права постављена су три критеријума, која су општепозната као „мери-

ла Енгел“ (видети, пре свих, одлуку Енгел и други против Холандије, од 8. јуна 1976. 

године), која треба размотрити при утврђивању да ли се ради о „оптужби за кривично 

дело“, а то су: 1) правна квалификација дела према домаћем законодавству, 2) природа 

дела која подразумева два кумулативна поткритеријума, и то обим прекршене норме и 

сврху казне и 3) природа и степен тежине казне. 
56  Уставни суд експлицитно указује на праксу ЕСЉП који је у више својих пресуда 

(видети између осталих: Марести против Хрватске, од 25. јула 2009. године, број пред-

ставке 55759/07 и Муслија против Босне и Хецеговине, од 14. јануара 2014. године, 

број представке 32042/11) применом тзв. „Енгел мерила“ констатовао да одређена дела 

имају кривичну конотацију иако се према релевантном домаћем праву сматрају делима 

малог друштвеног значаја да би се на њих примењивао кривични закон и поступак. 

Такође, позивање на „лакшу“ природу дела, само по себи не искључује његову квали-

фикацију као „кривичног“ у аутономном смислу Европске конвенције за заштиту људ-

ских права и основних слобода. Надаље, степен и тежина санкције се утврђује с обзи-

ром на највишу запрећену казну коју предвиђа релевантни закон, без обзира на то која 

је казна по врсти и мери у конкретном случају изречена. 
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Разматрајући конкретни предмет Уставни суд закључује да су 

чињенице које су обухваћене изреком прекршајне пресуде којом је подно-

силац правноснажно оглашен кривим идентичне оним чињеницама које 

представљају елементе кривичних дела увреде и лаке телесне повреде за 

које подносилац уставне жалбе оглашен кривим у кривичном поступку, 

након што је прекршајна осуда постала праноснажна (res iudicata). Дакле, 

иако из законског описа прекршаја из члана 6. став 3. ЗЈРМ не произлази 

да је наношење телесних повреда битан елемент тог прекршаја, прекршај-

ни суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе крив и за наношење 

телесних повреда.57 

... Суштина кривичноправне заштите темељних друштвених 

вредности, пре свих, живота и телесног интегритета сваког појединца 

би била доведена у питање када би прекршајни суд својом изреком про-

ширио чињенични опис прекршаја и тако обухватио чињенични супстрат 

кривичног дела, те активирао забрану ne bis in idem у кривичном поступ-

ку, у случају када елементи дела из изреке прекршајне одлуке не предста-

вљају битне елементе прописане законом за конкретан прекршај, већ 

искључиво чине биће неког кривичног дела. Уставни суд стоји на стано-

вишту да се прекршајни судови морају ограничити на утврђивање оних 

чињеница које чине биће прекршаја и да препусте кривичном суду да 

утврђује чињенице битне за постојање кривичног дела. Конкретно, један 

у основи јединствен догађај, који започиње као ремећење јавног реда и 

мира, а завршава као повреда телесног интегритета, може се временски 

и садржински сагледати као две засебне целине, односно као два различи-

та чињенична стања, једно у прекршајном а друго у кривичном поступку. 

У том случају учиниоцу не би у прекршајном и кривичном поступку биле 

стављене на терет исте чињенице, па не би дошло ни до повреде начела 

ne bis in idem. 

Полазећи од наведеног, Уставни суд сматра да специфичност и 

мане српског казненог законодавства, те „лутања“ правосудне судске 

праксе не смеју довести до тога да се уским тумачењем критеријума 

материјалног идентитета дела из пресуде Золотухин против Русије, од 

10. фебруара 2009. године и заштитом конвенцијског начела ne bis in 

idem, угрозе претежније конвенцијске обавезе сваке државе чланице, а 

 
57  Упоредити  са Миленковић против Србије, горе цитирано 
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то је пре свих, заштита права жртве на живот из члана 2. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода, које предста-

вља највредније људско право, те права на неповредивост телесног и 

душевног интегритета из члана 3. ове конвенције.  

Стога Уставни суд уводи одређене корективне критеријуме сма-

трајући да сматра да је у циљу заштите претежнијег инетереса, поред 

утврђеног критеријума чињеничног идентитета дела, потребно у сваком 

конкретном случају размотрити и додатне, тзв. корективне критерију-

ме: а) идентитет заштићеног добра и тежине последице дела, б) иден-

титет санкције, како би се одговорило на питање да ли су дела због којих 

се подносилац уставне жалбе гони или је осуђен у различитим поступци-

ма иста (idem). 

У конкретном предмету који је разматрао Уставни суд констатује 

да је  прекршајни суд непотребно проширио чињенични опис прекршаја и 

тако обухватио чињенични супстрат кривичног дела лаке телесне повре-

де. Међутим, иако постоји разлика у степену заштите телесног интегрите-

та која се обезбеђује санкционисањем предметног прекрашаја из члана 6. 

став 3. Закона о јавном реду и миру и кривичног дела лаке телесне повре-

де из члана 122. став 1. КЗ, по оцени Уставног суда, та разлика је у кон-

кретном случају незнатна, па је Уставни суд закључио да, у конкретном 

случају, прекршајно кажњавање подносиоца уставне жалбе за прекршај из 

члана 6. став 3. ЗЈРМ представља сметњу за његово кривично гоњење због 

кривичног дела увреде и „обичне“ лаке телесне повреде, због постојања, у 

битном, идентитета заштићених добара и тежине последице. 
 

Одлука Уставног суда Уж- 3312/2016 

За  развој домаће судске праксе од значаја је и одлука  Уставног 

суда Уж - 3312/2016 од 5. априла 2018. године  у којој је поново разматра-

но питање примене начела ne bis in idem када су против подносиоца 

уставне жалбе вођени различити поступци, али овог пута узимајући у 

обзир и приступ који је ЕСЉП заузео у пресуди А.Б. против Норвешке. 

У Одлуци Уставног суда наводи се између осталог да је ЕСЉП 

прихватио могућност да је изрицање различитих санкција од стране раз-

личитих органа које се односе на исто понашање у одређеној мери допу-

штено на основу члана 4. Протокола 7 уз Европску конвенцију за зашти-

ту људских права и основних слобода,, без обзира на постојање одлуке 
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која има својство res iudicata, те да се комбинација санкција у тим пред-

метима треба разматрати као целина.....Држави треба оставити 

могућност да легитимно изабере комплементарне одговоре на друштве-

но неприхватљиво понашање путем различитих поступака који чине 

повезану целину, како би се решили различити аспекти одређеног дру-

штвеног проблема, под условом да укупност тих правних одговора не 

представља прекомеран терет за појединца на којег се односе (А. и Б. 

против Норвешке, став 121.), при томе водећи рачуна за успостављање 

правичне равнотеже између заштите интереса појединца који је зашти-

ћен начелом ne bis in idem, са једне стране и интереса јавног интереса да 

се успостави потпуни регулаторни приступ у предметном подручју, са 

друге стране. Стога, закључак је да члан 4. Протокола 7 Европскеконвен-

ције не искључује вођење два поступка, чак и до њиховог завршетка, ако 

су испуњени одређени услови. 

Уставни суд  је позивајући се и на закључке изпретходно наведено 

Одлуке Уж-1285/2012 сматрао да  у складу са наведеним ставовима 

ЕСЉП  потребно  испитати и да ли су два поступка довољно тесно пове-

зана у садржинском и временском погледу. Заправо, неопходно је испита-

ти да ли различити поступци који се воде против окривљеног у суштини 

представљају усклађену целину, те да ли између њих  постоји довољно 

блиска веза у садржини и времену, због које њихово паралелно вођење и 

кажњавање није у супротности са начелом ne bis in idem. 

Уставни суд даље примењује критеријуме из пресуде Великог 

већа А.Б. против Норвешке: 

У вези са утврђивањем идентитеа дела  као кључним питањем 

које, Уставни суд констатује да се  једним друштвено неприхватљивим 

понашањем могу истовремено угрозити различита заштићена добра, те 

остварити обележја два или више кажњивих дела, која могу бити у надле-

жности истог или различитих органа гоњења исте државе. Ово питање је 

нарочито важно у оним случајевима у којима би последице прешироког 

тумачењем начела ne bis in idem биле штетне у заштити темељних дру-

штвених вредности и сврси која се остварује у сваком појединачном 

казненом поступку. 

Примењујући наведено на конкретан случај, Уставни суд најпре 

констатује да је утврдио да је подносилац уставне жалбе у прекршајном 

поступку оглашен кривим због непридржавања обавезе прописане одред-
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бом члана 226. став 1. тачка 33) у вези са чланом 195. став 1. Закона о 

основама безбедности саобраћаја на путевима, односно јер је у саобраћа-

јууправаљао нерегистрованим путничким моторним возилом, док је у 

кривичном поступку оглашен кривим због кривичног дела из члана 355. 

став 2. у вези са чланом 1. Кривичног законика, односно што је лажну јав-

ну исправу – регистарске таблице које није издао надлежни орган, употре-

био као праву, тако што их је поставио на возило којим је управљао у сао-

браћају.  

У овој Одлуци Уставни суд примењујући нове критеријуме, те 

спроводећи  тест довољно уске повезаности два поступка у садржинском 

и временском смислу, утврђује да су Виши и Прекршајни суд у Крушевцу 

оценили да је кажњиво понашање подносиоца уставне жалбе захтевало 

два одговора, како прекршајну санкцију због тога што подносилац у сао-

браћају управља нерегистрованим путничким моторним возилом, тако и 

кривичну санкцију, због тога што подносилац учествујући у саобраћају 

са нерегистрованим возилом употребљава лажне регистарске таблице, 

при чему је сваки одговор тежио остварењу различите сврхе, односно 

заштити различитих добара.  
 

Различита заштићена добра 

Прекршајна санкција је представљала реакцију на то што под-

носилац управља возилом које је морало да буде, а није било регистровано 

код надлежног органа које води евиденцију о регистрованим возилима, 

дакле као средство одвраћања од непридржавања саобраћајних прописа, 

док кривична санкција није само служила као средство одвраћања, 

него је имала сврху кажњавања због тога што лице које је било дужно 

да региструје возило код надлежног органа, употребљава лажну исправу 

и тиме је ставља у правни саобраћај као доказ да је возило којим управља 

регистровано.  
 

Предвидљивост 

Друго, вођење двоструког поступка, узмогућност изрицања раз-

личитих  санкција, било је предвидиво за подносиоца уставне жалбе, 

који је морао знати да је кривично гоњење, као и изрицање прекршајне 

санкције, било вероватно.  
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Паралелно вођење постпака 

Треће, прекршајни и кривични поступци су једно време вођени 

паралелно, с обзиром на то да је након саобраћајне контроле полиција 

записник о извршеној контроли учесника у саобраћају и остале прикупље-

не доказе доставила прекршајном суду, уз захтев за покретање прекршај-

ног поступка и надлежном јавном тужилаштву, ради вођења кривичног 

поступка, те је Основни суд у Крушевцу, поред наведених доказа који су 

коришћени у прекршајном поступку изводио и друге доказе који су били 

релевантни за утврђивање кривичне одговорности окривљеног.  

Полазећи од свега напред утврђеног, Уставни суд је оценио да су 

прекршајни и кривични поступак који су се против подносиоца води-

ли били довољно тесно повезани у садржинском и временском погле-

ду. У оба поступка оствариле су се усклађене сврхе које се међусобно 

допуњују и чине један јединствен поступак, .... вођење два поступка, уз 

могућност кумулативног изрицања различитих казни, било је предвидиво 

за подносиоца уставне жалбе који је од самог почетка морао знати да је 

кривично гоњење за употребу лажних регистрационих таблица, као и 

изрицање новчане казне за управаљање нерегистрованим возилом, било 

могуће, чак и вероватно, и као треће, избегнуто је дуплирање извођења 

доказа у ова два поступка. Такође, Уставни суд је утврдио да су се у јед-

ном делу прекршајни и кривични поступак водили паралелно и да су били 

међусобно повезани. 
 

IV Пракса Врховног касационог суда 

Пред Врховним касационим судом разматрани су различити пред-

мети који се односе на примену начела ne bis in idem.58  

У пракси Врховног касационог суда када је реч о различитим 

врстама поступака покренутим поводом истог догађаја, било је спорно у 

неким случајевима оцењивање да ли се ради о истом догађају (поводом 

кога је нпр. покренут и прекршајни и кривични) поступак. У таквим слу-

чајевима  полази  се од описа чињеница датих у одлуци прекршајног и 

кривичног суда. Како то закључује судија Милунка Цветковић : ВКС је је 

у ранијим годинама имао рестриктивнији приступ о питањеу оцене idem 

и да је иако уважавајући стандарде из пресуда ЕСЉП, Золотухин, Мусли-

 
58  Рефереат судије Милунке Цветковић, видети горе фусноту  3 
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ја, Марести „по навици или не, свесно или несвесно неретко одбијао да 

стави знак једнакости између прекршаја као лакшег деликта, и кривичног 

дела, нарочито оног са тежом последицом.“У том смислу је и донето 

низ одлука у којима није утврђена повреда овог начела.59  

Из новије праксе Врховног касационог суда, видимо да је највиши 

суд доследно на линији примене стразбуршких стандарда утврђених пре-

судом Золотухин.  

У предмету Кзз 657/2019 Врховни касациони суд је размотривши 

наводе захтева за заштиту законитости закључио  да се у овом случају 

ради о правноснажно пресуђеној ствари, с обзиром да је реч о истом  

животнм догађају, који се одиграо у истом временском и просторном 

оквиру. Наиме,  правноснажним решењем Општинског органа за прекр-

шаје обустављен је прекршајни поступак, у односу на окривљеног АА, а 

окривљени ББ је правноснажним решењем оглашен одговорним због пре-

кршаја који произлази из истих чињеница које су основ оптужбе за кри-

вично дело (које је окривљенима у конкретном кривичном поступку ста-

вљено на терет). 

У образложењу ове пресуде Врховни касациони суд се позвао на  

судску праксу ЕСЉП: .... Европски суд за људска права је кроз одлуку 

Великог већа у предмету Золотухин против Русије) дефинитивно стао на 

становиште да су чињенице једини критеријум за оцену истоветности 

дела и да је метод примене чињеница као критеријума, у односу на метод 

правне квалификације, сигурнији за појединца, а и у пресудама Марести 

против Хрватске од 25.06.2009. године (број представке 55759/07), те 

Муслија против Босне и Херцеговине од 14.01.2014. године (број пред-

ставке 32042/11), је примењиван чињенично утемељени приступ за раз-

лику од приступа утемељеног на идентитету правних квалификација 

дела или идентитету заштићених добара. 

У пресуди се закључује како се чињенични описи напред наведених 

прекршаја односе на исте окривљене, на исти животни догађај који се 

одвијао у исто време, на истом месту и са битно истоветним инкрими-

нисаним радњама окривљених које су нераскидиво повезане, те је, по оце-

ни Врховног касационог суда, у конкретном случају правилно другостепе-

ни суд нашао да се ради о правноснажно пресуђеној ствари и сходно 

 
59  Као горе, стр.80 
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томе у односу на окривљене преиначио првостепену осуђујућу пресуду, јер 

против истог учиниоца за исто кажњиво дело није могуће водити два 

поступка. 

Што се тиче разлике у идентитету заштитног објекта, имајући у 

виду да се наведеним прекршајем штити јавни ред и мир, а предметним 

кривичном делом уставно уређење и безбедност Републике Србије, по 

оцени Врховног касационог суда у конкретном случају догађај у целини не 

чини суштински другачијим, с обзиром да чињенице у оба поступка вође-

на према окривљенима, а које произилазе из истог животног догађаја, 

чине просторно, временско и садржајно нераскидиво јединство, а због 

чега је садржајно и циљно јединство радњи  окривљених у овом конкрет-

ном случају оцењено као исто дело. 

У предмету који се односи на саобраћајне прекршаје Кзз пр 34/17, 

Врховни касациони суд је утврдио да је дошло до дуплирања поступка и 

казне за конкретни прекршај. Имајући у виду.... законску одредбу члана 8. 

став 1. Закон о прекршајима као и чињеницу да се у конкретном случају 

ради о истом лицу и истој радњи – прекршају из члана 330. став 1. тачка 

6. ЗООБС-а, за који је окривљени већ правноснажно кажњен пресудом 

Прекршајног суда у Новом Саду 17Пр бр. 21028/15 од 12.12.2016. године, 

то Врховни касациони суд закључује да се ради о правноснажно пресуђе-

ној ствари, због чега је према окривљеном АА применом члана 248. став 

1. тачка 3. Закона о прекршајима, обуставио прекршајни поступак за 

прекршај из члана 330. став 1. тачка 6. Закона о прекршају ближе описан 

у тачки в) изреке првостепене пресуде. 

Слично околностима у наведеном предмету Галовић против 

Хрватске, у предмету Кзз 1202/2019 Врховни касациони суд је разматрао 

однос прекршајног поступка због повреде јавног реда и мира и кри-

вичног поступка због кривичног дела насиље у породици. 

У захтеву за заштиту законитости у односу на кривично дело 

насиље у породици, истиче се да су побијане пресуде донете уз битну 

повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, 

јер се ради о пресуђеној ствари, имајући у виду решење Прекршајног суда 

у Сомбору ... од 12.05.2017.године којим је обустављен прекршајни посту-

пак против окривљеног АА због прекршаја из члана 6. став 3. Закона о 

јавном реду и миру услед наступања апсолутне застарелости за вођење 

прекршајног поступка. По ставу одбране повређено је начело ne bis in 
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idem јер је чињенични опис прекршаја идентичан „садржају за вођење 

кривичног поступка против окривљеног“. 

Према оцени Врховног касационог суда ови наводи захтева се не 

могу прихватити као основани.  У пресуди се констатује да је у конкрет-

ном случају неспорно је да су против окривљеног АА поводом истог 

животног догађаја вођена два поступка и то прекршајни поступак окончан 

решењем Прекршајног суда у Сомбору...од 12.05.2017.године и кривични 

поступак који је правноснажно окончан пресудама које се захтевом за 

заштиту законитости побијају. „ 

Међутим, полазећи од уставних и законских гаранција  правне 

сигурности у казненом праву  Врховни касациони суд закључује: 

Према наведеном, иако је у оба поступка реч о истом окривљеном 

и о животном догађају који се одиграо у истом просторном оквиру, дана 

04.01.2015. године, чињенични опис прекршаја из члана 6. став 3. Закона о 

јавном реду и миру у битном је различит од чињеничног описа кривичног 

дела насиље у породици из члана 194. став 1. КЗ, где опис прекршаја уоп-

ште не садржи чињенице и радње окривљеног које су описане кривичним 

делом из члана 194. став 1. КЗ. Наиме, у чињеничном опису прекршаја и 

чињеничном опису кривичног дела из члана 194. став 1. КЗ постоје одсту-

пања у погледу битних обележја, услед чега се по ставу Врховног касаци-

оног суда не може радити о пресуђеној ствари. Томе у прилог иде и чиње-

ница да је окривљеном стављено на терет извршење кривичног дела 

насиље у породици у продуженом трајању, које се дешавало у временском 

периоду од 2009.године до 05.01.2015.године, односно у току 6 година, а 

догађај од 04.01.2015.године представља само осликавање континуите-

та продуженог кривичног дела насиље у породици. Наиме, пресудом 

Основног суда у Сомбору IIК.282/17 од 11.02.2019.године, окривљени је 

оглашен кривим за примену насиља и претњи да ће напасти на живот и 

тело, дрско и безобзирно понашање, угрожавање спокојства, телесног 

интегритета и душевног стања његове ванбрачне супруге, оштећене ББ 

које је трајало у континуитету 6 година. 

Врховни касациони суд је у предмету Кзз 1355/2020 разматрао 

однос дисциплинског и кривичног поступка, односно да ли се да ли се 

одлука у дисциплинском  поступку може сматрати правноснажно пресу-

ђеном ствари. Врховни касациони суд сматра да одлука донета у дисци-

плинском поступку којом је отказан уговор о раду АА, не испуњава кри-
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теријуме поступка по кривичној оптужби  пре свега с обзиром на природу 

санкције која је изречена по Закону о раду окривљеном ( у конкретном 

случају  - престанак радног односа). 

У предмету Кзз 1449/2020 разматрана је разлика између царин-

ског прекршаја и кривичног дела неовлашћене производње и стављања у 

промет опојних дрога из члана 246. став 1 Кривичног законика.  

Из чињеница предмета видимо да је пре доношења пресуде Вишег 

суда као првостепеног, Прекршајни суд огласио Ј.Б. кривим због прекр-

шаја из члана 292. Царинског закона и осудио га на новчану казну у изно-

су од 250.000 динара. Виши суд је огласио Ј.Б. кривим зато што је извр-

шио кривично дело прописано Кривичном закоником, али је Апелациони 

суд по жалби одбио оптужбу уз образложење да се ове одлуке однос на 

исти догађај и исте радње, те да се ради о идентичном чињеничном опису 

прекршаја и радње извршења кривичног дела, односно да је реч о пресу-

ђеној ствари. Врховни касациони суд се није сложио са овом оценом жал-

беног суда, указујући да се не могу поистоветити радња царинског пре-

кршаја (која се састоји у непријављивању робе која се преноси преко гра-

ничног прелаза) и радања кривичног дела ...која се састоји у конкретном 

случају у неовлашћеном преношењу иопојне дроге ради продаје, те да није 

дошло до повреде начела не ne bis in idem. 60 

У предмету Кзз 1249/2020 Врховни касацини суд је разматрао 

примену начела не бис ин  идем и питање да ли је поступак правносна-

жно окончан у вези са институтом одлагања кривичног гоњења и посту-

пањем по наредби тужилаштва. Поступајући суд је сматрао да су тиме 

што је окривљени исплатио износ који је наложило тужилаштво, кривич-

но гоњење искључено. Врховни суд је сматрао да се овакав закључак 

нижестепених судова не може прихватити. Примена института одлага-

ња кривичног гоњења из члана 283. ЗКП окончава се доношењем решења 

о одбацивању кривичне пријаве, што подразумева да се пре доношења 

наведеног решења не може сматрати да је примењен наведени инсти-

тут, нит да је поступак обустављен, нити да су наступиле околности 

које трајно искључују кривично гоњење. Тек након доношења одлуке 

поступајућег тужиоца о одустанку од кривичног гоњења услед испуњења 

 
60  Упореди са Goktan  против Француске, горе цитирано 
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обавеза од стране осумњиченог, односно доношења решења о одбацива-

њу кривичне пријаве, може се сматрати да је поступак окончан. 
 

V Коментар 

Из датог прегледа видимо да је после пресуде Миленковић против 

Србије, пракса ЕСЉП (Золотухин против Русије, Марести, Муслија),  

имала  значајан утицај на развој судске праксе у Србији.61 Ако упоредимо 

ставове ЕСЉП изражене у овим пресудама, са пресудом Бајчић против 

Хрватске62, чини се да је ЕСЉП у начелу не одступајући од својих рани-

јих ставова, сада заузео јасније становиште које уважава одређене нијансе 

у конкретном предмету, те да не мора доћи до повреде начела ne bis in 

idem, без обзира на то што се конкретни  прекршајни и кривични посту-

пак,  односе на исти догађај – idem. 

У пресуди Бајчић ЕСЉП је јасно указао на разликовање сврхе пре-

кршајног и кривичног поступка, односно недвосмислено прихвата оправда-

ност различитих казнених поступaка имајући у виду различитост заштит-

них добара и правећи разлику између сврхе кривичног и прекршајног 

поступка. Дакле, поступци су били комплементарни и имали су сврху да  

дају одговор на различите аспекте пропуста да се поштују саобраћајни про-

описи. Конкретни кривични поступак је био ограничен на теже кривично 

дело – изазивање тешке телесне повреде или смрти лица. За разлику од 

овог става стразбуршког суда у пресуди Миленковић против Србије63, 

ЕСЉП је сматрао да је због вођења прекршајног и кривичног поступка на 

основу истих чињеница, дошло до повреде начела ne bis in idem, полазећи 

пре свега од материјалног идентитета дела. У  предмету Миленковић при-

мењен је Закон о јавном реду и миру – члан 6, који се односи на заштиту 

јавног реда и мира,  а затим члан 121, став 2 Кривичног законика из 2005. 

године, који прописује да „ко другог тешко телесно повреди или му нару-

ши здравље, казниће се затвором од једне од осам година“64 У пресуди 

Миленковић ЕСЉП констатује да кривични поступак почео је 4. априла 

2007. године,  те да су неко време вођена два паралелна поступка (слично 

као у предмету Бајчић). У време када је прекршајна пресуда постала res 

 
61  Видети горе фусноту 3 
62  Горе цитирано 
63  Миленковић против Србије, горе цитирано 
64  Исто, ст.20-21. 
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iudicata, кривични поступак је још био у току пред првостепеним судом. 

...“65  За разлику од пресуде Бајчић, ЕСЉП није узео у обзир различиту свр-

ху кажњавања у прекршајном и кривичном поступку, већ је од пресудног 

значаја била истоветност чињеница. Чини се да се у предмету Миленковић 

десило управо оно на шта је ЕСЉП указао касније у пресуди Бајчић -  под-

носилац не би био осуђен за целокупно понашање, узимајући у обзир свеу-

купни степен његове кривице (пресуда Бајчић, став 38). 

Слично наведеном и у пресуди Марести против Хрватске  ЕСЉП је 

констатовао да је подносилац представке оглашен кривим за прекршај и 

кривично дело за исто понашање у истом временском оквиру. У овој пресу-

ди ЕСЉП премећује да Закон о прекршајима против јавног реда и мира не 

садржи као елемент конкретног прекршаја наношење телесне повреде, док 

је управо тај елемент пресудан за кривично дело. Оно што је било кључно 

за оцену стразбуршког суда слично као и у предмету Миленковић, је чиње-

ница да је Прекршајни суд у својој одлуци изричито навео да је подносилац  

крив, између осталог, и „за ударање Д.Р. у главу шакама, односно шакама и 

ногама по целом телу“ а што  чини биће конкретног кривичног дела.  Затим 

је покренут и кривични поступак, а обе одлуке  се односе на исти догађај. 

Урачунавање четрдесет дана казне затвора коју је изрекао прекршајни суд у 

казну затвора од годину дана коју је изрекао Општински суд, према оцени 

ЕСЉП не мења чињеницу да је подносиоцу представке два пута суђено за 

исто дело (видети ст. 62-65 пресуде Марести). 

Међутим, кроз новију праксу видимо да је став ЕСЉП изражен у 

наведеним пресудама - да се члан 4. Протокола бр.7 мора разумети као 

забрана кривичног гоњења или суђења за друго „дело“ у оној мери у којој 

оно произлази из идентичних чињеница или чињеница које су суштински 

исте (Золотухин, став 82), доживео одређену корекцију. Наиме, неће бити 

у супротности са чланом 4. Протокола бр. 7 вођење два поступка (бис), 

због истог дела (идем), уколико су два  поступка повезана по природи и 

временски, имала комплементарну сврху кроз одговор на различите 

аспекте противправног понашања како је то Велико веће разјаснило у пре-

суди А.Б. против Норвешке. Члан 4. Протокола бр. 7 не забрањује држава-

ма да на целовит начин одговоре на одређено противправно понашање, 

као и да пропишу и примене казне  које имају различиту сврху.66 

 
65  Миленковић, став 46. 
66  За разлику од наведеног предмета Милошевић против Хрватске 
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Већина држава чланица Европске Уније предвиђа кажњавање у 

складу са одредбама управног права и кривичног права у погледу истог 

прекршаја/дела,  посебно у областима пореза, заштите животне средине и 

јавне безбедности. Начин на који се казне урачунавају, веома се разликује 

у различитим правним системима, а у већини случајева одређени механи-

зми постоје како би се ублажили ефекти кажњавања од стране различитих 

органа власти.67.... У том смислу Суд правде ЕУ  указује у својим пресуда-

ма.... што се тиче питања да ли ограничење принципа ne bis in idem које 

произилази из националног законодавства.,  испуњава циљ од општег 

интереса, из списа предмета пред Судом је очигледно да то законодав-

ство има за циљ да заштити интегритет финансијских тржишта 

Европске уније и поверење јавности у финансијске инструменте. У све-

тлу значаја који се у судској пракси Суда, у циљу постизања тог циља, 

придаје борби против кршења забране тржишне манипулације ... дупли-

рање кривичног поступка и казни може бити оправдано када такви 

поступци и казне у ту сврху теже  постизању  комплементарних циљева 

који се односе, у зависности од случаја, на различите аспекте истог про-

тивправног понашања о којем је реч, а које је на суду који је упутио зах-

тев да утврди.68  

Ставови ЕСЉП утицали су и на развој праксе  Врховног касацио-

ног суда. Видимо да је она еволуирала од рестриктивнијег приступа и 

„одбијања да стави знак једнакости између прекршаја као лакшег деликта, 

и кривичног дела, нарочито оног са тежом последицом“69 до приступа 

који у потпуности примењује стандарде из пресуде Золотухин, или нијан-

сираног приступа нпр. у контексту заштите од насиља у породици у коме 

није утврђена повреда начела не бис ин идем без обзира на наизглед исте 

чињеничне околности.  

Уставни суд је чини се показао одређену резервисаност у погледу 

примене става о идентитету чињеница као кључном елементу при оцени 

навода о повреди начела забране двоструког суђења поводом истог дела 

установљавањем одређених корективних критеријума, још у својој одлу-

 
67  Мишљење општег правобраниоца у предмету Fransson, C-617⁄10, такође пресуду А.Б. 

против Норвешке, став 118 
68  Видети пресуду Суда правде Европске Уније -  C 596/16 Enzo di Puma, став 42,  Gar-

lsson Real Estate, C‑537/16, став  46. 
69  Видети горе фусноту 3 



Правни ставови                                          

80 

ци из 2014. године, а после доношења пресуде А.Б. против Норвешке 

2016. године, Уставни суд је прихватајући овај нови приступ ЕСЉП који 

подразумева одређене нијансе у зависности од конкретних околности и 

испуњености одређених критеријума заправо потврдио свој раније изра-

жен став да лутања“ правосудне судске праксе не смеју довести до тога 

да се уским тумачењем критеријума материјалног идентитета дела из 

пресуде Золотухин против Русије, од 10. фебруара 2009. године и зашти-

том конвенцијског начела ne bis in idem, угрозе претежније конвенцијске 

обавезе сваке државе чланице .70 

С тим у вези ЕСЉП  је указо на проблеме у пракси који су се јави-

ли у Хрватској71 у вези са применом пресуде Марести. Пракса полиције је 

била покретање прекршајног поступка и подношење кривичне пријаве 

која је, обично резултирала обуставом кривичног поступка због раније 

осуђујуће пресуде за прекршај. Према оцени ЕСЉП ово је било посебно 

проблематично у случају злочина из мржње, јер се прекршајни судови 

нису могли бавити  злочином из мржње, а починиоци би прошли  са врло 

благим казнама изреченим у прекршајном поступку...“ 72 

Иако члан 4. Протокола бр. 7 представља „тврдо језгро“ права 

гарантованих Конвенцијом, не би се могло закључити  да је циљ овог чла-

на омогућавање некажњивости. У том смислу ЕСЉП наводи у поменутој 

пресуди Сабалић  да је члан 4. став 2. Протокола бр. 7 изричито дозволио 

државама уговорницама да поново покрену поступак  на штету оптуженог-
73, ако је, између осталог, у ранијем поступку дошло до битне повреде  

када могу постојати de facto  или de iure препреке за поновно покретање 

поступка. Одговор власти у није показао посвећеност државе да осигура 

да надлежни органи не игноришу хомофобични напад и да обезбеде дело-

творну заштиту од напада мотивисаних сексуалном оријентацијом под-

носитељке.74 ЕСЉП је и раније нагласио да се Конвенција и њени прото-

коли морају тумачити као целина тако да промовишу унутрашњу усклађе-

ност између различитих одредаба, па тако јемства из члана 4. Протокола 

 
70  Видети горе – Одлука Уж -1285/2012 
71  Члан 4. Протокола бр. 7 не може се ставити ван снаге на основу члана 15. Конвенције. 

У том смислу нпр. и професор Горан П. Илић, видети горе 
72  Сабалић против Хрватске, горе цитирано, став 42. 
73  Члан 4. став 2. Протокола бр. 7  уз Конвенцију: Одредбе претходног става не спречавају  
74  Сабалић, горе цитирано, став 111 
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бр 7 и обавезе државе на основу чланова 2. и 3. Конвенције треба посма-

трати као целину.75 

Утицај стразбуршке праксе је у вези са применом начела ne bis in 

idem био веома значајан, али је довео и до неких нежељених последица и 

сувише уског тумачења у појединим предметима. Како што је горе описа-

но, када чињенични опис дела представља биће тежег казненог дела, 

правноснажност претходно донете одлуке за лакше дело, може бити смет-

ња за покретање другог поступка.76 Због тога се у теорији се принцип 

идентитета чињеница као главног критеријума у оцени елемента idem, 

често оспорава па је у том смислу професор Зупанчич, бивши судија 

ЕСЉП, критиковао принцип „једнакости историјског догађаја“ прихваћен  

у пресуди Золотухин.77  

Међутим, имајући у виду да је Републику Србију обавезује Европ-

ска конвенција за заштиту људских права, и да у складу са начелом супси-

дијарности78 треба да обезбеди примену Конвенције у складу са стразбур-

шким стандардима, остаје на судовима да тумаче и примењују праксу 

ЕСЉП, која ипак оставља довољно простора за нијансирано тумачење и 

примену у односу на околности сваког предмета и с обзиром на критери-

јуме из пресуде А.Б. против Норвешке. Сврха пресуда и одлука ЕСЉП 

није само за одлучивање о конкретним предметима већ да на општији 

начин разјасни, заштити и развије правила установљена Конвенцијом, на 

тај начин доприносећи да државе поштују обавезе које су преузеле као 

потписнице Конвенције.79 

 
75  Маргуш против Хрватске, бр. 4455/10, пресуда Великог већа од 27. маја 2014. године 
76  Видети Горан П. Илић, горе цитирано, фуснота бр. 8 
77  „Ne bis in idem (Забрана поновног суђења за исто дело)“ , Боштјан М. Зупанчич, Cri-

men (II) 2/2011, стр.171-178, такође професор Горан П. Илић  (Страни правни живот), 

горе цитирано, сматра да приступ ЕСЉП не нуди задовољавајући одговор на питање о 

постојању „истог дела“, јер формулација о „битно истим чињеницама“ оставља одређе-

ни проостор за дискрециону оцену, нарочито у случају неподударања заштитних обје-

ката казнених дела, као нпр. у предмету Миленковић против Србије.  
78  Одредбе Протокола 15 који је ступио на снагу 1. августа 2021. године, упућују између 

осталог на примену принципа супсидијарности (http://www.parlament.gov-

.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2015/836-15%20lat.pdf) 
79   Ирска против Уједињног краљевства, став  154, 18.јануара 1978, такође, Jeronovičs про-

тив Летоније, пресуда Великог већа од 5. јула 2016. године, бр. 44898/10, став 109 
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На крају напомињем, да изабране пресуде не обухватају све доне-

те пресуде које се односе на примену члана 4. Пртокола бр. 7, а фокус је 

био на хрватским предметима имајући у виду исто правно наслеђе (али и 

чињеницу да је управо у односу на Хрватску донето више одлука у погле-

ду примене начела ne bis in idem), као и сличност питања и проблема који 

се јављају и пред судовима у Србији (пример је свакако тумачење пресуде 

Марести). 
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 ПРАВНИ КОНТИНУИТЕТ ИЗМЕЂУ КАЗНЕ ДОЖИВОТНОГ 

ЗАТВОРА И КАЗНЕ ЗАТВОРА ОД 30 ДО 40 ГОДИНА  
 

 У кривичном закону задржан је правни континуитет посебне 

врсте казни затвора прописаних за најтежа кривична дела и најтеже 

облике тешких кривичних дела и то између казне затвора од 30 до 40 

година („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 121/12 и др. закон) и казне 

доживотног затвора („Службени гласник РС“ број 35/2019). 

Из образложења:  

 „Бранилац у захтеву за заштиту законитости истиче да су ниже-

степени судови побијаним пресудама, учинили повреду кривичног закона 

на штету окривљеног, из члана 439. тачка 2) ЗКП, јер  је након извршења 

кривичног дела које је предмет оптужбе, а пре правноснажног окончања 

кривичног поступка дошло до измене Кривичног законика тако да окри-

вљени може бити осуђен у најдужем трајању до 20 година затвора. 

Одредбом члана 5. став 1. Кривичног законика („Службени гласник 

РС“ бр. 72/09... 35/2019)  прописано је да се на учиниоца кривичног дела при-

мењује закон који је важио у време извршења кривичног дела, а према одредби 

става 2. истог члана, ако је после извршења кривичног дела измењен закон јед-

ном или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца. 

Чланом 43. Кривичног законика који се примењивао од 11.09.2009. 

до 30.11.2019. године, којим су прописане врсте казни, одређено је да се учи-

ниоцу кривичног дела могу изрећи: казна затвора,  новчана казна,  рад у јав-

ном интересу и одузимање возачке дозволе.   

Чланом 45. став 1. Кривичног законика, који се примењивао у време 

извршења кривичног дела прописано је да казна затвора не може бити краћа 

од 30 дана нити дужа од двадесет година. Ставом 3. овог члана одређено је да 

се за најтежа кривична дела и најтеже облике тешких кривичних дела може 

уз казну из става 1. изузетно прописати и казна затвора од 30 до 40 година. 

Законом о изменама и допунама Кривичног законика („Службени 

гласник РС“ брoj 35/2019) који је ступио на снагу и примењује се од 

01.12.2019. године, у одредби члана 44а  у ставу 1. предвиђено је да се за 

најтежа кривична дела и најтеже облике тешких кривичних дела може уз 

казну затвора изузетно прописати и казна доживотног затвора. 
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Одредбом члана 114. тачка 5.  Кривичног законика („Службени 

гласник РС“ брoj 72/09) који се примењивао од 11.09.2009. до 30.11.2019. 

године је прописано да ће се затвором од најмање 10 година или затвором 

од 30 до 40 година казнити онај ко другог лиши живота из користољубља, 

ради извршења или прикривања другог кривичног дела, из безобзирне 

освете или из других ниских побуда.  

Законом о изменама и допунама Кривичног законика („Службени 

гласник РС“ брoj 35/2019) је за ово кривично дело у ставу 1. тачка 5. чла-

на 114. Кривичног законика предвиђена казна затвора од најмање 10 годи-

на или доживотни затвор. 

 Несумњив је правни континуитет посебне врсте казни прописаних за 

најтежа кривична дела и најтеже облике истих кривичних дела имајући у 

виду одредбе општег дела Кривичног законика (врсте казни, претпоставке и 

услови за прописивање казне затвора...) чланом 43, чланом 45. став 3. Кри-

вичног законика („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 121/12... 35/19) у Кри-

вичном законику важећем у конкретном случају у време извршења кривич-

ног дела била је прописана посебна врста казне - затвор од 30 до 40 година, 

док је у време суђена то доживотни затвор (члан 44а Кривичног законика). 

Посебан део Кривичног законика у време извршења кривичног 

дела тешко убиство из члана 114. тачка 5. Кривичног законика, прописује 

могућност да суд изрекне окривљеном затвор од 30 до 40 година, за коју 

казну се суд и определио и окривљеног осудио на казну затвора у трајању 

од 30 година у коју му се урачунава и време проведено у притвору.  

С обзиром на то да су казне затвора од 30 до 40 година и доживот-

ни затвор посебне врсте казне које су у кривично правни систем уведене 

као замена за укинуту смртну казну, неприхватљив је став одбране, да је 

казна затвора од 20 година најблажа и стога једина казна која се у кон-

кретном случају могла изрећи окривљеном, нижестепеним пресудама није 

повређен закон на штету окривљеног и стога је захтев за заштиту закони-

тости браниоца одбијен као неоснован.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1430/2020 од 

4.2.2021. године, утврђена на седници Кривичног одељења од 29.11.2021. 

године) 
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ПРАВНИ СТАВ  

О ЗАСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊЕНИХ ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА ПРЕД ВРХОВНИМ КАСАЦИОНИМ СУДОМ  

У ПОСТУПКУ ПО ВАНРЕДНИМ ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА 

  

 1. Републику Србију и њене државне органе у поступку по ван-

редним правним лековима пред Врховним касационим судом засту-

пају Државно и Војно правобранилаштво.  

 Функцију Државног и Војног правобранилаштва као заступ-

ника Републике Србије и њених државних органа врше државни и 

војни правобраниоци и њихови заменици, а не стручни сарадници 

запослени у њиховој служби.  

 2. Народну банку Србије у поступку по ванредним правним 

лековима заступа као пуномоћник државно правобранилаштво.  

О б р а з л о ж е њ е 

 У упоредном праву државу пред судом заступа по правилу посе-

бан орган који би се могао назвати „државни адвокат“. Посебан орган је 

неопходан како због бројних случајева у којима се држава појављује пред 

судом у улози тужиоца или тужене са једне стране, а са друге стране због 

потребе да се обезбеди заступање државе пред судом на највишем струч-

ном нивоу. Држава Србија је пред Врховним касационим судом учесник у 

ревизијском поступку било као тужена, било као тужилац, у најмање ¼ 

предмета. У таквој ситуацији разумљиво је да се у систему мора обезбе-

дити орган који би заступао државу у тим бројним споровима. То питање 

решено Законом о правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 

55/2019)  којим је формирано Државно правобранилаштво као орган који 

се бави пословима заштите имовинских интереса и права Републике 

Србије како пред домаћим судовима, тако и пред страним судовима и 

арбитражама и пред Европским судом за људска права. Послове из надле-

жности Државног правобранилаштва обавља државни правобранилац и 

његови заменици. С обзиром да се ради о огромном броју предмета у 

којима је улога правобранилаштва неопходна не само у поступку по реви-

зији већ и у претходном првостепеном, односно другостепеном поступку, 
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разумљиво је да Државно правобранилаштво као орган улаже напоре како 

би обезбедило своје присуство у свим тим поступцима.  

 Државно правобранилаштво има, поред државног правобраниоца 

и његове заменике чији је број ограничен и релативно мали, па је отуда 

јасно да је веома тешко постићи да са тако малим бројем носилаца функ-

ције се обезбеди адекватно заступање државе Србије у свим тим поступ-

цима. Због тога правобранилаштво и прибегава коришћењу осталих 

дипломираних правника који су запослени у том органу у својству савет-

ника и других, па их овлашћује да предузимају радње у поступку укључу-

јући и да изјављују ревизију. Правни основ за такво поступање правобра-

нилац налази у одредбама чл. 29. и 30. Закона о правобранилаштву по 

којима државни правобранилац и заменик државног правобраниоца могу 

поверити лицу запосленом у правобранилаштву да предузима одређене 

радње у поступку пред судом, органом управе или другим надлежним 

органом, а лице којем се поверава заступање по том основу мора бити 

дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Правобрани-

лачки пуномоћник и правобранилачки приправник могу предузимати рад-

ње заступања пред судом, органом управе или другим надлежним орга-

ном у границама писменог овлашћења заменика државног правобраниоца, 

односно државног правобраниоца. Овакав став без сумње није споран 

када се ради о предузимању одређених радњи у поступку пред судом, али 

је споран када се ради о изјављивању ревизије и других ванредних прав-

них средстава. Наиме, члан 11. став 4. истог закона прописује да када је 

прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене 

радње у поступку обавезног заступања од стране адвоката, Државно пра-

вобранилаштво је овлашћено да предузима заступање под истим услови-

ма као адвокат. Одредбом члана 85. став 6. ЗПП („Службени гласник РС“ 

бр. 72/11... 18/20), по којој странку мора да заступа адвокат у поступку по 

ванредним правним лековима изузев ако је сам адвокат, у односу на поме-

нуте одредбе Закона о правобранилаштву треба тумачити на тај начин да 

ће државни правобранилац имати иста овлашћења у поступку по ревизији 

као и адвокат, односно уколико у том поступку уместо адвоката може да 

се појави његов приправник или неко друго лице запослено у адвокатској 

канцеларији које је дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом, онда би у том случају правобранилаштво могло да овласти 

поменута лица да изјаве ревизију.  
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 Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ бр. 31/2011 и 

24/2012) не познаје појам самостални саветник као што то предвиђа Закон 

о правобранилаштву већ адвокатског приправника који може бити у том 

својству до стицања услова за полагање правосудног испита и две године 

након тога ако не положи испит односно једну годину након положеног 

правосудног испита. Адвокатски приправник може да замењује адвоката 

али у складу са законом. Закон који се мора узети као основни у конкрет-

ном случају је управо Закон о парничном поступку односно раније цити-

рана одредба о томе да странку у поступку по ванредним правним лекови-

ма заступа адвокат.  

 Када се има у виду све напред наведено следи несумњиво закљу-

чак да ревизију и друга ванредна правна средства у име странке може да 

изјави искључиво адвокат. Како Закон о правобранилаштву изједначава 

државног правобраниоца са адвокатом то значи да у име државе ревизију 

и друга ванредна правна средства може да изјави искључиво државни 

правобранилац, односно његов заменик имајући у виду одредбе Закона о 

правобранилаштву којима се уређују овлашћења заменика државног пра-

вобраниоца. То је у потпуности у складу са чланом 6. Закона о правобра-

нилаштву, по коме функцију Државног правобранилаштва обављају 

државни правобранилац и заменици државног правобраниоца. На овај 

начин се не само формално поштују одредбе закона већ се и обезбеђује 

оно што је раније наведено да се са једне стране поштује Врховни касаци-

они суд као највиши орган судске власти у држави, а са друге стране да се 

обезбеди квалитетно заступање државе пред таквим судом. Све што је 

напред наведено, а што се односи на државног правобраниоца примењује 

се и када се ради о Војном правобранилаштву, с тим што се мора имати у 

виду кога Војно правобранилаштво заступа по Закону о одбрани („Слу-

жбени гласник РС“ бр. 116/2007... 36/2018).  

 Ако је питање заступања Републике Србије и њених органа у 

поступку по ванредним правним средствима пред Врховним касационим 

судом у основи било неспорно, осим права запослених у правобранила-

штву који нису правобраниоци и њихови заменици, заступање Народне 

банке Србије пред Врховним касационим судом у поступку по ревизији и 

другим ванредним правним средствима је више пута разматрано пред 

Грађанским одељењем Врховног касационог суда. Иако су се мењале 

одредбе Закона о парничном поступку у протеклом периоду, Врховни 
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касациони суд је толерисао право Народне банке Србије да се као њен 

заступник – пуномоћник у поступку пред Врховним касационим судом по 

ванредним правним средствима појави запослено лице у Народној банци 

Србије по пуномоћју гувернера.  

 Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/2006) у 

члану 95. прописује да је Народна банка Србије централна банка Републике 

Србије, самостална и подлеже надзору Народне скупштине којој и одгова-

ра. Народном банком Србије руководи гувернер кога бира Народна скуп-

штина и о Народној банци Србије доноси се закон. Закон о Народној банци 

Србије („Службени гласник РС“ бр. 72/03... 44/18)  у члану 9. је прописао 

да Народном банком Србије руководи гувернер Народне банке који Народ-

ну банку заступа и представља. Статут Народне банке Србије („Службени 

гласник РС“ бр. 12/2013 и 72/2015) прописује у делу који се односи на њено 

заступање да гувернер заступа Народну банку Србије, а да он може запо-

слена лица и лица која нису запослена у Народној банци да овласти да 

заступају Народну банку пред судовима или другим органима и организа-

цијама као и у заштити њених имовинских и других интереса у земљи и 

иностранству. Користећи овакво овлашћење гувернер издаје лицима која су 

запослена у Народној банци Србије овлашћења да у поступку пред судом 

заступају, па да и у име Народне банке Србије изјављују ревизију и друга 

ванредна правна средства Врховном касационом суду. Тиме се ово посту-

пање разликује од поступања других државних органа. 

 Одредбом члана 1. ЗПП је прописано да се тим законом уређују 

правила поступка за пружање судске правне заштите по којима се поступа 

и одлучује у парницама за решавање спорова насталих поводом повреде 

права личности и спорова из породичних, радних, привредних, имовин-

скоправних и других грађанскоправних односа осим спорова за које је 

посебним законом прописана друга врста поступка. Поменута одредба 

Закон о парничном поступку несумњиво одређује као основни па и једини 

пропис који уређује процедуру када се ради о врсти спорова која је наве-

дена. Отуда сва правила поступка прописана тим законом морају да имају 

приоритет у односу на нека друга правила поступка која су евентуално 

прописана посебним законом. Дакле за тумачење правила поступка мора 

се користити Закон о парничном поступку. 

 Доследом применом наведеног става произилази да је одредба 

члана 85. став 7. ЗПП по којој заступање Републике Србије и њених орга-
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на, јединица територијалне аутономије, локалне самоуправе се уређују 

посебним прописима мора да се тумачи са аспекта ЗПП а који је у прет-

ходном ставу у истом члану утврдио принцип да странку мора да заступа 

адвокат у поступку по ванредним правним лековима изузев ако је сам 

адвокат. Поред раније поменутих одредаба Закона о правобранилаштву 

овде треба додати и преосталу садржину члана 11. закона по којој Држав-

но правобранилаштво је заступник Републике Србије у правним поступ-

цима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним 

органима кад Република Србија има положај странке или умешача о 

чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Државно право-

бранилаштво пред судовима, арбитражама, органима управе и другим 

надлежним органима заступа државне органе и посебне организације које 

немају својство правног лица, државне органе и посебне организације које 

имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета 

Републике Србије и јавне установе чији је оснивач Република Србија чије 

финансирање обезбеђује се из буџета Републике Србије у правним 

поступцима у којима ови субјекти учествују као странке и умешачи о 

чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку. 

Државно правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја 

заступати у поступку пред судовима, арбитражама, органима управе и 

другим надлежним органима и друга правна лица чији је оснивач Репу-

блика Србија. Чланом 2. став 2. Закона о Народној банци Србије је пропи-

сано да је Народна банка самостална и независна у обављању функција 

утврђених овим и другим законима али подлеже надзору Народној скуп-

штини и њој одговара за свој рад. По члану 5. став 1. Народна банка је 

правно лице по члану 77. став 1. Република Србија је власник целокупног 

капитала Народне банке Србије. Закон утврђује приходе које остварује 

Народна банка али такође и да евентуалне губитке о пословању покрива 

буџет што потврђује и буџетско финансирање те институције. Отуда нема 

сумње да је Народна банка државни орган, свакако самосталан и незави-

сан али то очито не утиче на то да је државни орган. Отуда произилази да 

државни правобранилац који заступа Републику Србију и њене органе 

заступа и Народну банку Србије али у својству пуномоћника с тим што 

пуномоћје издаје надлежни орган Народне банке односно гувернер или 

лице које је на то овлашћено.  

 Народна банка Србије свакако није једини орган који је у напред 

наведеном смислу независан и самосталан већ постоји и читав низ других 
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као што је нпр. Државна ревизорска институција која је такође установље-

на Уставом. Поред тога, постоји и Повереник за заштиту равноправности, 

заштитник грађана и други органи. Сви ти органи у погледу заступања у 

поступку пред Врховним касационим судом по ванредним правним сред-

ствима имају исти статус као и Народна банка Србије, односно све њих у 

својству пуномоћника заступа Државно правобранилаштво. 

 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења одржаној 

16.3.2021. године) 

 

 

ДОПУНА ПРАВНОГ СТАВА О ДОЗВОЉЕНОСТИ УГОВАРАЊА 

ТРОШКОВА КРЕДИТА 

Банка има право на наплату трошкова и накнада банкарских 

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

везује да банци плати трошкове кредита није ништава под условом 

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

вима кредита.  

 Трошкови обраде кредита и пуштања кредита у течај, као и 

други трошкови које банка обрачунава кориснику приликом одобра-

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

чунава кориснику у току реализације уговора о кредиту, могу бити 

исказани у процентуалном износу и наплаћују се само кроз обрачун 

ефективне каматне стопе.   

 Банка није дужна да посебно доказује структуру и висину тро-

шкова који су обухваћени збирним износом трошкова кредита, наве-

деним у понуди коју је корисник кредита прихватио закључењем уго-

вора о кредиту. 

О б р а з л о ж е њ е 

I 

Врховни касациони суд је на седници Грађанског одељења одржа-

ној 22.05.2018. године усвојио правни став о дозвољености уговарања 

трошкова кредита који гласи: 
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„Банка има право  на наплату трошкова и накнада банкар-

ских услуга, па одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита 

обавезује да банци плати трошкове кредита није ништава, под усло-

вом да је понуда банке садржала јасне и недвосмислене податке о тро-

шковима кредита. 

 Трошкови обраде кредита и пуштања кредита у течај, као и 

други трошкови које банка обрачунава кориснику приликом одобра-

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

чунава кориснику у току реализације уговора о кредиту, могу бити 

исказани у процентуалном износу и наплаћају се само кроз обрачун 

ефективне каматне стопе.“  

 У време када је наведени правни став усвојен, пред Врховним 

касационим судом су вођени спорови настали поводом уговора о кредиту 

закључених у периоду од 2007. до 2010. године, па је и спорно питање 

дозвољености уговарања трошкова тих кредита разматрано на основу 

прописа који су важили у том периоду. Судовима је у међувремену подне-

то више од сто хиљада тужби којима корисници кредита, као тужиоци, 

траже утврђење ништавости одредаба које се односе на обавезу плаћања 

накнаде трошкова обраде кредита из уговора о кредитима закљученим 

након 2011. године. Стога је потребно да се усвојени правни став преи-

спита са становишта сада важећих прописа, а пре свега Закона о заштити 

корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“ , број 36/11 и 

39/14) и Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“,  број 

62/14). Други разлог за поновно разматрање усвојеног правног става о 

дозвољености уговарања трошкова кредита  јесте начин на који је тај 

правни став протумачен и примењен у судској пракси.  

 

II 

Одредбама чл. 1065-1068 ЗОО уређени су појам уговора о кредиту, 

његова форма и садржина, отказ даваоца кредита, одустајање од уговора и 

враћање кредита пре рока.  

 Уговором о кредиту банка се обавезује да кориснику кредита ста-

ви на располагање одређени износ новчаних средстава, на одређено или 

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

обавезује да банци плаћа уговорену камату и добијени износ  новца врати 
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у време и на начин како је утврђено уговором (члан 1065).  Уговор о  кре-

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

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

одредбама нису ближе уређена остала права и обавезе уговорних страна, 

па ни право банке да од корисника кредита наплати трошкове и накнаде 

настале поводом закључења уговора о кредиту или који могу настати у 

току реализације уговора.  

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

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

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

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

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

произлази да се на уговор закључен између банке и клијента примењују 

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

просторијама на видном месту, и то најмање 15 дана пре њихове примене. 

Одредбом члана 43. наведеног закона утврђено је да Народна банка Срби-

је може прописати јединствени начин обрачуна и објављивања трошкова, 

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

и кредитних послова.  

 Народна банка Србије је 30.06.2006. године донела Одлуку о 

јединственом начину обрачуна и објављивања ефективне каматне стопе 

на депозите и кредите, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 

57/06, а ступила на снагу 01.10.2006. године. Одлуком се прописује једин-

ствени начин обрачуна и објављивања трошкова, камата и накнада бан-

карских услуга, и то нарочито по основу депозитних и кредитних  послова 

(у даљем тексту: ефективна каматна стопа), као и ближи услови и начин 

обавештавања клијената банке (тачка 1. став 1. ).  Јединствени начин 

обрачуна и објављивања ефективне каматне стопе банка примењује у 

поступку обављања депозитних и кредитних послова из  члана 4. Закона о 

банкама (тачка 1. став 2.). Ефективна каматна стопа исказује се у процен-

тима са две децимале, уз заокруживање друге децимале, и важи од дана 

обрачуна (тачка 4.).  

 На основу одредаба тачке 5. наведене Одлуке НБС може се закљу-

чити да постоји четири врсте трошкова банкарских кредита, и то: 1) тро-

шкови које банка обрачунава клијенту у поступку одобравања кредита, 2) 

трошкови који су познати на дан обрачуна и које банка обрачунава клијен-
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ту у току реализације уговора о кредиту  3) трошкови који нису познати на 

дан обрачуна а могу настати у току  реализације уговора о кредиту и 4) 

остали трошкови (трошкови процене вредности непокретности и покретних 

ствари, премија осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбе-

ђења кредита, трошкови уписа у регистар код надлежног органа, трошкови 

прибављања извода из земљишних књига, трошкови прибављања уверења, 

потврда, дозвола и решења надлежних органа, трошкови Кредитног бироа 

и други трошкови). Прве две врсте трошкова улазе у обрачун ефективне 

каматне стопе, док се друге две врсте трошкова не укључују у обрачун 

ефективне каматне стопе већ се исказују самостално. То значи да ефектив-

на каматна стопа у себи садржи накнаде и трошкове који су настали прили-

ком одобравања кредита и који ће настати у току реализације уговора о 

кредиту, а који су познати приликом његовог обрачуна. С обзиром на то да 

трошкови обраде кредита настају приликом одобравања кредита, као и да 

су трошкови пуштања кредита у течај познати  на дан обрачуна кредита, ти 

трошкови морају бити укључени у обрачун ефективне каматне стопе и 

наплаћују се само кроз ефективну каматну стопу, а не и умањењем износа 

кредита приликом његове исплате кориснику.  

 

III 

Доношењем Закона о заштити корисника финансијских услуга 2011. 

године отклоњена је свака сумња у то да се уговором о кредиту могу угово-

рити накнаде и трошкови који падају на терет корисника кредита.  

Наиме, Закон о заштити корисника финансијских услуга у члану 9. 

став 3. изричито прописује да општи услови пословања обухватају и акте 

којима се утврђују накнаде и други трошкови које давалац финансијских 

услуга наплаћује корисницима. Одредбом члана 19. став 1. тачка 12) наве-

деног закона прописано је да уговор о кредиту, поред осталих обавезних 

елемената, садржи врсту и висину свих накнада које падају на терет кори-

сника кредита, уз одређење да ли су фиксне или променљиве, а ако су 

променљиве – периоде у којима ће их банка мењати, као и врсту и висину 

других трошкова (порези, накнаде надлежним органима  и др.).  

 Из наведених одредаба закона недвосмислено произлази закључак 

да уговарање права на наплату камате као цене пласирања новчаних сред-

става банке не искључује могућност да се уговором о кредиту, као услови 
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за давање кредита, уговоре трошкови и накнаде које је корисник кредита 

дужан да плати банци. Ти трошкови и накнаде утврђују се општим усло-

вима пословања банке и представљају обавезни елемент уговора о креди-

ту. Народна банка Србије може прописати јединствени начин обрачуна и 

објављивања трошкова, камата и накнаде банкарских услуга, и то нарочи-

то по основу девизних и кредитних послова.  

 Према одредби члана 19. став 1. тач. 6) и 7) Закона о заштити 

корисника финансијских услуга, висина номиналне каматне стопе и ефек-

тивне каматне стопе представљају обавезне елементе уговора о кредиту. 

Номинална каматна стопа означава каматну стопу изражену као фиксни 

или променљиви проценат који се на годишњем нивоу примењује на 

износ повучених кредитних средстава (члан 2. тачка 20.). Годишња ефек-

тивна каматна стопа  исказује укупне трошкове кредита и других финан-

сијских услуга које плаћа, односно прима корисник тих услуга, при чему 

су ти трошкови изражени као проценат укупног износа ових услуга на 

годишњем нивоу (члан 2. тачка 21.).  

 Уговарање трошкова  кредита који се укључују у ефективну 

каматну стопу у процентуалном износу од главнице није забрањено. Без 

обзира  на то да ли су трошкови кредита исказани у проценту, фиксном 

износу или комбинацијом тих метода, банка је дужна да податке о тро-

шковима наведе у понуди тако да клијент ниједног тренутка не буде у 

заблуди о којим трошковима је реч.  

  Одредбом члана 17. став 1. Закона о заштити корисника финансиј-

ских услуга прописано је да су банка и давалац лизинга дужни да кори-

снику пруже информације и одговарајућа објашњења о условима који се 

односе на уговор о депозиту, кредиту или лизингу, уговор о дозвољеном 

прекорачењу рачуна, односно уговор о издавању и коришћењу кредитне 

картице  за које је показао интересовање (у даљем тексту: понуда), на 

начин који ће кориснику омогућити да упореди понуде различитих дава-

лаца истих услуга и процени да ли ови услови одговарају његовим  потре-

бама и финансијској ситуацији, али који корисника ниједног тренутка 

неће довести у заблуду. Сагласно ставу 4. истог члана закона, понуда се 

исписује на прописаном образцу, на папиру или другом трајном носачу 

података и, поред осталог, садржи ефективну каматну стопу и укупан 

износ који корисник треба да плати, односно који треба да му се исплати 

а приказан је на  репрезентативном примеру у коме су назначени сви еле-
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менти на основу којих је тај износ обрачунат  (тачка 8.), као и врсту и 

висину свих накнада и других трошкова који падају на терет корисника 

кредита, уз одређење да ли су фиксни  или променљиви, а ако су промен-

љиви – периоде у којима ће се мењати и начин измене (тачка 10.).  

 Народна банка Србије је Одлуком о условима и начину обрачуна 

ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују 

кориснику („Службени гласник РС“ бр. 65/11 и 62/18), за разлику од прет-

ходник одлука којима је било уређено ово питање, прописала садржину 

образаца који се уручују кориснику кредита. У делу Одлуке који се одно-

си на изглед и садржину  образаца који се уручују кориснику, између 

осталог, прописана је дужност банке да кориснику, пре закључења угово-

ра о кредиту уручи  понуди сачињену на одговарајућем образцу (тачка 

12.). Такође, банка је дужна да кориснику, уз примерак закљученог угово-

ра о кредиту, уручи преглед обавезних елемената тог уговора и план 

отплате сачињен на одговарајућим образцима  (тачка 13.). У образцу 

понуде кредита у колону „Друге отплате/трошкови“ уносе се  износи које 

корисник кредита плаћа поводом коришћења кредита по основу закључе-

ног уговора о кредиту, и то: трошкови обраде захтева, трошкови пуштања 

кредита у течај, годишња провизија на име накнаде за администрирање 

кредита, накнаде за неискоришћени део оквирног кредита, износ премија 

осигурања, ако је осигурање услов за коришћење кредита, трошкови отва-

рања и вођења рачуна који су услов за одобравање кредита, други тро-

шкови у вези са споредним услугама који су услов за коришћење кредита 

а које сноси корисник (нпр. фиксна провизија на име накнаде за обраду 

захтева за осигурање, трошкови издавања извода из регистра непокретно-

сти, трошкови процене вредности непокретности и покретних ствари, тро-

шкови овере заложне изјаве, трошкови уписа заложеног права – хипотеке, 

трошкови увида у базу података у задужености корисника и др.).  

 

IV 

 На основу цитираних важећих прописа несумњиво следи закључак 

да одредба уговора о  обавезивању корисника кредита на плаћање тро-

шкова обраде кредитног захтева није противна принудним прописима, 

јавном поретку или добрим обичајима и да стога није ништава у смислу 

члана 103. ЗОО. Важећи прописи омогућавају даваоцу и кориснику креди-

та да у складу са начелом аутономије воље утврђеним чланом 10. ЗОО 
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уговором уреде питање трошкова обраде кредитног захтева, као и других 

трошкова и накнада у вези са својим облигационим кредитним односом.  

 Обавезивање корисника кредита на плаћање трошкова обраде кре-

дитног захтева није противно ни начелу савесности и поштења из члана 12. 

ЗОО, уколико је ова обавеза установљена на транспарентан начин. Потврду 

оваквог правног става можемо наћи у  члану 4. став 2. Директиве 93/13/ЕЕЗ 

од 05. априла 1993. године о непоштеним условима у потрошачким угово-

рима, којим је утврђено да се процена о томе јесу  ли неке  одредбе непо-

штене не односи на дефиницију главног предмета уговора ни на примере-

ност цене и накнаде, на једној страни, и испоручене услуге и робу, на дру-

гој, све док су те одредбе јасно и разумљиво састављене. Суд правде Европ-

ске уније је у одлуци донетој у  предмету Ц-84/19, која се  односила на пла-

ћање накнаде  за одобравање кредита, поред осталог, навео: да одредбе које 

су акцисорног значаја у поређењу с онима које дефинишу саму бит уговор-

ног односа не могу бити обухваћене појмом „главни предмет уговора“;  да 

из члана 4. став 2. Директиве 93/13 произлази да постоји друга категорија 

уговорних одредби, према којима се не може применити провера евентуал-

не непоштености ... а разлог за то изузимање лежи у чињеници да не посто-

ји никаква таблица или правни критеријуми који би могли дати оквир и 

смер провери те примерености; да захтев према коме уговорна одредба 

мора бити јасно и разумљиво састављена подразумева обавезу да уговор 

транспарентно изложи конкретно функционисање механизма на који упу-

ћује дотична одредба, као и, ако је то потребно, однос између тог механи-

зма и механизма утврђеног другим одредбама, тако да тај потрошач на 

темељу тачних и разумљивих критеријума буде у стању проценити економ-

ске последице које из тога за њега произлазе.  

 У погледу начела једнаке вредности узајманих давања из члана 15. 

ЗОО, треба водити рачуна о томе да се законом одређује у којим случаје-

вима нарушавање тог начела повлачи правне последице (нпр. код преко-

мерног оштећења, зеленашких уговора итд.). Да би одредбом уговора о 

кредиту којим је корисник кредита обавезан на плаћање трошкова обраде 

кредита било повређено начело еквиваленције, морало би бити утврђено 

да је до нарушавања тог начела дошло у неком од законом прописаних 

случајева, на пример да се ради о зеленашком уговору. Осим тога, повре-

да начела еквиваленције се првенствено  односи на уговор у целини, а не 

на поједине његове одредбе. Пракса показује да су понуде банака које не 
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наплаћују трошкове обраде кредита често неповољније од оних које  то 

чине, ако се има у виду укупна цена кредита изражена кроз ефективну 

каматну стопу која поред номиналне каматне стопе обухвата и све друге 

трошкове, премије и накнаде које плаћа корисник кредита. 

 Одредбом члана 143. став 1. ЗОО прописано је да су ништаве 

одредбе општих услова које су противне самом циљу закљученог уговора 

или добрим пословним обичајима, чак иако су општи услови који их садр-

же одобрени од надлежног органа. С обзиром на то да обавезивање кори-

сника кредита на плаћање трошкова обраде кредита представља споредну 

обавезу из уговора о кредиту, самим тим ни одредбе општих услова који-

ма је прописана таква обавеза не могу бити противне циљу закљученог  

уговора о кредиту, јер циљ уговора може бити изигран само суштинском 

изменом битних елемената уговора о кредиту. Анализом тарифа накнада 

за обраду кредитног захтева земаља у региону може се закључити да оба-

веза плаћања трошкова кредитног захтева од стране корисника кредита 

представља уобичајену праксу у Хрватској, Босни и Херцеговини, Маке-

донији, Црној Гори и Албанији (која постоји и у другим европским држа-

вама), тако да се не може говорити о  финансијској обавези корисника 

кредита која је противна добрим пословним обичајима.  

 Према одредби члана 143. став 2. ЗОО, суд може одбити примену 

појединих одредби општих услова које лишавају другу страну права да 

стави приговоре, или оних на основу којих она губи права из уговора или 

губи рокове, или који су иначе неправичне или претерано строге према 

њој. Одредба уговора о обавезивању корисника кредита на плаћање тро-

шкова обраде кредитног захтева не може се подвести ни под један случај 

неправичних уговорних одредби набројаних у чл. 44 и 45. Закона о зашти-

ти потрошача. Зато се не може довести у питање примена одредби 

општих услова које омогућавају уговорање такве обавезе корисника кре-

дита применом цитираног члана 143. став 2. ЗОО.  

 

V 

 Свеобухватна анализа питања дозвољености уговарања обавезе 

корисника кредита да банци плати трошкове обраде кредита, као и друге 

трошкове који су обрачунати приликом одобравања кредита или познати на 

дан обрачуна а које банка обрачунава кориснику у току реализације креди-
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та, извршена на темељу закона и других прописа донетих након 2011. годи-

не, показује правну заснованост става усвојеног не седници Грађанског 

одељења одржаној 22.05.2018. године. Из тог правног става следи: 

 1) да одредбе уговора о кредиту којима се корисник кредита оба-

везује на плаћање трошкова обраде кредита и пуштања кредита у течај 

нису ништаве под условом да је понуда банке садржала јасне и недвосми-

слене податке о тим трошковима и  

 2) да се ти трошкови наплаћују само кроз обрачун ефективне 

каматне стопе, односно да не могу бити два пута наплаћени – у једнократ-

ном износу задржавањем дела средстава из одобреног износа кредита и 

истовременим укључивањем трошкова у ефективну каматну стопу. 

 Врховни касациони суд  је у највећем броју одлука доследно при-

мењивао усвојени правни став. Међутим, у појединим одлукама Врховни 

касациони суд је стао на становиште или подржао становиште нижестепе-

них судова да одређивање врсте трошкова (нпр. трошкова обраде кредита) 

и висине трошкова (нпр. 1,00 % од вредности одобреног кредита или 

4.400,00 динара), у понуди и уговору о кредиту,  који падају на терет 

корисника кредита није довољно да би банка имала право на наплату тро-

шкова. (то су одлуке донете у предметима: Рев 3901/2020, Рев 4508/2020, 

Рев 4057/2020, Рев 4620/2020 и Рев 1055/2021).  

 У тим одлукама изражен је став да банка има право на наплату 

трошкова обраде кредита уколико докаже да су они стварни и уколико су 

ти трошкови специфицирани, односно ако је у понуди банке приказана и 

њихова структура.  

 Међутим у усвојеном правом ставу о дозвољености уговарања 

трошкова кредита од 22.05.2018. године није наведено да банка има право 

на накнаду само стварних трошкова. Закони и други цитирани прописи не 

садрже одредницу о стварним трошковима кредита. Врсте трошкова кре-

дита и њихова висина одређују се у тарифама које доносе НБС и  послов-

не банке, а обавеза њиховог плаћања у прописаној висини постоји без 

обзира на то да ли су у конкретној ситуацији фактички били већи или 

мањи од прописаних трошкова.  То се потврђује и изнетим ставом у Одлу-

ци Суда правде Европске уније донетој у предмету С-84/19. У тој одлуци 

се изричито наводи да плаћање накнаде за одобравање кредита не подле-

же провери евентуалне непоштености, јер не постоје никакве таблице или 
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правни критеријуми који би могли дати оквир  и смернице провери при-

мерености висине те накнаде. Опредељујући се за то да трошкови обраде 

кредита морају одговарати стварним трошковима које има банка прили-

ком обраде кредитног захтева, суд се морао упитати којом методом и на 

који начин би се утврдили ти  „стварни трошкови“ (попуњавања формула-

ра, фотокопирања, провере кредитне способности клијента, времена које 

је службеник банке потрошио на преговоре ради закључења уговора, тро-

шкова ПТТ услуга и сл.). При томе, треба имати у виду да постоји и вели-

ки број других тарифа којима се уређују трошкови и накнаде  за пружање 

различитих врста услуга за које до сада никада није постављено питање 

да ли њихова висина одговара стварним трошковима пружене услуге.  

 Према члану 17. став 4. тачка 10. Закона  о заштити корисника 

финансијских услуга, у  уговору о кредиту морају  бити наведени врста и 

висина трошкова који падају на терет корисника кредита. Одлуком 

Народне банке Србије о условима и начину обрачуна ефективне каматне 

стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују  кориснику прописа-

но је да се у образац понуде кредита уносе износи које корисник кредита 

плаћа поводом коришћења кредита на име трошкова обраде захтева, тро-

шкова пуштања кредита у течај и других таксативно наведених трошкова. 

Овим прописима није предвиђено да кориснику кредита банка мора пре-

дочити структуру или спецификацију трошкова, како би се сматрало да је 

клијент са њима упознат на јасан и недвосмислен начин. И у цитираној 

одлуци Суда правде Европске уније објашњено је и  шта се подразумева 

под транспарентним излагањем уговора о кредиту чији је циљ да клијент 

банке буде у стању да процени економске последице које из њега произ-

лазе. Банка је дужна да кориснику пружи  информације и објашњења о 

условима  који се односе на уговор о кредиту на начин који ће кориснику  

омогућити да упореди  понуде различитих давалаца истих услуга и проце-

ни да ли ови услови одговарају његовим потребама и финансијској ситуа-

цији. Клијент који сматра да су понуђени трошкови обраде кредита пре-

високи, може се определити за  закључивање уговора о кредиту са банком 

код које су ти трошкови нижи или која те трошкове не наплаћује.  

 Из наведеног следи да спецификација трошкова обраде кредита и 

опис њихове структуре у понуди за закључење уговора о кредиту не пред-

стављају услов за плаћање трошкова банци, уколико  је у понуди наведена 

врста трошкова и њихова висина. Предмет обавезе корисника кредита је у 
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довољној мери одређен прецизним опредељивањем врсте трошкова и 

њихове висине. Стога се не може поставити питање ништавости одредаба 

уговора о кредиту којима је корисник кредита обавезан на плаћање тро-

шкова кредита због разлога прописаних чланом 47. ЗОО, нити због евен-

туалне заблуде корисника кредита о предмету његове обавезе.  

 Следом изнетих аргумената и  исказане потребе да се изврши ујед-

начавање судске праксе највише правосудне инстанце Грађанско одељење 

Врховног касационог суда је извршило допуну свог правног става усвоје-

ног 22.05.2018. године тако  што је уз постојећи став додат нови став три 

који гласи:  

 „Банка није дужна да посебно доказује структуру и висину 

трошкова који су обухваћени збирним износом трошкова кредита 

наведеним у понуди коју је корисник кредита прихватио закључењем 

уговора о кредиту.“  

 

VI 

 Извршена допуна правног става Грађанског одељења Врховног 

касационог суда од 22.05.2018. године не задире у права корисника креди-

та која су већ остварена извршењем раније донетих правноснажних пресу-

да. Ово је из разлога што допуњено правно схватање не представља прав-

но релевантан основ за  евентуално понављање поступака у тим предме-

тима. Стога не постоји ни правни основ за враћање наплаћеног износа по 

основу главнице, камате и трошкова спора у поступку добровољног или 

принудног извршења већ донетих правноснажних пресуда.  

 Допуњено правно схватање није од утицаја ни на остварење суд-

ске заштите корисника кредита у покренутим парничним поступцима у 

којима се захтев за утврђење ништавости одредбе о трошковима кредита 

темељи на тврдњи да:  

 1. закључењу уговора није претходила писана понуда у којој је јасно 

и недвосмислено одређена висина и обавеза плаћања трошкова кредита; 

 2. је њихова наплата извршена мимо ефективне каматне стопе; 

 3. су трошкови кредита наплаћени у двоструком износу задржава-

њем једнократног номиналног износа из одобреног кредита и њиховим 

истовременим урачунавањем у ефективну каматну стопу. 
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 Примена допуњеног правног става је могућа само у случају када 

се упркос постојању неспорне писане понуде и у њој означене висине тро-

шкова кредита који се наплаћују у једнократном износу кроз ефективну 

каматну стопу, захтева утврђење ништавости такве уговорне одредбе 

само из разлога што њоме није извршена спецификација структуре и 

висине појединачног износа трошкова који су у збирном износу наведени 

у понуди и прихваћени од стране корисника кредита. 

 (Допуна правног става усвојена на седници Грађанског одељења 

одржаној дана 16.9.2021. године) 

 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ УГОВАРАЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА,  

КАО ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КРЕДИТА, КОД НАЦИОНАЛНЕ 

КОРПОРАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА 

 Правно је ваљана одредба Уговора о кредиту којом се кори-

сник кредита обавезује да плати банци премију осигурања код Наци-

оналне корпорације за осигурање стамбених кредита, под условом да 

је та обавеза јасно предочена кориснику кредита у предуговорној 

фази исказивањем ове врсте трошкова кредита и његовог проценту-

алног или номиналног износа у понуди.  

 Банка није дужна да корисника кредита упозна са структуром 

и начином обрачуна премије осигурања.  

О б р а з л о ж е њ е 

I 

У већини предмета у којима је Врховни касациони суд до сада 

поступао по посебним ревизијама, првостепени судови су усвајали тужбе-

не захтеве туилаца – корисника кредита и утврђивали да су апсолутно 

ништаве одредбе уговора о кредиту којима су корисници кредита на себе 

преузели обавезу да пре пуштања кредита у течај плате премију осигура-

ња код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (у 

даљем тексту: НКОСК) у одређеном процентуалном износу. Тим одлука-

ма обавезане су тужене банке да  по основу неоснованог обогаћења тужи-

оцима исплате одговарајући новчани износ на име плаћене премије.  



Правна схватања и правни ставови  

108 

Врховни касациони суд је у појединим одлукама које су отправље-

не из суда подржао закључак првостепеног суда да је одредба уговора о  

кредиту којим је корисник кредита обавезан на плаћање премије осигура-

ња НКОСК ништава у смислу члана 103. Закона о облигационим односи-

ма. У предметима у којима је другостепени суд преиначио првостепене 

пресуде и одбио тужбене захтеве тужилаца, Врховни касациони суд је 

прихватио одлучивање о посебној ревизији тужилаца, а затим преиначио 

другостепене пресуде тако што је одбио жалбе тужених банака и потвр-

дио првостепене пресуде. У оним случајевима у којима је другостепени 

суд одбио жалбе тужених банака и потврдио првостепене пресуде, Врхов-

ни касациони суд није дозволио одлучивање о посебним ревизијама туже-

них банака.  

Међутим, у неким новијим одлукама Врховни касациони суд је 

дозволио одлучивање о посебној ревизији тужених банака и укинуо  

нижестепене пресуде којима је усвојен тужбени захтев за враћање испла-

ћених премија осигурања.  

Следом оваког поступања Врховног касационог суда неопходно је 

извршити уједначавање судске праксе заузимањем правног става о дозво-

љености уговарања премије осигурања обавезе корисника кредита код 

НКОСК.  

    

II 

 Правна утемељеност до сада донетих одлука које се односе на обаве-

зивање корисника кредита на плаћање премије осигурања НКОСК опредеље-

на је, најпре, оценом да ли је такво уговарање дозвољено. Уговор о осигура-

њу стамбеног кредита обезбеђеног хипотеком закључује се између НКОСК и 

банке даваоца кредита и њима се штити банка од ризика неплаћања кредита. 

Корисник кредита није уговорна страна у овом уговору, али се уговором о 

кредиту обавезује да пре пуштања кредита у течај  плати премију осигурања, 

а  често и накнаду за обраду захтева код НКОСК. У случају немогућности 

исплате стамбеног кредита од стране корисника кредита, НКОСК се обавезу-

је да банци исплати: укупну суму ненаплаћених ануитета до момента прогла-

шења кредита доспелих у целости, са припадајућом затезном каматом,  

редовне месечне ануитете, од момента проглашења кредита допелим у цело-

сти до момента продаје имовине и наплате по основу других инструмената 
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обезбеђења, као и суму која износи 75% нето оствареног губитка банке, пре-

ма утврђеном финалном обрачуну. Након продаје хипотековане непокретно-

сти, средства добијена продајом се  уплаћују на наменски рачун банке и 

исплаћују најпре НКОСК у висини укупне суме ануитета које је платила бан-

ци, затим банци у висини ненаплаћене главнице, а на крају кориснику креди-

та преостали износ новца.  

  Одредбом члана 17. став 1. Закона о заштити корисника финансиј-

ских услуга („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 139/14) прописано је да 

су банка и давалац лизинга дужни да кориснику пруже информације и 

одговарајућа објашњења о условима који се односе на уговор о депозиту, 

кредиту или лизингу, уговор о дозвољеном прекорачењу рачуна, односно 

уговор о издавању и коришћењу кредитне картице  за које је показао 

интересовање (у даљем тексту: понуда), на начин који ће кориснику омо-

гућити да упореди понуде различитих давалаца истих услуга и процени да 

ли ови услови одговарају његовим  потребама и финансијској ситуацији, 

али који корисника ниједног тренутка неће довести у заблуду. Сагласно 

ставу 4. истог члана закона, понуда се исписује на прописаном образцу, 

на папиру или другом трајном носачу података и, поред осталог, садржи 

ефективну каматну стопу и укупан износ који корисник треба да плати, 

односно који треба да му се исплати а приказан је на  репрезентативном 

примеру у коме су назначени сви елементи на основу којих је тај износ 

обрачунат  (тачка 8.), као и врсту и висину свих накнада и других трошко-

ва који падају на терет корисника кредита, уз одређење да ли су фиксни  

или променљиви, а ако су променљиви – периоде у којима ће се мењати и 

начин измене (тачка 10.). Понуда мора да садржи и евентуалну обавезу 

закључивања уговора о споредним услугама које су у вези са уговором о 

кредиту (уговора о осигурању и др.) кад  је то закључивање  обавезно 

ради добијања кредита под условима из огласа (тачка 12.).  

 Народна банка Србије је Одлуком о условима и начину обрачуна 

ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују 

кориснику („Службени гласник РС“ бр. 65/11 и 62/18), за разлику од прет-

ходник одлука којима је било уређено ово питање, прописала садржину 

образаца који се уручују кориснику кредита. У делу Одлуке који се одно-

си на изглед и садржину  образаца који се уручују кориснику, између 

осталог, прописана је дужност банке да кориснику, пре закључења угово-

ра о кредиту уручи  понуду сачињену на одговарајућем образцу (тачка 
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12.). Такође, банка је дужна да кориснику, уз примерак закљученог угово-

ра о кредиту, уручи преглед обавезних елемената тог уговора и план 

отплате сачињен на одговарајућим образцима  (тачка 13.). У образцу 

понуде кредита у колону „Друге отплате/трошкови“ уносе се  износи које 

корисник кредита плаћа поводом коришћења кредита по основу закључе-

ног уговора о кредиту, и то: трошкови обраде захтева, трошкови пуштања 

кредита у течај, годишња провизија на име накнаде за администрирање 

кредита, накнаде за неискоришћени део оквирног кредита, износ премија 

осигурања, ако је осигурање услов за коришћење кредита, трошкови отва-

рања и вођења рачуна који су услов за одобравање кредита, други тро-

шкови у вези са споредним услугама који су услов за коришћење кредита 

а које сноси корисник (нпр. фиксна провизија на име накнаде за обраду 

захтева за осигурање, трошкови издавања извода из регистра непокретно-

сти, трошкови процене вредности непокретности и покретних ствари, тро-

шкови овере заложне изјаве, трошкови уписа заложеног права – хипотеке, 

трошкови увида у базу података у задужености корисника и др.).  

 Из цитираних прописа произлази да понуда банке, а самим тим и 

уговор о кредиту, могу садржати обавезу корисника кредита да плати  

премију осигурања код НКОСК, али ова обавеза мора бити јасно предоче-

на коринику кредита у предуговорној фази, тако да корисник ниједног 

тренутка не буде у заблуди о којим трошковима је реч. 

Стога је  дужност суда да у  сваком конкретном случају испита да ли је 

приликом закључивања уговора о кредиту био испуњен овај услов.  

 Поред наведеног,  треба имати у виду и  институт преузимања 

испуњења уређен одредбама члана 453. Закона о  облигационим односи-

ма. Преузимање испуњења се врши уговором између дужника и неког 

трећег којим се овај обавезује према дужнику да испуни  његову обавезу 

према његовом повериоцу. Преузималац испуњења не преузима дуг, нити 

приступа дугу и поверилац нема никакво право према њему. Институт 

преузимања испуњења није непознат у пракси и најчешће се појављује 

код уговора о купопродаји непокретности када купац непокретности пре-

узима испуњење на име пореза на пренос апсолутних права по основу 

таквог уговора, који  представља законску обавезу продавца.  

 Из реченог следи да преузимање испуњења обавезе плаћања пре-

мије осигурања код НКОСК од стране корисника кредита није противно 

принудним прописима.  
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 Спорну обавезу  корисника кредита треба сагледати и са становишта 

основних начела Закона о облигационим односима, а пре свега начела равно-

правности странака, начела савесности и поштења и начела једнаке вредно-

сти давања, садржаних у одредбама чл. 11, 12. и 15. наведеног Закона.  

 Уговор о кредиту је уговор по приступу чије основне елементе 

сачињава банка као давалац финансијске услуге (кредита), а корисник 

кредита прихвата услове уговора који претходно морају бити наведени у 

понуди. Нема сумње да банка у овом уговорном односу има доминантан 

положај који може довести у питање равноправност странака у облигаци-

оном односу. Банка је она уговорна страна која приликом закључења уго-

вора о кредиту диктира услове под којима ће се уговор закључити. Код 

стамбених кредита обезбеђених хипотеком, банка као услов за пуштање 

кредита у течај  најчешће захтева да корисник кредита плати премију оси-

гурања код КНОСК за уговор у којем корисник кредита није уговорна 

страна. Стога се поставља питање да ли  је преваљиваље ове обавезе на 

корисника кредита оправдано и да ли га ставља у  потчињени положај у 

односу на банку. Иако се уговор о осигурању кредита код КНОСК закљу-

чује у интересу банке како би се осигурала од ризика неплаћања кредита, 

док сам корисник кредита из уговора о осигурању не остварује било каква 

права, тај уговор ипак производи посредне ефекте на  положај корисника 

кредита у облигационом односу са банком. Наиме, осигурањем потражи-

вања из стамбеног кредита код КНОСК расте бонитет корисника кредита, 

што  утиче на смањење номиналне каматне стопе и снижење цене креди-

та. Ови позитивни ефекти уговора о осигурању код КНОСК могу се сагле-

дати упоредним прегледом понуда банака на тржишту стамбених кредита.  

 Поштовање начела равноправности странака у конкретном случа-

ју значи да уговором о кредиту кориснику кредита не смеју бити наметну-

те обавезе против његове воље диктирањем нежељених уговорних услова 

из којих произлази обавеза корисника кредита. Уколико је у понуди кори-

снику кредита предочена обавеза плаћања премије осигурања код НКОСК 

и њена висина, како би корисник могао да процени економске ефекте који 

из тога произлазе и да дату понуду упореди са понудом других банака на 

тржишту кредита, међу којима су и оне банке које плаћање премија осигу-

рања код НКОСК не постављају као услов за закључење уговора о креди-

ту, не може се говорити о наметању уговорне обавезе противно вољи 
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корисника кредита, нити о поступку закључења уговора противно начелу 

савесности и поштења.  

 У погледу начела једнаке вредности узајманих давања из члана 15. 

ЗОО, мора се водити рачуна да се законом одређује у којим случајевима 

нарушавање тог начела повлачи правне последице (нпр. код прекомерног 

оштећења, зеленашких уговора итд.). Да би одредбом уговора о кредиту 

којим је корисник кредита обавезан на плаћање премије осигурања код 

КНОСК било повређено начело еквиваленције, морало би бити утврђено да 

је до нарушавања тог начела дошло у неком од законом прописаних случаје-

ва. Осим тога, повреда начела еквиваленције се првенствено  односи на уго-

вор у целини, а не на поједине његове одредбе. Пракса показује да су понуде 

банака које не наплаћују премију осигурања код КНОСК често неповољније 

од оних које  то чине, ако се има у виду укупна цена кредита.  

 Накнада премије осигурања се обрачунава у процентуалном изно-

су од вредности кредита, а у обрасцу понуде се исказује и у номиналном 

износу. Исказивање ове обавезе по врсти и висини задовољава услов 

одређености уговорне обавезе у смислу члана 46. став 2. Закона о облига-

ционим односима. Стога, у складу са важећим прописима, не постоји 

потреба да кориснику кредита буде предочена структура ове обавезе. С 

обзиром на то да у току коришћења кредита, уз дозволу банке као даваоца 

кредита, могу настати промене у вези са средствима обезбеђења кредита 

(нпр. брисање хипотеке на једној од више непокретности које су служиле 

као средство обезбеђења или замена хипотековане непокретности другом 

непокретности на којој се установљава хипотека), што се догађа у пракси, 

уговор о кредиту би морао да садржи одредбу о томе да ли у таквом слу-

чају корисник кредита преузима обавезу да поново плати премију осигу-

рања код КНОСК. Ово је из разлога што се обавеза плаћања премије оси-

гурања у уговору о кредиту исказује самостално и не укључује у обрачун 

ефективне каматне стопе, а њено плаћање претходи пуштању кредита у 

течај. (Према одредби тачке 5. Одлуке Народне банке Србије о јединстве-

ном начину обрачуна и објављивања ефективне каматне стопе на депози-

те и кредите („Службени гласник РС“, број 57/06), премија осигурања и 

друге накнаде у вези са обезбеђењем кредита спадају у „остале трошкове“ 

који не улазе у обрачун ефективне каматне стопе).  

 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења одржаној 

дана 16.9.2021. године) 
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З А К Љ У Ч А К 

ПРАВНИ ОСНОВ НАПЛАТЕ ТРОШКА ГАРАНТОВАНОГ  

СНАБДЕВАЧА 

 Трошак гарантованог снабдевача је саставни део цене елек-

тричне енергије, утврђен у складу са важећом Методологијом за одре-

ђивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, а не 

трошак који се посебно зарачунава и наплаћује купцу електричне 

енергије на име утврђене цене.  

О б р а з л о ж е њ е 

I 

 Пред основним судовима на територији Републике Србије је у 

току већи број поступака по тужбама физичких лица, као купаца и потро-

шача електричне енергије, против ЈП „Електропривреда Србије“, као про-

давца електричне енергије, са захтевима за исплату накнаде, која им је, 

према њиховим тврдњама, поред утрошене електричне енергије и осталих 

накнада, исказана у рачуну и неосновано наплаћена као тзв. „трошак 

гарантованог снабдевача“. 

 С обзиром да није било услова да се о овом питању изјасни приме-

ном института за решавање спорног правног питања, Грађанско одељење 

Врховног касационог суда је одлучило да на основу овлашћења из члана 

31. Закона о уређењу судова, о овом питању заузме став, све у циљу обез-

беђивања јединствене примене права и равноправности грађана пред 

судовима Републике Србије.  
 

II 

 Питање утврђивања јединствене цене електричне енергије, почев 

од надлежности органа или тела која о томе одлучују, поступак, начин 

обрачуна, тарифе и др, па све до њене наплате на основу издатог рачуна 

кориснику, регулисано је законом и подзаконским актима из области 

енергетике.  

 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 

95/2018 – др. закон и 40/2021), прописује: да је гарантовано снабдевање 

јавна услуга којом се осигурава право домаћинства и малих купаца на 

снабдевање електричном енергијом, прописаних карактеристика на тери-
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торији Републике Србије по разумним, јасно упоредивим, транспарент-

ним и недискриминаторним ценама, а купац из категорије домаћинство је 

крајњи купац који купује електричну енергију или природни гас за потро-

шњу свог домаћинства и за заједничку потрошњу домаћинстава, искључу-

јући обављање комерцијалних или професионалних делатности (члан 2. 

став 1. тачка 11. и 33.); да је Агенција за енергетику Републике Србије, 

једино регулаторно тело за област енергетике, основано у циљу унапређи-

вања и усмеравања развоја тржишта електричне енергије и природног 

гаса на принципима недискриминације и ефикасне конкуренције, ствара-

ње стабилног регулаторног оквира, као и за обављање других послова 

утврђених овим законом, да је Агенција самостални правни субјект и 

независна од органа извршне власти у обављању својих послова, као и од 

других државних органа и организација, правних и физичких лица, која се 

баве енергетским делатностима, независно доноси одлуке, самостално 

располаже финансијским средствима одобреним финансијским планом и 

обезбеђује стручне капацитете неопходне за обављање законом утврђених 

послова (члан 38. став 1. и 2.); да Агенција доноси методологије, између 

осталог и за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабде-

вање у складу са овим законом (члан 50. став 1. тачка 5.); да су цене енер-

гије, енергената и услуга које пружају енергетски субјекти у обављању 

енергетске делатности слободне, осим уколико је другачије уређено овим 

законом, те да поред таксативно наведених, могу бити регулисане и цене 

електричне енергије за гарантовано снабдевање (члан 88. став 1. и 3.); да 

се регулисане цене из претходне законске одредбе одређују на основу 

методологија које доноси Агенција (члан 90. став 1.).  

 Методологија за одређивање цене електричне енергије за гаранто-

вано снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 84/2014, 109/2015, 

105/2016, 79/2017, 99/2018 и 158/2020), коју доноси Агенција за енергети-

ку, одређује метод регулације цене електричне енергије за гарантовано 

снабдевање, који је заснован на оправданим трошковима пословања и 

одговарајућем приносу на средства уложена у ефикасно обављање енер-

гетске делатности, елементи за које се утврђују тарифе (тарифни елемен-

ти) и начин израчунавања регулисаних цена, односно тарифа, начин обра-

чуна електричне енергије за гарантовано снабдевање, категорије и групе 

купаца, дужина регулаторног периода, као временског периода за који се 

израчунава цена гарантованог снабдевања, начин утврђивања оправдано-

сти трошкова, као и начин, поступак и рокови за достављање документа-
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ције и врста документације коју гарантовани снабдевач доставља Агенци-

ји за енергетику (I). У одељку VI методологије, утврђени су тарифни еле-

менти, као обрачунске величине за сваку категорију купаца за регулатор-

ни период, између осталог и „место испоруке“, који представља укупан 

број мерних места свих купаца које снабдева гарантовани снабдевач. За 

сваки од тарифних елемената у VII одељку ове методологије, утврђене су 

тарифе, по категоријама и групама купаца, те је за тарифни елемент 

„место испоруке“ утврђена тарифа „трошак гарантованог снабдевача“ – 

VII.4. Одељак VIII.4. Методологије односи се на израчунавање тарифе за 

тарифни елемент „место испоруке“, којим је одређено да се тарифа „тро-

шак гарантованог снабдевача“ за све категорије купаца утврђује у једна-

ком износу за календарски месец, да се изражава у динарима по месту 

испоруке, као и да се одређује на основу 5% максимално одобреног при-

хода и тарифног елемента „место испоруке“, према формули која је дата у 

овом одељку.  

 Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано 

снабдевање, између осталог и регулисаној цени електричне енергије за 

снабдевање домаћинстава и малих купаца на територији Републике Срби-

је, на основу члана 33. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда 

Србије“, доноси директор предузећа, која се по добијеној сагласности 

Агенције за енергетику, објављује у „Службеном гласнику“. Цена елек-

тричне  енергије у овој одлуци исказана Методологијом за одређивање 

цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, поред осталог садр-

жи и елемент „трошак гарантованог снабдевача“.  

 Из наведених материјалноправних одредби произилази да је тро-

шак гарантованог снабдевача, саставни део цене електричне енергије 

утврђене у складу са законом и важећом Методологијом за одређивање 

цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. 

 (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења одржаној 

16.9.2021. године) 
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1. ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 

 
 

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ 

 Суд којем је тужба поднета, без обзира на постојање споразума 

о месној надлежности за спорове који настану из уговора о кредиту 

који су странке закључиле, не може се огласити месно ненадлежним 

по службеној дужности – без приговора туженог. 

Из образложења: 

 „Трећи основни суд у Београду се, решењем П 9695/19 од 

10.02.2020. године, огласио месно ненадлежним за поступање у овој прав-

ној ствари и предмет уступио Основном суду у Нишу као стварно и месно 

надлежном суду. 

 Основни суд у Нишу није прихватио месну надлежност и предмет 

је доставио овом суду ради решавања сукоба надлежности.  

 Решавајући настали сукоб месне надлежност, на основу члана 30. 

став 2. Закона о уређењу судова и члана 22. став 1. Закона о парничном 

поступку, Врховни касациони суд је нашао да је за суђење у овом спору 

месно надлежан Трећи основни суд у Београду. 

 Тужбом поднетом том суду тужиља је тражила утврђење ништа-

вости члана 5. став 1. алинеја 1. уговора о кредиту од 08.07.2013. године 

закљученог са туженом банком и исплату новчаног потраживања. Уз 

тужбу је приложила означени уговор о кредиту који садржи споразум о 

месној надлежности суда са седиштем у Нишу (члан 18 уговора).  

 За ову врсту спора законом није предвиђена искључива месна над-

лежност суда. Зато се суд којем је тужба поднета није могао, без обзира на 

постојање споразума о месној надлежности за спорове који настану из 

уговора о кредиту који су странке закључиле, огласити месно ненадле-

жним по службеној дужности - без приговора туженог.  
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 Споразум о месној надлежности може користити тужилац прили-

ком подношења тужбе (тужиља то није учинила) или тужени истицањем 

приговора месне ненадлежности (тужени га за сада није истакао).“ 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 392/2020 од 

1.10.2020. године, утврђене на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА  

 Суд је надлежан да поступа по тужби за поништај решења о 

престанку радног односа запосленог који није свештено лице против 

тужене Српске православне цркве. 

Из образложења: 

 „Према стању у списима, тужилац је на основу одлуке Светог 

архијерејског синода враћен на рад дана 19.11.2015. године, у поступку 

спровођења пресуде Апелационог суда у Београду Гж1 531/2015 од 03.09. 

2015. године и распоређен у Поклоничку агенцију СПЦ „Д“, на радно 

место туристичког водича. Тужиоцу је радни однос код туженог престао 

решењем о престанку радног односа од 10.08.2016. године, у коме је наве-

дено да је послодавац упутио запосленом понуду за закључење уговора о 

уређењу међусобних права и обавеза и одговорности и позвао га да се 

изјасни у року од 8 дана, те да тужилац на ту понуду није одговорио. 

 Првостепени суд се побијаним решењем огласио апсолутно нена-

длежним за поступање у овом предмету, укинуо радње спроведене у 

поступку и одбацио тужбу као недозвољену применом чл. 1. и 16. ЗПП, са 

образложењем да је редован суд апсолутно ненадлежан да одлучује о 

поништају решења донетог од стране црквених органа, јер одлуке цркве-

них органа немају карактер извршних исправа и не могу се извршавати 

онако како се извршавају одлуке судова, органа државне управе, ималаца 

правних овлашћења, будући да нема поступка уређеног посебним законом 

који би могла покренути црква и којим би била уређена процедура при-

знавања и извршавања одлука надлежних органа аутономног црквеног 

права, а такав поступак у позитивном праву Републике Србије не постоји. 
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 Виши суд је прихватио овакав закључак првостепеног суда и 

потврдио решење П1 2277/16 од 24.07.2017. године, а жалбу тужиоца 

одбио као неосновану. 

 Основано се ревизијом тужиоца указује да је у поступку учињена 

битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 2. 

ЗПП, на коју ревизијски суд пази по службеној дужности, јер је суд одбио 

да одлучује о захтеву за који је надлежан противно члану 2. став 2. ЗПП. 

 Српска православна црква, као и поједини њени саставни делови и 

установе предвиђене Црквеним Уставом су, у смислу члана 3. Закона о 

српској православној цркви (1929), правна лица. Такво својство је цркве-

ним и верским заједницама које су регистроване у складу са законом при-

знато и чланом 9. Закона о црквама и верским заједницама („Службени 

гласник РС“, број 36/06).  

 Према одредбама Устава Републике Србије („Службени гласник 

РС“, број 98/06), цркве и верске заједнице су слободне да самостално уре-

ђују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске 

обреде, да оснивају верске школе, социјалне и добротворне установе и да 

њима управљају, у складу са законом. 

 Законом о црквама и верским заједницама („Службени гласник 

РС“, број 36/2006), уређена су питања која се односе на правни положај 

цркава и верских заједница и њихову аутономију, па је тако одредбама 

члана 6. став 1. и 3. прописано да су цркве и верске заједнице независне 

од државе и једнаке пред законом, те да цркве и верске заједнице имају 

право да самостално уређују и спроводе поредак и организацију, и да 

самостално обављају своје унутрашње и јавне послове.  

 Права свештеника, односно верских службеника уређена су чла-

ном 8. истог Закона, тако да их бирају и постављају цркве и верске зајед-

нице у складу са аутономним прописима (став 1).  

 Према одредби члана 2. став 1. Закона о раду, одредбе овог закона 

примењују се на запослене који раде на територији Републике Србије код 

домаћег или страног правног односно физичког лица (у даљем тексту 

послодавца), ако законом није другачије одређено. У контексту ове одред-

бе послодавац правно лице је сваки организовани облик рада коме је 

правним поретком признато својство субјекта и који због тога може да 

стиче права односно преузима обавезе и одговорности из радног односа. 
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 Такав положај послодавца у спорном односу међу странкама има 

тужена која као правно лице, је тужиоцу као запосленом на радном месту 

туристичког водича (који нема статус свештеног лица већ је туристички 

водич у Поклоничкој агенцији СПЦ „Д“) упутила понуду за закључење 

уговора о уређивању међусобних права и обавеза и одговорности и позва-

ла га да се изјасни у року од осам дана, па како се исти није изјаснио што 

му је радни однос престао, а према решењу од 10.08.2016. године. 

 Постављен тужбени за поништај решења о престанку радног одно-

са од 10.08.2016. године и чињенице на којима је захтев заснован, пред-

метни спор опредељују као грађанско-правни спор из радног односа у 

смислу члана 1. ЗПП због чега решавање спора спада у надлежност суда 

по правилима парничног поступка и применом одговарајућих одредби 

Закона о раду. 

 Одбацивањем тужбе у овој парници нижестепени судови су 

повредили право странке на закониту, једнаку и правичну заштиту својих 

права загарантованих чланом 2. став 1. ЗПП и право тужиоца на приступ 

суду које је елемент права на правично суђење зајамчено чланом 32. став 

1. Устава и чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода.“  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 1916/2020 од 

3.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ОГРАНАК СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА КАО СТРАНКА  

У ПОСТУПКУ 

 Огранку страног правног лица, као организационом делу, пре-

ко кога страно правно лице послује, може се признати својство стран-

ке у парничном поступку. 

Из образложења: 

„Према стању у списима предмета тужилац је поднео тужбу про-

тив туженог I.C. S.P.A – ОГРАНАК, Б, ради поништаја решења туженог 

од 18.12.2019. године. Овим решењем је тужиоцу отказан уговор о раду, 
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због престанка потребе за обављањем одређеног посла услед техноло-

шких, економских и организационих промена.  

 Нижестепени судови су утврдили да је тужилац као туженог озна-

чио огранак страног правног лица, који нема својство правног лица и самим 

тим нема ни страначку способност, па су применом одредаба члана 74. став 

1, чл. 79. и 80. став 5. Закона о парничном поступку, као и одредаба чл. 2, 3. 

и 567. Закона о привредним друштвима, одбацили тужбу тужиоца.  

Врховни касациони суд налази да је побијано решење донето погре-

шном применом одредаба Закона о парничном поступку и Закона о при-

вредним друштвима, како се то основано и у ревизији тужиоца наводи. 

У поступку је тужени I.C. S.P.A – ОГРАНАК, Б. страно правно 

лице може трајно да обавља делатност на територији Републике Србије 

преко огранка који се оснива и региструје. Према одредби члана 567. ст. 

1. и 2. Закона о привредним друштвима, огранак привредног друштва је 

издвојени организациони део привредног друштва на територији Репу-

блике Србије преко кога друштво обавља делатност у складу са законом. 

Огранак нема својство правног лица а у правном промету иступа у име и 

за рачун привредног друштва. Према одредби члана 569. овог закона, 

огранак домаћег и страног правног лица се региструје у складу са законом 

о регистрацији. Регистрација и пословање огранка страног правног лица, 

поред Закона о привредним друштвима и Закона о поступку регистрације 

у агенцији за приведне регистре уређени су и другим законима којим је 

регулисано његово пословање. То су Закони о спољнотрговинском посло-

вању, Закон о девизном пословању, Закон о рачуноводству и пореским 

законима, из чијих одредби произлази страначка способност огранка ино-

страног правног лица. Тако је одредбом члана 3. став 1. Закона о спољно-

трговинском промету прописано да је домаће лице у смислу овог закона 

правно лице, огранак домаћег и страног правног лица и предузетници 

који имају седиште, односно који су регистровани у Републици Србији, 

као и физичко лице које има пребивалиште у Републици Србији, осим 

физичког лица које има пребивалиште, односно боравиште ван Републике 

Србије дуже од годину дана. Закон о девизном пословању прописује у 

члану 2 да је резидент огранак страног правног лица уписан у регистар 

код надлежног органа у Републици Србији, затим прописује да у складу 

са чланом 18 може узимати кредите и зајмове из иностранства само од 

нерезидената, да послује преко резидентног рачуна и др. Према члану 59. 
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овог закона, Народна банка Србије прописује којом новчаном казном ће 

се казнити резиденти и за који прекршај, тако да да огранак страног прав-

ног лица може бити странка у разним поступцима, прекршајном, управ-

ном и пословима платног промета. 

 Према Закону о рачуноводству, огранци страних правних лица 

воде пословне књиге и састављају финансијске извештаје на исти начин 

као и домаћа правна лица. У погледу пореских прописа, огранак страног 

правног лица примењује прописе који се односе на домаћа правна лица и 

порески је обвезник.  

На основу изложеног, Врховни касациони суд сагледавајући све 

наведене прописе и статус огранка страног правног лица, налази да се 

туженом може да призна својство странке у смислу члана 74. став 4. Зако-

на о парничном поступку(„Службени гласник РС“, број 72/11 ...са измена-

ма) којим је прописано да изузетно парнични суд може решењем које има 

правно дејство у одређеној парници да призна својство странке и оним 

облицима удруживања и организовања који немају страначку способност 

у смислу ст. 1. и 2. овог члана ако утврди да с обзиром да предмет спора 

испуњава битне услове за стицање страначке способности, а нарочито ако 

располажу имовином на којој се може спровести извршење. 

Поред наведеног, треба имати у виду да је у питању спор из рад-

ног односа. Тужилац је управо са огранком закључио уговор о раду а 

тужени огранак донео решење о отказу уговора о раду које је снабдевено 

потписом директора туженог и печатом туженог огранка, чији поништај 

тужилац тражи. Када је предмет спора поништај решења о отказу уговора 

о раду, ако би се у овој ситуацији одбацила тужба као што су то учинили 

нижестепени судови, тужиоцу би било повређено право установљено чла-

ном 60. став 4. Устава Републике Србије на правну заштиту за случај пре-

станка радног односа. Прихватањем оваквог става, тужиоцу је остварење 

ових права знатно отежано, може се рећи и ускраћено. 

Због тога је Врховни касациони суд укинuо побијано решење и 

предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење да у поновном 

поступку поступи по тужби тужиоца и донесе одлуку о тужбеном захтеву.“ 

 (Сетенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2142/2021 од 

17.10.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године)  
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ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ВИСИНЕ ШТЕТЕ  

 Када је тужени осуђен правноснажном кривичном пресудом за 

кривично дело којим је тужиоцу проузрокована штета, а износ штете 

је садржан у изреци правноснажне кривичне пресуде, тужилац није 

дужан да у парничном поступку доказује висину штете, већ је терет 

доказивања мањег износа штете на туженом.  

Из образложења: 

„Према утврђеном чињеничном стању, тужени је био законски 

заступник-директор ПТП „М“, које је са тужиоцем било у пословном 

односу. Правноснажном пресудом Трговинског суда у Суботици П 133/05 

од 26.10.2005. године ПТП „М“ је обавезано да тужиоцу исплати износ од 

924.000,00 динара са законском затезном каматом, као и трошкове 

поступка у износу од 71.680,00 динара, а пресудом истог суда П 594/04 од 

11.07.2006. године износ од 3.098.933,20 динара са законском затезном 

каматом и трошкове поступка у износу од 248.502,84 динара. ПТП „М“ 

није тужиоцу исплатило досуђене износе, а решењем Трговинског суда у 

Суботици Ст 39/08 од 09.01.2009. године одређено је покретање стечаја 

над овим привредним друштвом.  

 Правноснажном пресудом Основног суда у Суботици К 2409/10 од 

08.06.2015. године тужени је оглашен кривим што је у периоду од 

20.02.2007. године до 09.01.2009. године као одговорно лице-директор ПТП 

„М“, у намери да ово друштво избегне плаћање обавезе због неизмирених 

дуговања према тужиоцу проузроковао стечај привредног друштва умање-

њем имовине друштва на тај начин што је део имовине прикрио, део имо-

вине привидно продао, а један део бесплатно уступио, све након доношења 

претходно наведених пресуда Трговинског суда у Суботици, на који начин 

је умањио имовину друштва ПТП „М“ и створио услове за покретање сте-

чајног поступка због непрекидне блокаде рачуна, а због чега је поменутим 

решењем Трговинског суда одређено покретање стечаја над овим дру-

штвом, услед чега је дошло до избегавања плаћања обавезе привредног 

друштва према повериоцу, овде тужиоцу у висини од 3.300.863,56 динара, 

на који начин је тужени извршио кривично дело проузроковање лажног 

стечаја из члана 236. став 1. тачка 1. Кривичног закона.  

 Имајући у виду утврђено чињенично стање правилно је другосте-

пени суд применио материјално право и обавезао туженог да тужиоцу 
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накнади тражени износ штете, коју је тужилац претрпео због радњи туже-

ног у којима су се стекли елементи кривичног дела проузроковање лажног 

стечаја из члана 236. став 1. тачка 1. Кривичног закона, а због чега је 

тужени оглашен кривим правноснажном пресудом Основног суда у Субо-

тици К 2409/10 од 08.06.2015. године. Суд је у погледу постојања кривич-

ног дела и кривичне одговорности учиниоца везан за правноснажну пре-

суду кривичног суда, којом се оптужени оглашава кривим, у смислу члана 

13. ЗПП, а одговорност туженог се заснива на кривици, у смислу чл. 154. 

и 158. Закона о облигационим односима. 

Такође, правилно је другостепени суд утврдио висину штете у 

износу од 3.300.863,56 динара, с обзиром да овај износ представља дуг 

према тужиоцу који је привредно друштво, чији је тужени био законски 

заступник, избегло да плати тужиоцу, као повериоцу, а овај износ је садр-

жан и у изреци правноснажне кривичне пресуде, због чега тужилац није 

дужан да доказује висину штете.  

Чланом 228. ЗПП прописано је да је странка дужна да изнесе 

чињенице и предложи доказе на којима заснива свој захтев или којим 

оспорава наводе и доказе противника, у складу са овим законом. Чланом 

231. истог закона прописано је да ако суд на основу изведених доказа 

(члан 8) не може са сигурношћу да утврди неку чињеницу, о постојању 

чињенице примениће правила о терету доказивања. Странка која тврди да 

има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за наста-

нак или остваривање права, ако законом није другачије прописано. Стран-

ка која оспорава постојање неког права, сноси терет доказивања чињени-

це која је спречила настанак или остваривање права или услед које је пра-

во престало да постоји, ако законом није другачије одређено.  

 У конкретном случају, терет доказивања висине штете је на туже-

ном, који у поступку није доказао да тужиоцу дугује мањи износ штете од 

оног који је тужилац тужбеним захтевом тражио, а све у смислу наведе-

них законских одредби.  

 Супротно наводима ревизије, у току кривичног поступка је утвр-

ђено не само за који износ је умањења имовина предузећа, већ и за који 

износ је дошло до избегавања плаћања обавезе ПТП „М“ према поверио-

цу, овде тужиоцу, а за тај износ је умањена имовина тужиоца, што пред-

ставља висину материјалне штете, како је правилно оценио другостепени 

суд. Тужени је својим преварним радњама, на начин који је утврђен у кри-
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вичном поступку и наведен у изреци кривичне пресуде, у имовини тужио-

ца проузроковао штетну последицу, умањење имовине, штета у имовини 

тужиоца је последица предузетих радњи туженог које имају карактер зло-

употребе, што је доказано у кривичном поступку, па овако поступање 

туженог има и обележја института злоупотребе правног лица из члана 15. 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/04), 

који је важио у време извршења поменутог кривичног дела туженог. 

Тужени у ревизијском поступку није успео, због чега нема право 

на трошкове ревизијског поступка које је тражио и определио, а на основу 

члана 153. и 154. Закона о парничном поступку.  

 Због свега наведеног одлучено је као у изреци пресуде, на основу 

члана 414. став 1. и члана 165. Закона о парничном поступку.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 3489/2019 од 

17.6.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ДОКАЗНА СНАГА СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ 

Исправа коју је у прописаном облику издао надлежни државни 

орган доказује истинитост онога што се у њој потврђује или одређује, 

па у том смислу и страна судска одлука има исту доказну снагу као и 

домаћа јавна исправа, под условом узајамности, ако међународним 

уговором није другачије предвиђено, што не треба поистовећивати са 

дејством стране судске одлуке као извршне исправе, која се у том 

смислу изједначује са одлуком суда Републике Србије и производи 

правно дејство судске одлуке у Републици Србији само ако је призна 

суд Републике Србије.  

Из образложења: 

„Нижестепени судови сматрају недоказаним наводе туженог да је 

на основу нагодбе која је закључена 04.07.2018. године, потврђена 

06.07.2018. године решењем које је правноснажно 18.10.2018. године, 

новирано потраживање тужиоца које је предмет тужбеног захтева и тиме 

престало да постоји, и то зато што не прихватају за доказ судске одлуке – 

закључак Трговачког суда у Загребу Ст --- од 01.03.2019. године и решење 
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истог суда Ст --- од 06.07.2018. године, јер не прихватају да имају карак-

тер јавних исправа. Ово стога што наведене судске одлуке Трговачког 

суда у Загребу нису признате од стране суда Републике Србије.  

Ревидент оправдано указује да нижестепени судови нису имали 

основа у одредбама Закона о решавању сукоба закона са прописима дру-

гих земаља из члана 86., да не прихвате за доказ у поступку одлуке Трго-

вачког суда у Загребу. Ово стога што наведени докази јесу стране јавне 

исправе, и у смислу одредбе члана 239. ЗПП у вези са одредбама Закона о 

потврђивању уговора између Савезне Републике Југославије и Републике 

Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима („Слу-

жбени лист СРЈ - Међународни уговори“ број 1/98) из члана 20, као јавне 

исправе издате од надлежних органа друге стране уговорнице имају исту 

доказну снагу као и домаће јавне исправе. Доказну снагу судске одлуке 

судова Републике Хрватске не треба поистовећивати са дејством стране 

судске одлуке, која се у том смислу изједначује са одлуком суда Републи-

ке Србије и производи правно дејство судске одлуке у Републици Србији 

само ако је призна суд Републике Србије, што су услови под којима се 

страна судска одлука може извршити, односно под којима у том смислу 

производи дејство као судска одлука у Републици Србији. Са друге стра-

не, исправа коју је у прописаном облику издао надлежни државни орган 

доказује истинитост онога што се у њој потврђује или одређује, па у том 

смислу и страна јавна исправа има исту доказну снагу као и домаћа јавна 

исправа под условом узајамности, како је то прописано одредбама члана 

239. ЗПП.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 213/2020 од 

8.10.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

  



Грађанско одељење 

129 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
 

 

ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ 

(обавештавање корисника финансијских услуга  

у предуговорној фази) 

 Банка је дужна да кориснику пружи информације и одговара-

јућа објашњења о условима који се односе на уговор о кредиту за који 

је показао интересовање (понуда), на начин који ће омогућити да упо-

реди понуде различитих финансијских институција и процени да ли 

ови услови одговарају његовим потребама. 

Из образложења: 

 “Према утврђеном чињеничном стању тужиља је са туженом бан-

ком закључила уговор о готовинском кредиту дана 28.02.2014. године, 

којим је тужиљи одобрен кредит у износу од 470.000,00 динара са перио-

дом враћања од 48 месеци. Одредбом члана 9. став 9.1. тачка 2. наведеног 

уговора тужиља се обавезала да плаћа фиксну накнаду за праћење кредита 

на неплаћени износ главнице у висини од 0,50% годишње. У обрасцу пону-

де за наведени кредит у члану 3.3 утврђена је врста и висина свих накнада и 

других трошкова који падају на терет корисника кредита, а између осталог 

и накнада за одржавање кредита у висини од 0,50% фиксно... 

 Право банке да обрачунава трошкове и накнаде банкарских услуга 

поводом закљученог уговора о кредиту произилази из члана 43. Закона о 

банкама, којим је предвиђена могућност јединственог начина обрачуна и 

објављивања трошкова, камата и накнада банкарских услуга и то нарочи-

то по основу депозитних и кредитних послова. Ово право банке је регули-

сано и подзаконским актима и то Одлуком о условима и начину обрачуна 

ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују 

кориснику („Службени гласник РС“ број 65/11), која је донета на основу 

одредаба Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени 

гласник РС“ бр. 36/11 и 139/14) који се примењује од 05.12.2011. године, 
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па тако и у конкретном случају с обзиром да је предметни уговор о креди-

ту закључен 28.02.2014. године. 

 Сходно томе, банка има право на наплату трошкова и накнада 

банкарских услуга у вези са реализацијом кредита, али је таква одредба 

уговора правно ваљана под условом да је понуда банке садржала врсту и 

висину свих накнада и других трошкова који падају на терет корисника 

кредита уз одређење да ли су фиксни или променљиви, а ако су промен-

љиви – периоде у којима ће се мењати и начин измене, што је прописано у 

одредби члана 17. став 4. тачка 10. Закона о заштити корисника финансиј-

ских услуга. Наведено обавештавање корисника у предуговорној фази 

засновано је на једном од основних начела заштите корисника (право 

корисника на информисање) и обухвата дужност банке да кориснику пру-

жи информације и одговарајућа објашњења о условима који се односе на 

(између осталог) уговор о кредиту за који је показао интересовање (у 

даљем тексту: понуду), на начин који ће кориснику омогућити да упореди 

понуде различитих давалаца истих услуга и процени да ли ови услови 

одговарају његовим потребама и финансијској ситуацији, али који кори-

сника ниједног тренутка неће довести у заблуду (члан 5. тачка 3. и члана 

17. став 1. наведеног закона). 

 Сагласно овим законским одредбама у наведеној Одлуци Народне 

банке Србије („Службени гласник РС“ број 65/11) ближе су утврђени 

изглед и садржина образаца на којима се понуда уручује кориснику, па је 

банка дужна да кориснику кредита пре закључења угоговора уручи понуду 

сачињену на одговарајућем обрасцу (образац 1Б- основни подаци о креди-

ту) који у тачки 3. обухвата трошкове кредита, а у тачки 3.3 врсту и висину 

свих накнада и других трошкова који падају на терет корисника кредита 

(очекивани трошкови у динарима исказују се у апсолутном износу). 

 ...Како је тужиља, садржином наведене понуде у предуговорној 

фази (образац 1Б-основни подаци о кредиту), обавештена о врсти и виси-

ни накнаде која пада на њен терет, то банка није била у обавези да 

доказујe структуру ове накнаде нити од чега се састоји, као и због чега је 

везана процентуално за преостали износ кредита, нити је таква уговорна 

одредба неодређена у смислу чл. 8. и 19. став 1. тачка 12. Закона о зашти-

ти корисника финансијских услуга. Наиме, исказивање ове накнаде за 

банкарску услугу (одржавање кредита) задовољава услов одређености 

уговорне обавезе (врста и висина/фиксна или променљива) и у смислу 
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члана 50. ЗОО. Следом наведеног, у конкретном случају уговорна одредба 

којом се корисник кредита обавезује да плати банци фиксну накнаду за 

праћење кредита на неплаћени износ главнице у одређеном проценту није 

противна основним начелима облигационог права, нити основним начели-

ма заштите корисника финансијских услуга.” 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 4650/2021 од 

30.9.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ПРАВНИ УЧИНАК ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ 

 Уговором исказана ефективна каматна стопа у којој су укљу-

чени трошкови обраде кредита не представља правни основ за њихо-

ву наплату већ обрачунски приказ укупних трошкова и накнада које 

ће корисник кредита платити за одобрена му кредитна средства.  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, парничне странке су 

24.09.2007. године закључиле Уговор о кредиту. Тим уговором тужиоцу је 

одобрен кредит од стране тужене у износу од 5.000 евра у динарској про-

тиввредности по средњем курсу НБС на дан исплате кредита. Одредбом 

члана 2. тужилац се обавезао да одобрени кредит врати у року од 36 месе-

ци. Чланом 3. установљена је тужиочева обавеза плаћања номиналне 

каматне стопе у висини од 18% на годишњем нивоу. Одредбом члана 8. 

став 1. прописано је да се корисник кредита обавезује да пре пуштања 

кредита у течај плати туженој провизију у износу од 50,00 евра на име 

накнаде за обраду кредитног захтева, као и 50,00 евра на име провизије за 

одобрење и администрацију кредита, без обзира да ли ће кредит користи-

ти или не. Тужилац је на дан закључења уговора о кредиту потписао и 

оверио печатом преглед битних елемената отплате кредита и основне 

податке о кредиту који су сачињени дана 24.09.2007. године у којима су 

наведени подаци о обрачунатој ефективној каматној стопи и то: 1) износ 

кредита; 2) период отплате) 3) годишња номинална каматна стопа; 4) 

годишња ефективна каматна стопа; 5) укупан износ камате за период 

отплате кредита; 6) укупан износ накнада и других трошкова које клијент 

треба да плати у току одобравања и реализације уговора о кредиту и 7) 
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износ отплатне рате ануитета у динарима. Осим тога утврђено је да пред-

мет битних елемената отплате кредита садржи и табелу „Подаци који се 

не укључују у обрачун ефективне каматне стопе“ и то: 1) критеријум за 

индексирање евра, средњи курс Raiffeisen banke a.d. 78,9796; 2) трошкове 

процене вредности непокретности и покретних ствари (у динарима, апсо-

лутни износ); 3) премија осигурања или друге накнаде у вези са средстви-

ма обезбеђења кредита (у динарима, апслутни износ); 4) трошкови уписа 

у регистар надлежног органа (у динарима, апсолутни износ); 5) трошкови 

прибављања извода из земљишне књиге (у динарима, апсолутни износ); 6) 

трошкови прибављања уверења, потврда, дозвола и решења надлежних 

органа (у динарима, апсолутни износ); 7) трошкове кредитног бироа (у 

динарима, апсолутни износ); 8) остали трошкови и 9) укупни трошкови (у 

динарима, апсолутни износ). Основни подаци о кредиту су потписани и 

оверени печатом од стране тужиоца и туженог. План отплате кредита, 

партија 2650000001238117791, који гласи на тужиоца, сачињен 

24.09.2007. године садржи податке о укупном износу кредита од 5.000 

евра, број рата 36, ануитета 180,76, номиналној каматној стопи од 18% 

годишње и ефективној каматној стопи од 21,32%. Неспорно је да је од 

тужиоца наплаћен износ на име накнаде трошкова кредита у износу од 

7.897,96 динара на дан 24.09.2007. године. 

 На темељу оваквог чињеничног стања, првостепени суд је нашао 

да су тужиоцу јасно предочени сви релевантни подаци о наплаћеним тро-

шковима кредита. То је учињено приказом свих битних елемената креди-

та који су обухватили износ трошкова кредита и њихово исказивање у 

оквиру ефективне каматне стопе. Тај суд је становишта да на страни 

тужене није постојала обавеза да тужиоцу предочи и спецификацију којом 

се правда постојање стварних трошкова кредита. Стога је одбијен захтев 

за утврђење ништавости одредбе члана 8. став 1. Уговора о кредиту пар-

ничних странака, као и захтев за враћање плаћеног износа трошкова кре-

дита од 7.897,96 динара.  

 Другостепени суд не прихвата овакву правну аргументацију прво-

степеног суда. Тај суд је становишта да трошкови обраде кредита морају 

бити приказани у ефективној каматној стопи чијом се реализацијом врши 

њихова наплата. Међутим, тужени није специфицирао начин обрачуна 

трошкова обраде кредита исказаних у оквиру ефективне каматне стопе. 

Поред тога, тужена је спорним уговором задржала овлашћење да утврђене 
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трошкове наплате обраде кредита реализује умањењем кредитних сред-

става и тако изврши наплату истих у интегралном износу. Стога, друго-

степени суд налази да овакав поступак тужене не може уживати судску 

заштиту, јер доводи до неравноправности учесника облигационог односа 

у корист банке. Из тог разлога је преиначена првостепена пресуда и утвр-

ђено да је спорна уговорна одредба члана 8. став 1. ништава, због чега је 

усвојен и део захтева за враћање плаћених трошкова кредита у износу од 

7.897,96 динара са припадајућом законском затезном каматом.  

 Врховни касациони суд не прихвата изнето становиште другосте-

пеног суда јер налази да је засновано на погрешној примени материјалног 

права.  

Одредбом члана 103. став 1. Закона о облигационим односима 

прописано је да је уговор ништав ако је противан принудним прописима, 

јавном поретку или добрим обичајима, ако циљ повређеног правила и 

закон не упућују на нешто друго. На ништавост суд пази по службеној 

дужности, а сходно одредби члана 109. Закона о облигационим односима.  

 Одредбом 1065. Закона о облигационим односима, прописани су 

битни елементи уговора о кредиту, тако што је одређено да се банка оба-

везује да кориснику кредита стави на располагање одређени износ новча-

них средстава, на одређено или неодређено време, за неку намену или без 

утврђене намене, а корисник се обавезује да банци плаћа уговорену кама-

ту и добијени износ новца врати у време и на начин како је утврђено уго-

вором. Међутим, сагласно одредби члана 1066. Закона о облигационим 

односима, прописано је да се уговор о кредиту закључује у писаној форми 

и да се у истом мора утврдити износ кредитних средстава, као и услови 

давања, коришћења и враћања кредита. Из садржине ове законске одредбе 

несумњиво произлази закључак да се уговором о кредиту сачињеном у 

писаном облику, поред битних елемената тог уговора, могу уговорити и 

посебне накнаде и трошкови кредита као услов давања кредитних сред-

става на коришћење.  

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

гласник РС“, број 107/05, 91/10 и 14/15), који је био на снази у време 

закључења спорног уговора, прописано је да банка може, између осталог, 

обављати и кредитне послове-давање и узимање кредита. Овим законом 

није ближе прописана садржина уговора о кредиту, нити су прописана 

права и обавезе банке и клијента. Али, из одредбе члана 42. тог закона, 
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произлази да се на уговору закљученом између банке и клијента приме-

њују Општи услови пословања банке, које је банка дужна да истакне у 

својим пословним просторијама на видном месту, и то најмање 15 дана 

пре њихове примене. Одредбом члана 43. наведеног закона, утврђено је 

овлашћење Народне банке Србије да пропише јединствени начин обрачу-

на и објављивања трошкова, камата и накнада банкарских услуга, и то 

нарочито по основу депозитних и кредитних послова. Сагласно том овла-

шћењу Народна банка Србије је 30.06.2006. године донела Одлуку о 

јединственом начину обрачуна и објављивању ефективне каматне стопе 

на депозите и кредите („Службени гласник РС“, број 57/06), који је сту-

пио на снагу 01.10.2006. године. Овом одлуком се прописује јединствени 

начин обрачуна и објављивања трошкова, камата и накнада банкарских 

услуга, и то нарочито по основу депозитних и кредитних послова, као и 

ближи услови и начин обавештавања клијената банке. Јединствени начин 

обрачуна и објављивања ефективне каматне стопе банка примењује у 

поступку обављања депозитних и кредитних послова из члана 4. Закона о 

банкама (тачка 1. став 2.). Ефективна каматна стопа се исказује у процен-

тима са две децимале, уз заокруживање друге децимале, и важи од дана 

обрачуна (тачка 4.). 

 Сагласно оваквом законском уређењу банка има право на наплату 

трошкова и накнада банкарских услуга у вези са реализацијом кредита, 

али је таква уговорна одредба правно ваљана само под условом да је у 

понуди банке садржана врста и висина свих накнада и других трошкова 

који падају на терет корисника кредита исказаних у фиксном или процен-

туалном износу у односу на износ одобреног кредита. Обавеза обавешта-

вања корисника кредита у предуговорној фази заснована је и на начелу 

савесности и поштења, односно права корисника кредита на информиса-

ње. Тиме се конституише дужност банке да кориснику пружи информаци-

је и одговарајућа обавештења о условима који се односе на битне елемен-

те уговора о кредиту, као и услове давања, коришћења и враћања кредита. 

Наведена обавештења се морају предочити кориснику кредита у писаном 

облику у предуговорној фази. Њихова сврха се исказује у давању обја-

шњења кориснику кредита о условима који се односе на његова укупна 

задужења по основу одобрених кредитних средстава. Циљ таквог обаве-

штавања корисника кредита је да се истом, на темељу тачних разумљивих 

критеријума, омогући да процени економске последице које преузима 

закључењем уговора о кредиту. Стога се уговорени трошкови кредита 
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морају укључити у ефективну каматну стопу у одговарајућем процентуал-

ном износу, без обзира да ли су исказани у одговарајућем проценту у 

односу на износ одобреног кредита или у фиксном износу. Према томе, 

ефективна каматна стопа не представља основ наплате у њој обухваћених 

трошкова обраде кредита, већ се њоме исказују укупне обавезе корисника 

кредита у односу на накнаде и трошкове, који су настали приликом одо-

бравања кредита и који ће настати у току реализације уговора о кредиту, а 

који су познати приликом његовог обрачуна. Зато се упознавањем кори-

сника кредита са висином ефективне каматне стопе истом омогућава да 

упореди цену, односно укупна давања по основу понуђеног му кредита од 

стране једне банке у односу на ефективну каматну стопу исказану у пону-

ди друге банке, као даваоца кредита.  

 У конкретном случају, неспорно је утврђено да је тужилац на дан 

закључења Уговора о кредиту потписао и печатом оверио преглед битних 

елемената отплате кредита и основних података о кредиту који су сачиње-

ни дана 24.09.2007. године. Тим документом тужиоцу су предочени сви 

подаци који се укључују у обрачун ефективне каматне стопе. Стога је 

правно неутемељено становиште другостепеног суда о ништавости спор-

не одредбе члана 8. став 1. Уговора о кредиту парничних странака од 

24.09.2007. године. Правна ваљаност наведене одредбе није спорна са ста-

новишта потпуног обавештења корисника кредита о економском терету 

који он преузима прихватањем обавезе исплате уговорених трошкова кре-

дита. Уговорним установљењем фиксног износа дугованих трошкова кре-

дита тужиоцу је на јасан и недвосмислен начин предочена његова обавеза 

по том основу. Ово је из разлога што ни једним позитивним прописом 

није конституисана обавеза банке да може наплати само стварне трошко-

ве обраде кредита, односно да кориснику кредита мора приказати и спе-

цификацију структуре и висине трошкова који су обухваћени збирним 

износом трошкова кредита наведених у понуди коју је корисник кредита 

прихватио закључењем уговора о кредиту. Правна ваљаност спорне уго-

ворне одредбе није упитна ни са становишта изнете тврдње другостепеног 

суда да уговорањем наплате трошкова обраде кредита у једнократном 

износу и задржавањем истих од износа одобреног кредита уз њихово 

истовремено укључење у ефективну каматну стопу води неравноправно-

сти учесника облигационог односа у корист банке. Такво становиште је 

неприхатљиво, јер уговарање једнократне накнаде и наплате трошкова 

обраде кредита кроз задржавање истих од износа главнице одобреног кре-
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дита није законом забрањено. При томе, околност да су ти трошкови исто-

времено приказани у оквиру ефективне каматне стопе није доказ да је на 

тај начин извршена двострука наплата уговорених трошкова обраде кре-

дита. Ово је из разлога што уговором исказана ефективна каматна стопа у 

коју су укључени трошкови обраде кредита не представља правни основ 

за њихову наплату, већ само и искључиво обрачунски приказ укупних 

трошкова и свих накнада које ће корисник кредита платити за одобрена 

му кредитна средства.  

 Следом изнетих аргумената, Врховни касациони суд је оценио да 

је првостепеном пресудом правилно одбијен тужбени захтев за утврђење 

ништавости спорне уговорне одредбе члана 8. став 1. Уговора о кредиту 

парничних странака закљученог 24.09.2007. године. Из тог разлога, пра-

вилна је одлука првостепеног суда о неоснованости дела тужбеног захтева 

за враћање наплаћеног новчаног износа по основу уговорених трошкова 

кредита у износу од 7.897,96 динара.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 617/2021 од 

28.10.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године) 

 

 

ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА 

 Исказивање у понуди укупних трошкова кредита кроз ефек-

тивну каматну стопу (ЕКС) показује укупну цену кредита и не значи 

да су трошкови наплаћени два пута (једнократно и кроз ануитете), 

већ омогућава кориснику да упореди истоврсне понуде различитих 

давалаца финансијских услуга. 

Из образложења: 

 “Према утврђеном чињеничном стању тужилац је са туженом бан-

ком закључио два уговора о кредиту и то уговор закључен 22.04.2008. 

године, када му је одобрен кредит у износу од 80.000,00 динара, са тро-

шковима кредита који су износили 1.600,00 динара односно 2% од вред-

ности одобреног кредита, те је тужиоцу на рачун уплаћен износ од 

78.277,00 динара. Други уговор је закључен 17.07.2014. године када је 

тужиоцу одобрен кредит у износу од 7.000 евра у динарској противвред-
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ности по средњем курсу НБС на дан исплате, односно тужиоцу је уплаћен 

износ од 814.184,00 динара, након што је од одобреног износа кредита 

одузет износ од 140 евра (16.283,68 динара) на име трошкова обраде кре-

дита који су такође износили 2% од одобреног износа кредита. Вештаче-

њем од стране вештака економско-финансијске струке чија је ужа специ-

јалност банкарство, утврђено је да су наведени износи на име трошкова 

обраде кредита само једном наплаћени, односно исти су укључени у ефек-

тивну каматну стопу што не значи да су наплаћени два пута (једнократно 

и кроз ануитете). Наиме, висина ануитета се обрачунава применом номи-

налне каматне стопе, а ефективна каматна стопа је искључиво информа-

тивног карактера и показује укупну цену кредита (номинална каматна 

стопа плус трошкови познати у моменту закључења уговора). 

 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања нижестепени 

судови су усвојили тужбени захтев, налазећи да су трошкови обраде кре-

дита исказани кроз ефективну каматну стопу и само једном наплаћени али 

да су предметне одредбе уговора о кредиту ништаве јер тужилац прили-

ком закључења оба уговора није информисан о којим трошковима је реч, 

односно банка није исказала врсту и структуру наведених трошкова, као и 

начин њиховог обрачуна који је везан за износ одобреног кредита. С обзи-

ром да су по наведеним ништвим одредбама уговора плаћени предметни 

износи то тужилац има право на враћање датог по одредбама члана 210. и 

214. Закона о облигационим односима. 

 По оцени Врховног касационог суда становиште нижестепених 

судова засновано је на погрешној примени материјалног права. 

 ...Право банке да обрачунава одређене трошкове и накнаде бан-

карских услуга поводом закључења уговора о кредиту произилази из чла-

на 43. Закона о банкама, којим је предвиђена могућност јединственог 

начина обрачуна и објављивања трошкова, камата и накнада банкарских 

услуга и то нарочито по основу депозитних и кредитних послова. 

 Ово право банке је регулисано и подзаконским актима и то Одлу-

ком о јединственом начину обрачуна и објављивања ефективне каматне 

стопе на депозите и кредите („Службени гласник РС“ број 57/06 која се 

примењује од 01.10.2006. године) и која је важила у време закључења 

предметног уговора о кредиту од 22.04.2008. године. Овом Одлуком се 

прописује јединствени начин обрачуна и објављивања трошкова, камата и 

накнада банкарских услуга и то нарочито на основу кредитних послова, 
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као и ближи услови и начин обавештавања клијената банке (тачка 1. став 

1). На основу одредаба тачке 5. ове Одлуке може се закључити да понуда 

банке која се односи на кредите треба да јасно и недвосмислено садржи 

следеће податке: податке који се укључују у обрачун ефективне каматне 

стопе (став 1. под 1) као и податке који се не укључују у обрачун ефектив-

не каматне стопе (став 1. под 2). Наведени подаци треба да буду утврђени 

и исказани у понуди тако да клијента ниједног тренутка не доведу у 

заблуду што се тиче било ког елемента тих података (тачка 5. став 2) и 

достављени клијенту на начин прописан упутством из тачке 11. ове одлу-

ке. (тачка 5. став 3). Поред тога по одредби тачке 7. став 2. наведене 

Одлуке, при закључивању уговора о кредиту банка уз уговор уручује кли-

јенту један примерак плана отплате кредита, као и преглед битних елеме-

ната тог кредита који садржи податке који се укључују у обрачун ефек-

тивне каматне стопе, као и оне који се не укључују у тај обрачун. Подаци 

који се укључују у обрачун ефективне каматне стопе су: износ кредита, 

период отплате, номинална каматна стопа, ефективна каматна стопа, уку-

пан износ камате која се плаћа у току коришћења кредита, укупан износ 

других трошкова које клијент треба да плати у току коришћења кредита и 

износ отплатне рате (тачка 7. став 2. Одлуке). 

 Имајући у виду утврђено чињенично стање, тужилац је као кори-

сник кредита закључио уговор о кредиту са туженом дана 22.04.2008. 

године и као прилог уговора уз тужбу је достављен и образац Основних 

података о предметном кредиту од 21.04.2008. године. Како је у наведе-

ном обрасцу Основних података о кредиту који је уручен тужиоцу дан 

пре закључења уговора исказана накнада од 1.600,00 динара, као податак 

о укупном износу накнада и других трошкова које клијент треба да плати 

у току одобравања и реализације утовора о кредиту, а који се укључују у 

обрачун ефективне каматне стопе, при чему је вештачењем утврђено да 

тај износ није наплаћен два пута већ једнократно, то супротно становишту 

нижестепених судова, у конкретном случају није изостало јасно и потпу-

но обавештвање корисника кредита пре закључења уговора у складу са 

Одлуком о јединственом начину обрачуна и објављивања ефективне 

каматне стопе на депозите и кредите („Службени гласник РС“ број 57/06). 

Банка сходно наведеним законским одредбама није била у обавези да 

исказује структуру ове накнаде нити од чега се састоји, односно да ли је 

реч о стварним трошковима који су реални и оправдани. Следом наведе-

ног, уговорна одредба којом се корисник кредита сагласио да банка при-
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ликом исплате кредита задржи 2% од износа одобреног кредита на име 

трошкова обраде кредита, није противна основним начелима облигацио-

ног права, нити условима и начину обавештавања клијената банке, па 

како предметна одредба није ништава, тужилац неосновано потражује 

наплаћени новчани износ са законском затезном каматом на основу чл. 

104. и 214. ЗОО. 

 Други уговор о кредиту, тужилац је закључио са туженом банком 

17.07.2014. године, у време важења Одлуке о условима и начину обрачуна 

ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују 

кориснику („Службени гласник РС“ број 65/11), која је донета на основу 

одредаба Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени 

гласник РС“ бр. 36/11 и 139/14) који се примењује од 05.12.2011. године, 

па тако и у конкретном случају. Одредбама овог закона прописана је оба-

веза банке о обавештавању корисника у предуговорној фази и заснована 

је на једном од основних начела заштите корисника (право корисника на 

информисање). Ово начело обухвата дужност банке да кориснику пружи 

информације и одговарајућа објашњења о условима који се односе на 

(између осталог) уговор о кредиту за који је показао интересовање (у 

даљем тексту: понуду), на начин који ће кориснику омогућити да упореди 

понуде различитих давалаца истих услуга и процени да ли ови услови 

одговарају његовим потребама и финансијској ситуацији, али који кори-

сника ниједног тренутка неће довести у заблуду (члан 5. тачка 3. и члан 

17. став 1. наведеног закона). 

 ...Имајући у виду утврђено чињенично стање, тужилац је као 

корисник кредита закључио уговор о кредиту са туженом дана 17.07.2014. 

године и као прилог уговора уз тужбу је достављен и образац понуде 

(образац 1б – основни подаци о кредиту) који садржи трошкове кредита 

(поред осталог) и једнократну накнаду за одобравање у износу од 140 

евра, односно 16.283,68 динара (проценат једнократне накнаде 2%-фик-

сно). Како је вештачењем утврђено да су ови трошкови кредита укључени 

у обрачун ефективне каматне стопе и наплаћени само једном у наведеном 

износу, то није изостало обавештавање корисника кредита у предуговор-

ној фази о свим трошковима и накнадама, односно врсти и висини свих 

накнада и других трошкова који падају на терет корисника кредита. Банка 

није била у обавези да исказује структуру ове накнаде нити од чега се 

састоји, као и због чега је везана процентуално за износ кредита. Следом 
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наведеног, у конкретном случају уговорна одредба којом се корисник кре-

дита сагласио да банка приликом исплате кредита задржи 2% од износа 

одобреног кредита на име трошкова обраде кредита, није противна основ-

ним начелима облигационог права, нити основним начелима заштите 

корисника финансијских услуга. Како предметна уговорна одредба није 

ништава, тужилац неосновано потражује наплаћени новчани износ са 

законском затезном каматом на основу чл. 104. и 214. ЗОО.” 

  (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 4909/2021 од 

30.09.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

СУБРОГАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ КОРПОРАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ 

СТАМБЕНИХ КРЕДИТА 

 Национална корпорација за осигурање стамбених кредита има 

право да по основу уговорене суброгације од дужника – корисника 

кредита наплати преостали дуг на основу уговора о регулисању међу-

собних односа у пословима осигурања потраживања по основу стам-

бених кредита закљученог са банком – даваоцем кредита. 

Из образложења:  

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужена је 15.10.2007. године 

закључила са банком наменски уговор о кредиту за куповину одређеног 

стана. Туженој је одобрен кредит у износу од 66.400 CHF у динарској про-

тиввредности по продајном курсу банке са роком враћања од 360 месеци. 

Овим уговором (члан 5. тачке 2. и 4) тужена се обавезала да пре пуштања 

кредита у течај плати банци фиксну провизију у износу од 30 евра у динар-

ској противвредности на име накнаде за обраду кредитног захтева код 

Националне корпорације за осигурање стамбених кредита и премију осигу-

рања у висини од 4,2% од износа одобреног кредита. Ову обавезу тужена је 

испунила. Уговор о кредиту који је тужена закључила са банком осигуран 

је код тужиоца, на захтев банке – даваоца кредита који је тужилац прихва-

тио одлуком од 16.10.2007. године и исту доставио банци, а 03.09.2009. 

године издао и полису осигурања. Осигурање уговора о кредиту извршено 

је на основу уговора о регулисању међусобних односа у пословима осигу-

рања потраживања по основу стамбених кредита од 11.07.2007. године 
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којим су тужилац и банка – давалац кредита, поред осталог, уговорили: да 

се осигурање кредита врши по индивидуалној шеми осигурања – на писме-

ни захтев банке и одлуком тужиоца (члан 6); да тужилац обавештава банку 

о прихватању или одбијању захтева за осигурање у писменој форми, на 

меморандуму тужиоца са потписом овлашћеног лица и печатом тужиоца, 

које обавештење представља полису осигурања под условом да су тужиоцу 

по предметном кредиту плаћени премија осигурања и административни 

трошкови, а полиса осигурања је документ којим се тужилац обавезује да, 

када наступи осигурани случај, исплати банци и суму у висини од 75% нето 

оствареног губитка банке (члан 7); да тужилац врши исплату под условом 

да дужник није испунио обавезу по основу уговора о кредиту, што је проу-

зроковало да је банка прогласила кредит доспелим у целости у складу са 

законом и својом пословном политиком, односно да је кредит проглашен 

доспелим услед покретања поступка извршења или хипотекарне продаје на 

предмету обезбеђења и да је банка поднела захтев тужиоцу уз сву потребну 

документацију (члан 15). Анексом овог уговора (заведеним код тужиоца 

под бр. 02-1599 од 18.04.2012. године, а код банке – даваоца кредита под 

бр. G-3011 од 28.02.2012. године), чланом 2. измењен је члан 12. уговора, у 

делу: „расподела средстава наплаћених по основу реализације инструмена-

та обезбеђења“, тако што су после става 3. додата још два става којима је 

уговорено: да је банка сагласна да корпорација има право на наплату прео-

сталог дуга према дужнику у износу од 75% оствареног нето губитка, у 

складу са одредбама Закона о хипотеци и Закона о облигационим односима 

(став 4) и да споредна права којима је обезбеђено испуњење преосталог 

дуга према дужнику не прелазе на корпорацију (став 5). Банка – давалац 

кредита је, због кашњења са плаћањем, туженој 27.12.2010. године послала 

обавештење о једностраном отказу уговора о кредиту од 15.10.2007. годи-

не, који се сматра раскинутим са означеним датумом, а обавеза тужене у 

износу од 66.372,66 CHF доспелом у целости. У вансудском поступку 

намирења потраживања банка је 06.03.2013. године продала стан оптерећен 

хипотеком установљеном у њену корист, по цени од 35.000 EVRA која 

одговара противвредности од 43.028,97 CHF. Након тога, банка је тужиоцу 

упутила захтев за исплату 75% од оствареног нетог губитка, у износу од 

18.271,47 CHF у динарској противвредности по продајном курсу банке на 

дан уплате. Тужилац је 24.06.2013. године донео одлуку којом је дозволио 

исплату означеног износа у динарској противвредности и банци је 

25.06.2013. године уплатио износ од 1.729.853,05 динара. 
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 Другостепени суд је, након укидања првостепене пресуде, полазе-

ћи од овако утврђеног чињеничног стања одлучио да одбије тужбени зах-

тев. По становишту тог суда, нису испуњени услови за прелаз потражива-

ња банке на тужиоца на основу члана 300. Закона о облигационим одно-

сима, јер је тужилац исплатом банци – даваоцу кредита износа који сада 

потражује од тужене испунио своју обавезу из уговора о осигурању 

(полисе осигурања), а не обавезу неког другог лица, ни на основу члана 

939. Закона о облигационим односима зато што је између тужиоца и бан-

ке закључен уговор о осигурању потраживања на који се, према члану 

899. став 2. истог Закона, не примењују одредбе главе 27. тог Закона у 

којој се налази и означена одредба о прелазу осигураникових права према 

одговорном лицу на осигуравача (суброгација). 

 Уговарање права тужиоца на наплату преосталог дуга банке у 

висини од 75% њеног нето губитка, извршено Анексом уговора о регули-

сању међусобних обавеза у пословима осигурања потраживања по основу 

стамбених кредита, по оцени другостепеног суда је недопуштено – про-

тивно члану 899. став 2. Закона о облигационим односима, због чега је 

члан 2. Анекса тог уговора ништав у смислу чланова 47. и 52. наведеног 

Закона. Додатни аргумент за одбијање тужбеног захтева другостепени суд 

налази у непостојању уговорног односа странака и чињеници да је тужи-

лац, прихватањем осигурања кредита, преузео да сноси део ризика његове 

ненаплативости. 

 По становишту Врховног касационог суда, прихватљиви су разло-

зи другостепеног суда да основаност тужиочевог захтева не произилази из 

одредбе члана 300. Закона о облигационим односима. Том одредбом уре-

ђен је случај законске суброгације тако што је прописано да када обавезу 

испуни лице које има неки правни интерес у томе, на њега прелази по 

самом Закону у часу испуњења повероичево потраживање са свим спо-

редним правима. За законску суброгацију битно је да је испуњен туђи дуг, 

а тужилац је исплатом дела потраживања банке који је остао ненаплаћен у 

поступку продаје хипотековане непокретности, испунио своју обавезу из 

уговора о регулисању међусобних односа у пословима осигурања потра-

живања по основу стамбених кредита од 11.07.2007. године и полисе оси-

гурања од 03.09.2009. године. На спорни правни однос не може се приме-

нити ни одредба члана 939. Закона о облигационим односима, јер је њена 

примена изричито искључена одредбом члана 899. став 2. у вези става 1. 
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истог Закона којом је прописано да се одредбе главе 27. тог Закона неће 

примењивати на осигурање потраживања.  

 Међутим, по схватању ревизијског суда, у конкретном случају има 

места примени члана 299. Закона о облигационим односима. Наведеном 

одредбом прописано је: да у случају испуњења туђе обавезе сваки испу-

нилац може уговорити са повериоцем, пре испуњења или приликом испу-

њења, да испуњено потраживање пређе на њега са свим или само са 

неким споредним правима (став 1); да повериочева права могу прећи на 

испуниоца и на основу уговора између дужника и испуниоца, закљученог 

пре испуњења (став 2); да у овим случајевима суброгација испуниоца у 

права повериоца настаје у часу испуњења (став 3). На овај начин уређена 

је уговорна (вољна) суброгација.  

 Тужилац и банка – давалац кредита су Анексом уговора о регули-

сању међусобних односа у пословима осигурања потраживања по основу 

стамбених кредита уговорили право тужиоца да наплати преостали дуг 

према дужнику – кориснику кредита у висини од 75% оствареног нето 

губитка банке (ненаплаћеног потраживања коришћењем уговорених сред-

става обезбеђења). Није прихватљива оцена нижестепеног суда о ништа-

вости тог Анекса, као супротног члану 899. став 2. Закона о облигационим 

односима. Наведена одредба само прописује да се одредбе главе 27. Зако-

на о облигационим односима којима је уређено осигурање неће примењи-

вати на осигурање потраживања, али не искључује нити забрањује осигу-

равачу и осигуранику да уговором уреде прелаз потраживања и код угово-

ра о осигурању потраживања, у складу са начелом аутономије воље и сло-

боде уговарања. Следствено томе, Анекс уговора који је тужилац закљу-

чио са банком – даваоцем кредита, није ништав правни посао ни са стано-

вишта одредби чл. 47. и 52. Закона о облигационим односима. 

 Из наведених разлога, преиначена је другостепена пресуда тако 

што је усвојен тужбени захтев и на основу члана 416. став 1. ЗПП одлуче-

но као у првом ставу изреке“. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 902/2021 од 

10.11.2021. године, утврђене на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године)  
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ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РАСКИДА УГОВОРА 

Раскид уговора ствара обавезу уговорне стране да другој уго-

ворној страни врати новчани износ који је примила по основу угово-

ра који је раскинут, и то у року који су странке уговором одредиле за 

враћање примљеног у случају раскида уговора, те од истека тако уго-

вореног рока дугује и законске затезне камате. 

Из образложења: 

„Према чињеничном стању утврђеном од стране првостепеног 

суда, на коме је заснована побијана пресуда, парничне странке су биле у 

пословном односу по основу Уговора од 29.12.2011. године и Анекса 1. 

тог Уговора закљученог дана 20.03.2012. године. Уговорена је заједничка 

производња четири инсектицида. Обавеза туженог је да обезбеди дозволе 

за промет инсектицида, да изврши увоз и производњу целокупне количи-

не инсектицида, да обезбеди техничку подршку за производњу и гаранту-

је ексклузивитет тужиоцу у производњи. Анексом су уговорили рок за 

прибављање дозволе за промет и производњу инсектицида и друге тех-

ничке подршке, односно за стварање правних и техничких предуслова за 

моментални почетак производње уговорених препарат – инсектицида, 

који се одређује на страни туженог и то 120 дана од закључења Анекса. 

Анексом су одредили и рок за повраћај новчаних средстава са законском 

каматом, на 31.01.2013. године, у случају нереализације добијања решења 

о издавању сталне дозволе за стављање у промет готовог препарата и реа-

лизације производње средстава за заштиту биља која су предмет основног 

уговора. Анексом је наведено да су рокови утврђени анексом фиксни и да 

њихово непоштовање представља разлог за раскид уговора. Првостепени 

суд закључује да је рок од 120 дана од потписивања Анекса 1, за приба-

вљање дозвола за производњу, битан састојак уговора у смислу члана 125. 

став 1. Закона о облигационим односима и да је последица неизвршења 

обавезе у том року раскид уговор по самом закону и повраћај датог на 

име испуњења обавезе из уговора. Првостепени суд је утврдио да тужени 

није испунио преузету обавезу на прибављање неопходних дозвола за 

промет и производњу уговорених препаратa у року од 120 дана, те из тог 

разлога уговор сматра раскинутим. Зато је пресудом утврђено да су пред-

метни уговор и анекс раскинути. Како је тужилац на име испуњења уго-

ворних обавеза туженом уплатио износ од 9.000.000,00 динара, исплатама 
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у три наврата, обавезан је тужени да исте износе врти тужиоцу са закон-

ском затезном каматом од дана када је исплату примио.  

 Врховни касациони суд налази да је другостепени суд правилно 

применио материјално право, садржано у одредби члана 125. Закона о 

облигационим односима када је према одредбама Анекса 1 уговора о 

заједничкој производњи закључио да рок који је предвиђен за прибавља-

ње дозволе за промет и производњу уговорених инсектицида, односно за 

стварање правних и техничких предуслова за почетак производње од 

стране туженог, јесте битан елеменат уговора. Да је то тако, произилази 

из одредаба Анекса којим се одређује да је утврђени рок фиксан, што зна-

чи да се не може мењати, и да његово непоштовање представља разлог за 

раскид уговора, па су зато одређене и последице раскида, на начин да је 

одређен рок за повраћај новчаних средстава на 31.01.2013. године, управо 

за случај нереализације обавезе туженог у тако одређеном року. Како је 

уговорени рок, као битан елеменат уговора, 120 дана од дана закључења 

Анекса 1 од 20.03.2012. године, то је јасан закључак нижестепених судова 

да је уговор раскинут по сили закона протеком уговореног рока, по одред-

би члана 125. став 1. Закона о облигационим односима.     

  Декларисан раскид уговора је узроковао одлуку о обавези туженог 

да тужиоцу врати новчани износ који је примио од тужиоца по основу угово-

ра који је раскинут. Међутим, према наводима тужиоца изнетим у току 

поступка, и с обзиром на утврђено чињенично стање, одлука није у потпуно-

сти правилна, односно заснована на правилној примени одредбе члана 132. 

Закона о облигационим односима. Према изричитим наводима тужиоца из 

поднеска од 20.06.2017. године, тужени је тужиоцу вратио део уплаћених 

средстава, те је по том основу преостало тужиочево потраживање од 

6.640.380,80 динара, па је за разлику до 9.000.000,00 динара са затезним 

каматама и тужилац и смањио тужбени захтев, што према одредби члана 200. 

став 4. Закона о парничном поступку представља делимично повлачење 

тужбе. Међутим, како ревидент на те околности указује поводом погрешне 

примене материјалног права о основаности тужбеног захтева у наведеном 

делу, то ревизијски суд прихвата такве наводе за основане, преиначује ниже-

степене пресуде у наведеном делу и одбија тужбени захтев преко износа од 

6.640.380,80 динара са законским затезним каматама од 01.02.2013. године до 

исплате, по одредби члана 416. став 1. Закона о парничном поступку. Приме-

ном члана 132. став 2. Закона о облигационим односима, тужилац има право 
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да му тужени врати оно што је дао у испуњењу уговора који је раскинут, што 

је износ од 6.640.380,80 динара с обзиром да је према наводима тужиоца део 

примљеног износа тужени вратио. Парничне странке су уговором одредиле 

туженом рок за враћање примљеног у случају раскида уговора, на 31.01.2013. 

године. Према томе, тужени је у доцњи са враћањем преосталог износа почев 

од 01.02.2013. године, од кад тужиоцу на износ главнице дугује и законске 

затезне камате, по одредби члана 277. став 1. у вези члана 324. став 1. Закона 

о облигационим односима.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 136/ од 

20.5.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године)  

 

 

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНЕ ОСУДЕ 

Накнада нематеријалне штете досуђује се ради отклањања 

само оних штетних последица неосноване осуде, насталих мимо кри-

вичних санкција које су према осуђеном лицу основано примењене. 

Из образложења: 

„Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је 25.12.2003. 

године лишен слободе, када му је решењем истражног судије Окружног 

суда у Београду, Већа за ратне злочине Ки V 2/03 од 25.12.2003. године 

одређен притвор, применом члана 142. став 1. тачка 1. ЗКП-а, због сумње 

да је извршио кривично дело из члана 144. ОКЗ-а. Пресудом Оркужног 

суда у Београду, Већа за ратне злочине КВ 4/06 од 12.03.2009. године, 

тужилац као до тада неосуђивано лице, оглашен је кривим за извршење 

кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 КЗ 

СРЈ, у вези са чланом 22 КЗ СРЈ и осуђен на казну затвора у трајању од 20 

година. Решењем Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочи-

не КЖ1 По2 2/14 од 12.02.2015. године, према тужиоцу је прекинуто извр-

шење казне затвора и одређена је мера забране напуштања боравишта нај-

дуже до три месеца. Пресудом Апелационог суда у Београду, Одељења за 

ратне злочине Кж1 По2 2/14 од 14.11.2017. године, преиначена је означе-

на пресуда првостепена пресуда, тако да је тужилац оглашен кривим за 

извршење кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из 

члана 144. у вези са чланом 22. КЗ СРЈ, те осуђен на казну затвора у траја-
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њу од пет година, у коју му се урачунава време проведено у притвору од 

25.12.2003. године, па надаље, као и време проведено на издржавању 

казне затвора. Према образложењу наведене одлуке, преиначена је одлука 

о кривици, тако што је радња стрељања ратних заробљеника изостављена 

из чињеничног описа изреке, док је ударање ратних затвореника у шпали-

ру третирано као нечовечно поступање, што и даље представља обележје 

кривичног дела за које је осуђен првостепеном пресудом. Тужилац је у 

притвору и на издржавању казне затвора био у периоду од 25.12.2003. 

године до 12.02.2015. године, односно 11 година и 45 дана, па имајући у 

виду да му је изречена казна од 5 година затвора, провео је шест година и 

49 дана, односно 2239 дана дуже од казне затвора која му је изречена. 

Тужилац је рођен 1967. године, није осуђиван за друга кривична дела, у 

време лишења слободе био је ожењен а његов син је имао десет година.  

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, првостепени 

суд је у складу са релевантним одредбама Законика о кривичном поступ-

ку које предвиђају да лицу коме је усвајањем захтева за заштиту закони-

тости изречена блажа казна лишења слободе од оне коју је издржао, при-

пада право на накнаду штете, досудио тужиоцу износ од 15.000.000,00 

динара, а чију висину је одредио водећи рачуна о природи и тежини кри-

вичног дела које је тужиоцу стављено на терет, дужину времена проведе-

ног у притвору односно затвору, што неминовно оставља траг у виду 

душевне патње услед изолованости и ограничене слободе кретања, услове 

боравка у затвору, као и чињеницу да тужилац никада није био осуђиван.  

Прихватајући у потпуности утврђено чињенично стање, другосте-

пени суд налази да је утврђена одговорност тужене за штету нанету тужи-

оцу оправдана, али да су одредбе члана 200. ЗОО погрешно примењене, 

па је висина утврђене нематеријалне штете превисоко одређена. Имајући 

у виду битну чињеницу да је је тужилац у поступку након подношења зах-

тева за заштиту законитости осуђен на казну затвора, али у краћем траја-

њу, правилна примена цитиране законске одредбе упућује да би износ од 

9.000.000,00 динара била правична новчана накнада и приближна матери-

јална сатисфакција за нематеријалну штету коју је тужилац трпео и трпи 

због неоснованог лишења слободе. 

Врховни касациони суд налази да је другостепени суд правилно 

применио материјално право, закључујући да душевни болови због неосно-

ваног лишења слободе представљају јединствени вид штете који обухвата 
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све штетне последице везане за личност оштећеног, које су проистекле из 

лишења слободе само у оном делу у ком је оно било неосновано. Приликом 

одмеравања правичне накнаде у обзир се узимају све околности које су ути-

цале на природу, тежину и трајање психичких болова. У том смислу, чиње-

ница да је тужилац у поновљеном кривичном поступку осуђен на безуслов-

ну казну затвора у трајању од пет година, упућује суд на закључак да би и 

таква казна сама по себи довела до значајних последица по његову личност, 

по част и углед који ужива у друштву и однос средине у којој живи према 

њему после осуде, те да би и при редовном току ствари при издржавању 

казне на коју је осуђен, тужилац трпео значајне психичке болове услед суо-

чавања са затворским условима и изолованости. Накнада нематеријалне 

штете која је предмет овог поступка, досуђује се ради отклањања само оних 

штетних последица по личност тужиоца насталих мимо редовног ретрибу-

тивног дејства кривичних санкција које су према њему основано примење-

не. Правилном применом члана 200. Закона о облигационим односима, дру-

гостепени суд је приликом доношења одлуке о висини новчане компенза-

ције на адекватан начин ценио битну чињеницу да је у поновљеном кривич-

ном поступку тужилац осуђен на дугогодишњу безусловну казну затвора, 

те му је досудио износ који представља одговарајућу материјалну сатис-

факцију за штету коју је трпео због неоснованог лишења слободе. Супрот-

но наводима ревизије, досуђивање накнаде у већем износу, било би у сми-

слу члана 200. став 1. Закона о облигационим односима, противно циљу 

коме служи та накнада.“ 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 844/2021 од 

21.4.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
 

 

ОДГОВОРНОСТ ОПШТИНЕ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ 

МИГРАНТИ 

 Општина није одговорна за штету коју проузрокују мигранти 

привремено смештени у прихватни центар на њеној територији. 

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужиоци се баве пчелар-

ством, а од 2017. године ту делатност обављају у оквиру пољопривредног 
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газдинства регистрованог на тужену Г.Н. Током јануара и фебруара 2017. 

године тужиоцима је у два наврата уништено укупно 17 кошница које су 

се налазиле у шуми „В“, у близини мото хотела „А“ који је служио као 

прихватни центар за мигранте. Тужиоци су ове догађаје пријавили поли-

цији која је обавила увиђај и даљим радом идентификовала учиниоце - 

пет лица из А. Висина настале штете - обичне штете и изгубљене добити, 

утврђена је вештачењем. 

 На основу тако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је 

закључио да постоји солидарна одговорност Републике Србије и тужене 

општине, у смислу члана 172. Закона о облигационим односима и тачке 1. 

Закључка Владе Републике Србије бр. 401-9047/15 од 24.08.2015. године, 

па је применом члана 189. став 1. Закона о облигационим односима обаве-

зао тужену на исплату тражене накнаде обичне штете и измакле користи.  

 Другостепени суд је прихватио закључак нижестепеног суда о 

одговорности тужене општине, а жалбене наводе тужене сматрао је нео-

снованим. По налажењу тог суда, код утврђене чињенице да су штету 

проузроковали мигранти смештени у прихватни центар у А, првостепени 

суд је на основу члана 172. Закона о облигационим односима правилно 

обавезао тужену да надокнади тужиоцима проузроковану штету. Према 

становишту другостепеног суда, јединицама локалне самоуправе се на 

основу Закључка Владе Републике Србије бр. 401-9047/15 од 24.08.2015. 

године из државног буџета обезбеђују средства ради организације прихва-

та миграната, што значи да тужена те послове обавља као поверене и зато 

се њена одговорност не може искључити.  

 По налажењу Врховног касационог суда, основано се изјављеном 

ревизијом указује на погрешну примену материјалног права.  

 Одредбом члана 35. став 2. Устава Републике Србије прописано је 

да свако има право на накнаду материјалне или нематеријалне штете коју 

му незаконитим или неправилним радом проузрокује државни орган, има-

лац јавног овлашћења, орган аутономне покрајине или орган јединице 

локалне самоуправе. Основне претпоставке одговорности у складу са 

наведеном одредбом су незаконит рад - акт или радња која је противна 

правним нормама, односно неправилан рад - рад који ни је у складу са 

општим нормама у вршењу службе или делатности.  
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 Према одредби члана 172. став 1. Закона о облигационим односи-

ма, правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трећем 

лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција. 

 Надлежност општине одређена је чланом 190. Устава Републике 

Србије и чланом 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07). Према тим одредбама у њеној надлежно-

сти нису послови у вези са миграцијама и мигрантима. Законом о упра-

вљањем миграцијама („Службени гласник Репубилке Србије“ број 

107/12), стручне и друге послове који се односе на управљање миграција-

ма утврђене тим законом, и са њима повезане управне послове обавља 

Комесаријат за избеглице и миграције (члан 9). У локалним самоуправама 

се, сходно члану 12. став 1. и 2. наведеног закона, образују локални савети 

за миграције ради обављања саветодавних послова у вези са управљањем 

миграцијама на њиховој територији - праћење и извештавање Комесарија-

та о миграцијама на тој територији, предлагање програма, мера и планова 

активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама 

и других послова из области управљања миграцијама у складу са законом. 

 Имајући изложено у виду, по становишту Врховног касационог 

суда, тужена општина не може бити одговорна за штету коју проузрокују 

мигранти привремено смештени на њеној територији у прихватне центре. 

У надлежности органа тужене општине није прихват и смештај миграната 

у прихватне центре, нити је у надлежности било ког њеног органа контро-

ла кретања миграната, односно заштита имовине локалног становништва. 

Локални савет за миграције који се образује на основу члана 12. став 1. 

Закона о управљању миграцијама има само саветодавну улогу.  

 Не може се прихватити став другостепеног суда да тужена општи-

на, на основу Закључка Владе Републике Србије бр. 401-9047/2015 од 

24.08.2015. године, послове у вези са миграцијама и мигрантима обавља 

као поверене послове. Послови из надлежности Републике Србије не могу 

се поверити локалној самоуправи закључком већ само законом (члан 178. 

став 1. Устава Републике Србије).  

 Означеним Закључком којим је предвиђено да се јединицама 

локалне самоуправе у Републици Србији, на чијим територијама постоји 

повећани број миграната, обезбеђују средства из буџета Републике Србије 

ради ургентне потребе решавања елементарних услова живота и отклања-

ња последица насталих услед повећања броја миграната који се групишу 



Грађанско одељење 

151 

на њиховим територијама, не може бити основ за обавезу тужене да 

надокнади тужиоцима насталу материјалну штету.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 123/2020 од 

10.12.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године) 

 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ КОЈА СУКЦЕСИВНО 

НАСТАЈЕ 

 Рок за прво потраживање материјалне штете која сукцесивно 

настаје мора се остварити у оквиру члaна 376. ЗОО, а за свако следе-

ће потраживање, рок застарелости се рачуна од окончања тог спора 

по члану 392. став 3. ЗОО. 

Из образложења: 

„Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је дана 

10.10.2006. године радио на машини за утоварање и чишћење шећерне 

репе на депонији шећерне репе у селу Ушће код Обреновца, када је, док 

се налазио у кабини машине која је била укључена задобио тешке телесне 

повреде на стопалу леве ноге, нагњечење свих прстију левог стопала, пре-

лом палца левог стопала и метатарзалних костију стопала, при чему је 

тужиоцу истовремено компромитована артеријска циркулација у повређе-

ним деловима стопала. Код тужиоца је, услед задобијене повреде и поред 

хируршке интервенције и лечења у хипербаричној комори дошло до 

некрозе (изумирања ткива стопала) и ампутације прстију дела левог сто-

пала. Тужилац је дана 10.10.2006. године, упућен на наведено радно место 

на коме је повређен, упутом за рад издатом од стране Омладинске задруге 

„С“ и потврдом тужене од 04.10.2006. године, а претходно му је решењем 

о отказу уговора о раду од 12.06.2006. године отказан уговор о раду из 

2005. године због престанка потребе за обављање послова на које је рас-

поређен (послови трактористе). Лечење тужиоца је имало дужи ток, врше-

не су сукцесивне операције, а лечење је завршено 2010. године, од када 

код тужиоца настају други здравствени проблеми везани за кичму, који се 

не могу директно повезати са самом повредом тужиоца (последњи изве-

штај о лечењу кичме тужиоца из децембра 2010. године). Код тужиоца је 

за време лечења постојала привремена неспособност за рад и решењем 
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НСЗ, Филијала С.М од 28.11.2011. године извршена је оцена радне спо-

собности и утврђено умањење радне способности тужиоца, 1. степен 

тешкоћа и препрека у раду. Тужилац је делимично способан за обављање 

послова у оквиру занимања металостругар, односно није способан да ради 

осам сати за машином, неспособан је за нормирани рад за обављање 

послова који захтевају дуготрајно ходање, стајање и рад на ногама, а спо-

собан је лакше физичке послове. Тужилац све време од повређивања није 

радио, односно није могао да пронађе посао и био је пријављен код Наци-

оналне службе за запошљавање. Тужилац је у периоду од 30.01.2015. 

године до 30.10.2015. године примао новчану социјалну помоћ у месеч-

ном износу од 5.139,00 динара. Тужена је правноснажном пресудом П1 

615/10, у претходно вођеној парници обавезана да тужиоцу накнади нема-

теријалну штету за претрпљене физичке болове, претрпљени страх, 

душевне болове због умањења животне активности и наружености, која 

накнада је тужиоцу исплаћена дана 21.06.2013. године. Изгубљена зарада 

тужиоца за период од 01.06.2011. године до 31.12.2017. године износи 

укупно 2.667.360,00 динара (главница са обрачунатом затезном каматом 

од 1.175.532,00 динара).  

 Првостепени суд је, полазећи од утврђеног чињеничног стања, 

делимично усвојио тужбени захтев, налазећи да приговор застарелости 

потраживања није основан, јер је тужилац за насталу штету сазнао даном 

доношења решења НСЗ од 28.10.2011. године, којим му је утврђено ума-

њење радне способности, па имајући у виду да је тужба поднета 

10.06.2014. године, трогодишњи рок застарелости из члана 376. став 1. 

Закона о облигационим односима није протекао. 

 Другостепени суд је преиначио првостепену пресуду и тужбени 

захтев одбио као неоснован, са образложењем да је потраживање тужиоца 

застарело, јер је тужилац за обим штете и лице одговорно за њен настанак 

сазнао 2010. године када је његово лечење завршено и здравствено стање 

у вези настале повреде постало коначно, од када почиње тећи рок застаре-

лости прописан чланом 376. став 1. ЗОО, а не даном доношења решења 

НСЗ од 28.10.2011. године, а тужбу је поднео 10.06.2014. године. 

 Према члану 376. Закона о облигационим односима потраживање 

накнаде проузроковане штете застарева за три године од када је оштећеник 

дознао за штету и за лице које је штету учинило (став 1). У сваком случају 

ово потраживање застарева за пет година од када је штета настала (став 2).  
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 Према члану 186. ЗОО обавеза накнаде штете сматра се доспелом 

од тренутка настанка штете, али застарелост потраживања по овом основу 

(члан 376. став 1.) почиње да тече од дана у коме је оштећени дознао за 

штету и учиниоца (субјективни рок). Почетак објективног рока, чије је 

трајање 5 година, рачуна се од када је штета настала. Дакле, није од знача-

ја када је извршена штетна радња, већ се почетак рока везује за тренутак 

настанка штете, који је уједно и тренутак доспелости обавезе накнаде 

штете (члан 386. ЗОО). Овај рок тече без обзира да ли је оштећени сазнао 

за штету и учиниоца и његовим истеком наступа потпуна застарелост. 

Одредбом члана 361. став 1. истог закона застарелост почиње тећи 

првог дана после дана када је поверилац имао право да захтева испуњење 

обавезе, ако законом за поједине случајеве није шта друго прописано.  

Одредбом члана 392. став 3. ЗОО прописано је да када је прекид 

застаревања настао подизањем тужбе или позивањем у заштиту, или исти-

цањем пребијања потраживања у спору, односно пријављивањем потра-

живања у неком другом поступку, застаревање почиње тећи изнова од 

дана када је спор окончан или свршен на неки други начин.  

Код утврђеног да се тужилац повредио дана 10.10.2006. године 

(штетна радња), да све време од повређивања није радио, односно није 

могао да пронађе посао и био је пријављен код НСЗ, да је у претходно 

вођеној парници П1 615/10 остварио нематеријалну штету, али да у истој 

парници материјалну штету није тражио, да је окончањем лечења 2010. 

године сазнао за штету и лице одговорно за њен настанак, а по први пут 

тужбу за накнаду материјалне штете на име изгубљене зараде и то за 

период од 01.06.2011. године до 31.12.2017. године, поднео је тек 

10.06.2014. године, то је и по оцени ревизијског суда наступила застаре-

лост потраживања накнаде штете коју тужилац у конкретном случају 

потражује у смислу члана 376. ЗОО у вези члана 186. ЗОО и члана 392. 

став 3. ЗОО, како је то правилно утврдио другостепени суд. 

Наиме, тужилац материјалну штету трпи од штетног догађаја 

10.10.2006. године која настаје сукцесивно и иста се састоји у изгубљеној 

заради. Али тужилац је рок за прво потраживање материјалне штете 

морао остварити у оквиру члана 376. ЗОО, а за свако следеће потражива-

ње рок застарелости би се рачунао од окончања предметног спора по чла-

ну 392. став 3. ЗОО, што је пропустио да учини, па је наступила застаре-

лост предметног потраживања.  
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Осим наведеног, накнада штете због смањене радне способности се 

досуђује на бази стварне штете због изгубљене зараде, изражене у негатив-

ној разлици у доходку који је провређени примао пре повреде и коју оства-

рује после повређивања, а не на бази утврђеног постојања процента умање-

не радне способности, као последице повређивања. Следом наведеног, а 

имајући у виду садржину тражене правне заштите и утврђено чињенично 

стање, правилна је одлука другостепеног суда о почетку тока застарелости 

потраживања тужиоца за насталу штету, те да се у конкретном случају исти 

не може рачунати од датума доношења решења НСЗ од 28.11.2011. године, 

којим је извршена оцена радне способности и утврђено умањење радне спо-

собности тужиоца услед настале повреде. Стога су ревизијски наводи о 

погрешној примени материјалног права оцењени као неосновани.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2677/2019 од 

24.12.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године) 

 

 

ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ  

И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 За законито обављање послова посредовања у промету и заку-

пу непокретности и стицање права на посредничку накнаду, неопхо-

дан услов је да правно или физичко лице које се бави том делатношћу 

буде уписано у регистар посредника. 

Из образложења: 

 „Одредбом члана 1. Закона о посредовању у промету и закупу непо-

кретности („Службени гласник РС“ брoj 95/2013), уређени су услови и начин 

обављања посредовања у промету и закупу непокретности, као и надзор над 

применом овог закона. Чланом 2. наведеног закона прописано је да на питања 

која нису овим законом посебно уређена, сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређују облигациони односи. Према члану 3. став 1. тачка 2. истог 

закона, посредник је привредно друштво, односно предузетник који има седи-

ште у Републици Србији и који је уписан у регистар посредника. Одредбом 

члана 12. став 1. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности про-

писано је да је забрањено да правно или физичко лице које није уписано у 

регистар посредника обавља посредовање. Чланом 32. наведеног закона про-
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писано је да ће се новчаном казном у висини од двоструке до петоструке вред-

ности уобичајне посредничке накнаде, казнити за прекршај правно лице, пред-

узетник, физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу, ако обавља 

посредовање супротно забрани из члана 12. став 1. овог закона.  

 На основу цитираних законских одредби, произилази да је за 

законито обављање послова посредовања у промету и закупу непокрет-

ности неопходно да лице које се бави том делатношћу буде уписано у 

регистар посредника. Закон о посредовању у промету и закупу непо-

кретности је специјални закон који се примењује на сва питања која су 

тим законом уређена у погледу услова и начина обављања посредничке 

делатности у закључењу уговора о промету и закупу који за предмет 

имају непокретност, док се одредбе Закона о облигационим односима, 

као општег закона, примењују супсидијарно, на питања која нису спе-

цијалним законом посебно регулисана. 

 Имајући у виду предмет тужбеног захтева у овој правној ства-

ри, којим се тражи исплата накнаде за извршено посредовање у прода-

ји непокретности по овереном уговору о купопродаји, које чине описа-

не пословне просторије фабрике када у Кањижи, са земљиштем, које су 

биле у власништву Привредног друштва „VTG C“ DOO S, као и 

неспорно утврђену чињеницу да тужилац као физичко лице није упи-

сан у Регистар посредника за обављање послова посредовања у проме-

ту и закупу непокретности, такав захтев не може уживати судску 

заштиту с обзиром да се заснива на недозвољеним радњама тужиоца 

које су обављене супротно наведеним законским одредбама, јер тужи-

лац није испунио законску обавезу регистрације својих активности у 

домену посредовања у промету непокретности.  

 С озбиром на наведено, нису основани ревизијски наводи о погре-

шној примени материјалног права истицањем да је пословни однос купо-

продаје између наведена два привредна друштва у потпуности релизован 

уз његово посредовање и да му због тога припада уговорена накнада.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1137/2020 од 

22.10.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године) 
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СТВАРНО ПРАВО 

 
 

ЗАКОНИТОСТ ДРЖАВИНЕ УНИВЕРЗАЛНОГ СУКЦЕСОРА 

 Универзални сукцесор (законски или тестаментални) има зако-

ниту државину само ако је и његов оставилац био законити држалац. 

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, пресудом Окружног суда у 

Пожаревцу Гж 857/91 од 28.08.1991. године преиначена је првостепена 

пресуда и утврђено да је тужилац у том спору Д.Р. по основу одржаја вла-

сник катастарских парцела 1756 и 1757, обе КО Ж и да нема правну 

важност уговор о купопродаји тих парцела Ов. 318/83 који је закључен 

између тужених у тој парници – продавца Н.Г. и купца М.Г. Тужиља је 

ћерка Д.Р (умро 29.09.2006. године), а тужени су синови М.Г (умро 

01.09.2001. године). Правни претходник тужиље се на основу наведене 

пресуде није уписао као власник означених парцела. Тужени су решењем 

о наслеђивању О 181/02 од 02.09.2002. године оглашени за наследнике 

заоставштине пок. М.Г, између осталог и на спорним парцелама, и у ката-

стру непокретности уписани су као њихови сувласници са једнаким уде-

лима. Правноснажним решењем Основног суда у Петровцу на Млави – 

Судска јединица у Жагубици О 369/17 од 31.03.2017. године предметне 

парцеле су утврђене као накнадно пронађена заоставштина пок. Д.Р. и на 

њима је тужиља оглашена за јединог законског наследника. 

 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени 

судови су одбили тужбени захтев. По налажењу судова, тужени су као 

законити (на основу правноснажног решења о наслеђивању) и савесни 

(нису знали за спор између правних претходника странака окончан пресу-

дом Окружног суда у Пожаревцу) држаоци стекли својину на спорним 

парцелама одржајем, у складу са чланом 28. став 2. Закона о основама 

својинскоправних односа – протеком рока од 10 година, рачунајући од 

смрти њиховог оца. 
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 По становишту Врховног касационог суда, у овом спору је погре-

шно примењено материјално право. 

 Тужени нису законити држаоци спорног земљишта. Држалац има 

закониту државину ако се она заснива на правном основу који је потребан 

за стицање права својине и ако је државина прибављена на законом дозво-

љени начин, односно ако није манљива (члан 72. став 1. Закона о основа-

ма својинскоправних односа). Универзални сукцесори (законски и теста-

ментални) са становишта законитости имају онакву државину какву је 

имао њихов оставилац. То је у складу са природом универзалне сукцесије, 

чија је суштина у томе да следбеник ступа у правну ситуацију у каквој се 

налазио оставилац и у сва његова права и обавезе. С тога, универзални 

сукцесори имају закониту државину само ако је и њихов оставилац био 

законити држалац. 

 У конкретном случају, правни претходник тужених није био закони-

ти држалац спорних непокретности јер је пресудом Окружног суда у Пожа-

ревцу Гж 857/91 од 28.08.1991. године утврђено да је без правне важности 

уговор о купопродаји Ов. 318/83 којим је купио означене парцеле.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 319/2020 од 

12.11.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године) 

 

 

ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ 

 У поступку продаје земљишта уписаног у катастар непокрет-

ности као пољопривредног земљишта без евидентиране пренамене у 

грађевинско земљиште, власник суседног пољопривредног земљишта 

нема право прече куповине јер је пренамена земљишта извршена већ 

доношењем планског акта јединице локалне самоуправе као и фак-

тичком изградњом објекта на предметном земљитшу. 

Из образложења: 

 „У конкретном случају из утврђеног чињеничног стања произлази 

да је неспорно да је планским документом просторним планом Општине 

Ковин одређено да су предметне парцеле по врсти и намени грађевинско 

земљиште ван граница градског грађевинског земљишта. Намена земљи-
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шта одређена планским документом је битна чињеница за правилну приме-

ну члана 82. Закона о изградњи и планирању. Сходно томе, погрешан је 

закључак првостепеног суда да се планским документом само стварају 

услови за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинског 

земљиште, као и да тужени нису доказали да се ради о грађевинском 

земљишту. Наиме, сама чињеница да су спорне катастарске парцеле уписа-

не у лист непокретности као пољопривредно земљиште у својини првоту-

женог, као продавца истих, не омогућава извођење закључка по аутомати-

зму да је предмет промета пољопривредно земљиште како погрешно 

закључује првостепени суд. У конкретном случају намена спорних ката-

старских парцела одређена је планским документом просторним планом 

Општине Ковин, те исти представља основ промене намене земљишта. 

Одредбом члана 83. став 2. изричито је прописано да ступањем на снагу 

планског документа којем је промењена намена земљишта у грађевинско 

земљиште, власници тог земљишта стичу права и обавезе прописане овим 

Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона, без обзира на 

чињеницу што орган надлежан за упис на непокретностима и правима на 

њима није спровео промену у јавној књизи у евиденцији непокретности и 

права. Грађевинско земљиште које је намена промењена у складу са ставом 

2. овог члана, може се користити и у друге сврхе до провођења земљишта 

планираној намени. Применом наведених законских одредби, првотужени 

као власник таквог земљишта стиче права и обавезе прописане Законом о 

планирању и изградњи, па исти није био дужан да пре закључења уговора о 

купопродаји претходно понуди предметну непокретност тужиоцу као вла-

снику суседног пољопривредног земљишта, а самим тим нити се тужилац 

може позивати на повреду законског права прече куповине.  

 Са друге стране предметне парцеле како правилно закључује дру-

гостепени суд су и фактички постале грађевинско земљиште изградњом 

објекта. У погледу ове чињенице у списима постоје писмени докази, горе 

поменута потврда Општинске управе Ковин од 13.09.2011. године, лист 

непокретности број 7179 КО Б од 25.04.2016. године из чије садржине 

произлази да се 19 објеката који се налазе на предметним парцелама књи-

жени и то 13 објеката као објекти који су преузети из земљишних књига, а 

објекти под бројем 14, 16, 17, 18 и објекат на парцели 6900 књижени су 

као објекат изграђени без одобрења за градњу. Објекат број 15 има одо-

брење за употребу, што произлази из решења Републичког геодетског 

завода Службе за катастар непокретности од 06.04.2017. године, при чему 
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су без утицаја на правилност одлуке наводи ревидента и достављени дока-

зи да је донето решење о уклањању кровне конструкције са објекта број 

15. Сходно томе, изградњом објекта предметно земљиште је и фактички 

постало грађевинско земљиште чија природа није доведена у питање 

изградњом неколико објеката без грађевинске дозволе. На закључак да је 

предмет продаје грађевинско земљиште су без утицаја наводи тужиоца и 

достављене фотографије из 2017. године о стању објеката као доказ да се 

ради о девастираним објектима од којих су остали само зидови, обзиром 

на члан 82. Закона о изградњи и планирању и утврђено чињенично стање. 

 Сходно томе, неосновани су наводи ревидента којим се указује на 

правилност става првостепеног суда са позивом на одредбе чл. 23. и 24. 

Закона о пољопривредном земљишту да је прометовано пољопривредног 

земљиште код горе наведених одредаба Закона о планирању и изградњи. 

У конкретном случају ради се о земљишту које је планским актом прогла-

шено за грађевинско, при чему су и фактички изграђени објекти, па се на 

исто примењују прописи који се односе на грађевинско земљиште, те 

чињеница да у катастру није евидентирана промена намене пољопривред-

ног земљишта и да није поднет захтев за промену намене, не омогућава 

тужиоцу да се позива на постојање и повреду права прече куповине.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 495/2019 од 

30.3.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године)  

 

 

ПУНОВАЖНОСТ ПРАВНОГ ПОСЛА ЗАКЉУЧЕНОГ  

У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ 

 Правна ваљаност закљученог правног посла у поступку кома-

сације није условљена прибављањем претходне сагласности за њего-

во закључење од стране Републичке дирекције за имовину Републике 

Србије.  

Из образложења: 

 „Пресудом Привредног апелационог суда Пж 1565/18 од 

05.09.2019. године преиначена је пресуда Привредног суда у Новом Саду П 

603/2017 од 20.09.2017. године тако што је утврђено да је споразум о наде-
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ли земљишта из комасационе масе број 1538 од 03.06.2008. године закљу-

чен између тужиоца ЈП „Војводина шуме“ Петроварадин и туженог Општи-

на Тител ништав. Истом пресудом обавезани су тужени да тужиоцу накна-

де трошкове првостепеног поступка у износу од 225.000,00 динара, као и 

трошкове другостепеног поступка у износу од 382.218,00 динара.  

 Према утврђеном чињеничном стању, Управни одбор тужиоца је на 

хитној седници одржаној 29.05.2008. године донео одлуку којом се одобра-

ва тужиоцу да пред Комисијом за комасацију у КО Тител споразумно реши 

имовинскоправне односе са туженим, тако да се изврши надела земљишта 

из комасационе масе. Дана 03.06.2008. године закључен је између тужиоца 

и туженог споразум број 1538 у коме је наведено да странке регулишу 

међусобна права и обавезе везано за спровођење комасације у КО Тител и 

саглашавају се да им се као учесницима поступка изврши надела земљишта 

из комасационе масе и то тако што ће се тужиоцу кориснику земљишта у 

државној својини наделити табла 26, парцела број 2441 и табла 100, парце-

ла број 3103, док ће туженом кориснику земљишта у државној својини бити 

надељена табла 246, парцела број 4588/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 и табла 

63, парцела број 2442/1, 2. Тужени се обавезао да на име разлике у вредно-

сти земљишта исплати тужиоцу износ од 12.123.514,00 динара. Предвиђено 

је да се примопредаја земљишта изврши записнички од стране комисија 

које ће формирати тужилац, односно тужени. Након закључења споразума 

од 28.07.2008. године потписан је записник испред Комисије за комасацију 

Општине Тител од стране М.М. испред тужиоца и М.П. испред туженог. У 

записнику је наведено да учесници комасације сагласно констатују да се 

корисници земљишта у државној својини које чини комасациону масу 

земљишта формирану у поступку комасације за КО Тител и да су учесни-

цима саопштени подаци о надели коју предлаже комисија. С позивом на 

одредбу члана 8. став 1. и члана 41. став 1. Закона о шумама и споразума од 

03.06.2008. године који су странке закључиле, учесници поступка изјављују 

да су сагласни да су у поступку комасације – у фази наделе изврши надела 

дела земљишта које су обе стране унеле у комасациону масу у складу са 

споразумом. Новчани износ из споразума од стране туженог исплаћен је у 

целости сагласно уговореној динамици плаћања. Управни одбор туженог је 

у априлу 2008. године расписао оглас за давање у закуп осталог неизграђе-

ног земљишта на 99 година у КО Тител јавним надметањем којим су обу-

хваћене предметне парцеле. По окончању јавног надметања предметне пар-

целе су уступљене на коришћење другим правним субјектима.  
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 На темељу оваквог чињеничног стања првостепени суд је закљу-

чио да је спорни споразум парничних странака правно ваљан, јер његово 

закључење није било условљено прибављањем посебне сагласности над-

лежног државног органа. Споразум је записнички констатован пред Коми-

сијом за комасацацију дана 28.07.2008. године и исти је у целости спрове-

ден. Такво становиште се темељи на одредбама члана 41. и члана 4. Зако-

на о средствима у својини Републике Србије, односно Закона о пољопри-

вредном земљишту којим није прописана обавеза прибављања сагласно-

сти Дирекције у смислу члана 8. тада важећег Закона о средствима у сво-

јини Републике за спровођење замене и упис земљишта у поступку кома-

сације. Зато је првостепени суд у целости одбио тужбени захтев за пони-

штај споразума парничних странака о надели земљишта из комасационе 

масе од 03.06.2008. године. 

 Привредни апелациони суд не прихвата изнето становиште, јер 

налази да цитирани споразум представља акт фактичке размене непокрет-

ности између два носиоца права коришћења на непокретностима у држав-

ној својини. У поступку комасације није донето решење о надели земљи-

шта из споразума, већ је само записнички констатовано да је споразум 

закључен. Закон о пољопривредном земљишту не предвиђа могућност 

закључења правног посла којим се врши пренос права коришћења на 

непокретностима са једног на другог корисника непокретности у држав-

ној својини између учесника комасације. То што учесници комасације у 

току трајања комасационог поступка врше размену земљишта у оквиру 

комасационе масе не значи да то чине у оквиру поступка комасације. 

Таквој размени мора претходити акт одлуке управног органа који спрово-

ди поступак комасације. Споразумом се може извршити размена само у 

случају из члана 42. став 1. Закона о пољопривредном земљишту. У кон-

кретном случају спорни споразум није закључен између Комисије за 

комасацију и учесника комасације, већ само између учеснике комасације. 

Зато тако закључени споразум не може представљати део комасационог 

поступка, нити може производити правно дејство без претходно приба-

вљене сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије. 

Стога је првостепена пресуда преиначена и утврђено да је споразум пар-

ничних странака од 03.06.2008. године ништав.  

 Врховни касациони суд не прихвата наведену правну аргумента-

цију другостепеног суда, јер налази да је заснована на правном схватању 
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које је утемељено на погрешној примени материјалног права. Наиме, 

неспорна је чињеница да је у току комасиоционог поступка сачињен запи-

сник од 28.07.2008. године у коме је Комисија за комасацију констатовала 

да су учесници комасације сагласно навели да су корисници земљишта 

које је унето у комасациону масу. У записник је унет и сагласан предлог 

учесника комасације о начину извршења наделе земљишта унетог у кома-

сациону масу. Тако сачињен записник је оверен потписом председника 

Комисије за комасацију и оба учесника комасационог поступка. То указу-

је да на записнику констатовани предлог учесника комасације о надели 

земљишта представља израз њихове сагласне воље која је несумњиво 

исказана и потврђена пред надлежним органом комасационог поступка. 

Сагласно наведеном предлогу учесници комасационог поступка су закљу-

чили међусобни споразум о надели земљишта из комасационе масе број 

1538 од 03.06.2008. године. Стога се не може прихватити тврдња друго-

степеног суда да предметни споразум представља уговор о замени непо-

кретности који је закључен између Јавног предузећа „Војводина шуме“ и 

Општине Тител мимо и независно од спроведеног поступка комасације. 

Напротив, све одредбе предметног споразума недвосмислено указују да је 

његов предмет реализација предлога о надели земљишта из комасационе 

масе који је опредељен сагласном вољом оба учесника у поступку комаса-

ције која је постигнута пред надлежним органом комасационог поступка. 

Зато нема сумње да такав споразум представља правни посао којим се 

врши размена непокретности учесника комасације у оквиру спровођења и 

реализације поступка комасације. Закључење оваквог правног посла није 

забрањено ни једном одредбом Закона о пољопривредном земљишту. 

Зато се са становишта тог закона предметни споразум не може оквалифи-

ковати као ништав правни посао. Ништавост предметног споразума није 

упитна ни са становишта Закона о средствима Републике Србије. Ово је 

из тог разлога што размена непокретности, односно пренос права кори-

шћења на земљишту у државној својини који се врши у поступку комаса-

ције није предмет уређења тог закона, већ Закона о пољопривредном 

земљишту. Стога је правно неутемељена тврдња другостепеног суда да је 

предметни споразум закључен супротно одредби члана 8а став 2. Закона о 

средствима у својини Републике Србије. Такав правни посао није проти-

ван цитираној одредби Закона о средствима у својини Републике Србије, 

јер не представља акт располагања непокретностима у државној својини у 

складу са одредбом члана 5. тог закона. Напротив, ради се о правном 
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послу који је закључен у току и поводом поступка комасације. Тај посту-

пак је уређен Законом о пољопривредном земљишту који представља 

посебан закон у односу на закон о средствима у својини Републике Срби-

је. Зато се и правна ваљаност правног посла закљученог у поступку кома-

сације не може условљавати претходном саглашношћу Републичке дирек-

ције за имовину Републике Србије.  

 Осим тога, предметни споразум није противан ни одредби члана 

42. став 1. Закона о пољопривредном земљишту. Напротив, споразум уче-

сника комасације о надели земљишта и новчаном обештећењу представља 

правно допуштен посао независно од чињенице што непосредни учесник 

тог споразума није била и Комисија за комасацију. Комисија за комасаци-

ју није оспорила закључење тог споразума, а ни доцније није спорила 

његову правну ваљаност. Шта више, сагласан предлог учесника комасаци-

је о надели земљишта је потврђен као израз њихове воље сачињеним и од 

стране председника Комасационе комисије овереним записником. На 

темељу тог записника закључен је и предметни споразум који је у целости 

извршен. Стога се сагласно одредби члана 107. став 2. Закона о облигаци-

оним односима ништавост овог споразума не може истицати ни из разло-

га што у његовом закључењу није учествовала и Комисија за комасацију.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 315/2020 од 

21.1.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ПОВРЕДА ПРАВА НА ИМОВИНУ  

Нечињење надлежних органа у дужем временском периоду у 

реализацији донетих планских аката, којима се власник онемогућава 

да у пуном обиму остварује својинска овлашћења, доводи до ограни-

чења права својине и представља повреду права на мирно уживање 

имовине, зајемчено Уставом Републике Србије. 

Из образложења: 

 „Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж 2142/20 од 

24.09.2020. године, жалба туженог је одбијена и потврђена пресуда Вишег 

суда у Новом Саду П 518/2019 од 21.07.2020. године, којом је одбијен 
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приговор апсолутне ненадлежности, тужбени захтев усвојен и обавезан 

тужени да од тужиље преузме остало грађевинско земљиште у својину и 

то парцелу број 9206/4 Нови Сад 4, њива 3 класе, потез „Доње Земље“, 

површине 56 а 92 м2, уписану у лист непокретности 4072 КО Нови Сад 4, 

за јавно земљиште и да је, на основу ове пресуде, упише у катастар непо-

кретности као јавну својину, што је тужиља дужна трпети. Тужени је оба-

везан да тужиљи на име накнаде за преузето земљиште исплати износ од 

25.432.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од 21.07.2020. 

године до исплате, као и да исплати тужиљи парничне трошкове у износу 

од 501.000,00 динара са каматом, од дана извршности пресуде па до 

исплате, а све у року од 15 дана. 

 Против наведене пресуде тужени је благовремено изјавио ревизи-

ју из свих законских разлога.  

 Тужиља је дала одговор на ревизију. 

 Испитујући побијану пресуду применом члана 408. Закона о пар-

ничном поступку, Врховни касациони суд је нашао да је ревизија туженог 

неоснована.  

 У поступку доношења побијане пресуде нема битне повреде из 

члана 374. став 2. тачка 2. ЗПП, на коју Врховни касациони суд пази по 

службеној дужности, а ревизијом се не указује на друге повреде поступка 

које могу бити предмет оцене пред овим судом.  

 Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је власник парцеле 

број 9206/4 Нови Сад 4, остало грађевинско земљиште у својини, њива 3 

класе, потез „Доње Земље“, површине 56 а 92 м2, уписане у лист непокрет-

ности број 4072 КО Нови Сад 4. Тужиља је право својине на овом земљи-

шту стекла уговором о купопродаји непокретности од 15.11.2006. године, 

овереног код Основног суда у Херцег Новом дана 17.11.2006. године. У 

тренутку куповине, по сазнањима тужиље, Градско гробље је било плани-

рано на више од 1 км удаљености. Тужиља је парцелу купила ради градње 

и даље продаје, а не ради пољопривреде, међутим када је супруг тужиље 

хтео да препарцелише предметну парцелу добио је информацију да ће ту 

бити гробље и да није дозвољена градња. Сада предметну парцелу тужиља 

даје у закуп лицу који се на парцели бави пољопривредом. Земљиште се 

налази у Новом Саду, у делу града Сајлово, где је урбанистичким планом 

предвиђено индивидуално и више породично становање мале густине. У 
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непосредној близини се налазе објекти претежно намењени индивидуалном 

становању, те се предметна ликација може оценити као умерено повољна и 

да је у развоју. Земљиште је у природи, земљиште у грађевинском подруч-

ју, садржано од једне катастарске парцеле, делимично комунално опремље-

но, јер су доступни комунални прикључци и то електроинсталације, водо-

вод и земни гас. Генералним планом Града Новог Сада објављеном у Слу-

жбеном листу Града Новог Сада, број 39 од 25.10.2006. године, на потезу 

„Ширине“, предвиђена је изградња гробља, без дефиниције парцела које ће 

бити обухваћене гробљем. Планом детаљне регулације градског гробља 

број 1549 од 25.04.2007. године, на предметној парцели планирана је 

изградња градског гробља. Пре овог датума, ова парцела се није спомињала 

у актима који се односе на планирање и градњу, а спада у трећу урбани-

стичку целину, где је планирано проширење. Тужиља се дана 03.06.2019. 

године обратила Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције 

Новог Сада, са захтевом за преузимање земљишта и решавање имовинско-

правних односа. У одговору је обавештена да је ова парцела целокупном 

својом површином намењена за површину јавне намене – Градско гробље, 

те да Одлуком о програму грађевинског земљишта за 2019. годину, нису 

опредељена финансијска средства за потребе решавања имовинско-правних 

односа за градско гробље, из ког разлога није могуће удовољити њеном 

захтеву и приступити експропријацији – преузимању парцеле у јавну своји-

ну града Новог Сада. Узимајући у обзир чињеницу да се наведена непо-

кретност према обухвату Плана детаљне регулације број 1549, налази на 

потезу предвиђеном за изградњу гробља, она се приликом процене тржи-

шне вредности посматра као непокретност која није обухваћена посебном 

наменом. Имајући у виду да је предметна локација у развоју, заокружена 

вредност јединичне цене непокртности је 38,00 евра по м2 (4468,05 дина-

ра/м2), те укупна тржишна вредност ове непокретности износи 

25.432.000,00 динара.  

 На основу утврђених чињеница, побијаном пресудом је усвојен 

тужбени захтев, са оценом и закључком, да је нечињење надлежних орга-

на у временском периоду од 14 година у реализацији донетих планских 

аката, којима је тужиљи онемогућено да користи своју парцелу на начин 

како је то сама желела и планирала, иако није дошло до фактичке експро-

пријације и лишавања тужиље права својине на овој непокретности, дове-

ло до ограничења права својине тужиље и повреду права на мирно ужива-
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ње имовине зајемчено Уставом РС, које оправдава досуду новчане накна-

де утврђене у висини тржишне вредности ове парцеле.  

 Разлози ревизије којима се указује на погрешну примену матери-

јалног права нису основани. 

 Тужиља је власник парцеле која се налази у делу града који је 

урбанистичким планом био предвиђен за индивидуално и више породич-

но становање мале густине, а право својине стекла је на основу уговора о 

купопродаји закљученим и овереним 2006. године. Планом детаљне регу-

лације Градског гробља број 1549 од 25.04.2007. године, на предметној 

парцели планирана је изградња Градског гробља, због чега није могућа 

изградња објеката. Како од тада, органи туженог нису предузели ни једну 

од радњи у спровођењу наведеног плана и одлуке у циљу привођења 

намени овог земљишта, без обзира што није извршена ни фактичка екс-

пропријација овог земљишта, таквим поступањем или нечињењем, дошло 

је до ограничења права тужиље на мирно уживање имовине, које је проис-

текло из смањене могућности располагања овом имовином током дугог 

временског периода, а с обзиром да се ради о неизграђеном грађевинском 

земљишту у грађевинском реону, то земљиште није могуће експлоатисати 

и користити за друге потребе. Тужиљи је реално онемогућено мирно ужи-

вање поседа доношењем урбанистичких планова којима је предвиђено да 

се на предметном земљишту изгради Градско гробље. Осим што су доне-

ли одговарајуће планове, надлежни органи јавне власти нису предузели 

друге активности у смислу њихове реализације, чиме је тужиља онемогу-

ћена да у пуном обиму остварује својинска овлашћења на земљишту чији 

је власник. Мешање државе у право тужиље на мирно уживање имовине 

је супротно члану 58. Устава Републике Србије, којим се јемчи мирно 

уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, 

која се могу одузети или ограничити само у јавном интересу утврђеном на 

основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне. Овакво 

поступање супротно је и члану 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију за 

заштиту људских права, јер није постигнута правична равнотежа између 

захтева општег интереса и заштите права на мирно уживање имовине, 

због тога што тужиља, уз изостанак било какве накнаде, несигурности 

свог положаја и непостојања делотворног правног средстава, трпи преко-

меран терет (ставови ЕСЉП изражени у одлукама Sporrongy Lӧnnroth pro-

tiv Švedske, Matos E Silva Lda i drugi protiv Portugalije, Elia S.r.l. protiv Itali-
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je). Суд је у наведеним предметима утврдио да није дошло до de facto екс-

пропријације и лишавања подносилаца њихове имовине, али је оценио да 

је доношењем аката јавне власти којима је утврђен јавни интерес за 

изградњу и усвајањем урбанистичког плана којим је била предвиђена 

градња објеката одређене намене, уз забрану грађења на том земљишту, 

дошло до органичења права на мирно уживање имовине које је происте-

кло из смањене могућности располагања имовином током дугог времен-

ског периода услед непривођења земљишта намени, а што је за последицу 

имало несигурност подносилаца у погледу тога шта ће бити са њиховом 

имовином.  

 Сагласно наведеном, нису од утицаја наводи ревизије да је тужени 

донео урбанистички план испуњавајући своју законску обавезу и да наме-

ра туженог није била да тиме онемогући или ограничи право својине 

тужиљи, као и да доношење Генералног урбанистичког плана, не значи да 

ће поступак експропријације или изградње од стране инвеститора икада 

бити спроведен, јер он само значи потенцијал и могућности изградње. 

Супротно изложеном, Врховни касациони суд налази да је тужени, доно-

шењем Генералног урбанистичког плана, који је између осталог имао за 

последицу и забрану градње супротно планираном, у ситуацији коју и сам 

тужени наводи да то не значи да ће поступак експропријације икада бити 

спроведен, ограничио права својине тужиље на предметном земљишту, 

производећи несигурност у погледу тога шта ће и када бити са њеном 

имовином. Треба имати у виду да од тада па до данас, од стране туженог 

или његових органа, није предузета ни једна од радњи које и сам тужени у 

ревизији наводи, у циљу реализације оног што је планирано, а из којих би 

се могло закључити или наслутити да је реализација извесна у разумном 

периоду. С обзиром да је тужиља сагласна да јој се предметно земљиште 

одузме на начин како је то одређено побијаном пресудом, не могу се при-

хватити ни наводи ревизије, да побијана пресуда није у складу са принци-

пом правичности и принципом успостављања правичне равнотеже између 

интереса заједнице (општег интереса) и интереса тужиље, те да се на овај 

начин тужиљи омогућава да досуђеном накнадом заради, при чему реви-

дент ни једним наводом, није оспорио утврђену висину накнаде.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 5845/2020 од 

13.3.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године)   
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ПОРОДИЧНО ПРАВО 

 
 

НАДЛЕЖНОСТ ДОМАЋЕГ СУДА  

 Када малолетно дете и родитељ коме је додељено самостално 

вршење родитељског права имају пребивалиште у страној држави и 

када родитељ који самостално врши родитељско право није држа-

вљанин Републике Србије, не постоји надлежност суда у Републици 

Србији за доношење одлуке о измени одлуке о самосталном вршењу 

родитељског права. 

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је поднео тужбу 

против тужене ради измене одлуке о самосталном вршењу родитељског 

права над мал. Н.Д.Д, са предлогом да се он повери на чување, негу и вас-

питање тужиоцу, који ће самостално вршити родитељско право и да се 

том пресудом промени ранија одлука о самосталном вршењу родитељског 

права по пресуди Основног суда у Новом Пазару П2 1199/16 од 

20.03.2018. године и пресуди Апелационог суда у Крагујевцу Гж2 2276/18 

од 28.06.2018. године. Као пребивалиште тужене тужилац је означио 

место В. у У, с тим што тужена нема држављанство Републике Србије, 

односно она је држављанин У.  

 На овако утврђено чињенично стање нижестепени судови су пра-

вилно применили одредбе Закона о решавању сукоба закона са прописима 

других земаља („Службени лист СФРЈ“, бр. 42/82, 72/82, „Службени лист 

СРЈ“, број 46/96 и „Службени гласник РС“, број 46/2006) и правилно 

закључили да у овом спору не постоји надлежност суда Републике Срби-

је, па ни Основног суда у Новом Пазару.  

 Надлежност суда Републике Србије у споровима о чувању, поди-

зању и васпитавању деце која су под родитељским старањем прописана је 

чланом 66. наведеног Закона, и кад тужени нема пребивалиште у Репу-

блици Србији, ако су оба родитеља држављани Републике Србије, а ако су 

тужени и дете држављани Републике Србије и ако обоје имају пребивали-

ште у Републици Србији надлежност домаћег суда је искључива.  
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 С обзиром да је тужена држављанин У, да је њој мал. Н.Д.Д прав-

носнажном одлуком додељен на самостално вршење родитељског права и 

да и тужена и мал. Н.Д. имају пребивалиште у У, а тужена нема држа-

вљанство Републике Србије, правилно су нижестепени судови закључили 

да нису испуњени услови на основу којих би била заснована надлежност 

суда у Републици Србији, а за своју одлуку дали су довољно разлога, које 

у свему прихвата и Врховни касациони суд.  

 Супротно наводима ревизије, у конкретном случају нема места при-

мени члана 69. Закона о спречавању сукоба закона са прописима других 

земаља, без обзира што су и тужилац и његов син мал. Н.Д.Д. држављани 

Републике Србије, с обзиром да је чланом 66. прописана надлежност у спо-

ровима о чувању, подизању и васпитавању деце која су под родитељским 

старањем, који представља специјалну норму за одређивање надлежности 

домаћег суда, управо у споровима као што је и спор у конкретном случају. 

Поред тога, лице према коме се подноси захтев је украјински држављанин, 

па се ни у том смислу не може применити члан 69. наведеног закона. Искљу-

чива надлежност суда Републике Србије би постојала да су тужена и дете 

југословенски држављани и да имају пребивалиште у Републици Србији, 

како је то прописано ставом 2. члана 66. наведеног закона.  

 На правилност побијаног решења нису од утицаја наводи ревизије да 

је тачка везивања у овој правној ствари пресуда домаћег суда чија се измена 

тражи овом тужбом. Тачка везивања или одлучујућа чињеница у конкретном 

случају је држављанство тужене мајке и место пребивалишта тужене и мал. 

детета. С обзиром да је тужена држављанин У. и да она и мал. дете странака 

имају пребивалиште у У, домаћи суд није надлежан да одлучује о самостал-

ном вршењу родитељског права над мал. дететом, у смислу члана 66. Закона 

о решавању сукоба закона са прописима других земаља. 

 Остали наводи ревизије којима се указује на повреде права детета 

које чини тужена над заједничким сином парничних странака није од ути-

цаја на одлуку о ненадлежности домаћег суда. 

 Из наведених разлога одлучено је као у изреци решења, у смислу 

члана 414. став 1. у вези члана 420. став 6. Закона о парничном поступку.“ 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 2217/2020 од 

4.6.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

 Економске и имовинске прилике родитеља не могу бити одлу-

чујући елеменат за оцену суда о томе који ће родитељ вршити само-

стално родитељско право.  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, пресудом Основног суда у 

Зајечару П2 194/18 од 18.09.2018. године мал. М.Н, рођена 08.09.2016. године, 

поверена је на самостално вршење родитељског права мајци С.Б, обавезан је 

отац, И.Н, да доприноси њеном издржавању са по 4.000,00 динара месечно и 

уређен је начин одржавања личних односа између мал. детета и оца, тако што 

ће мал. дете боравити неизменично код једног, па код другог родитеља по 

месец дана, и то почев од 01.10.2018. године. Тужена је адекватно обављала 

дужност родитеља и контакти детета са оцем су функционисали све до пре 

осам месеци када јој мал. дете није предато, након истека времена које је про-

вело код тужиоца. Тужена поседује све родитељске капацитете и подобност за 

несметано вршење родитељске дужности и у периоду док је дете боравило код 

ње адекватно је задовољавала све његове потребе, а препознаје и улогу оца у 

његовом одрастању. Тужена живи у заједничком домаћинству са ванбрачним 

супругом који је остварио пензију у износу од 60.000,00 динара, као и приходе 

од сезонских послова – пољопривреде (8 хектара обрадиве површине и 20 хек-

тара под шумом и ливадама), а из ванбрачне заједнице родила је још једно 

дете. Домаћинство је удаљено од центра села око 4 км, поседује путничко 

возило и сви ресурси од продавнице, школе са предшколском установом, 

амбулантом, апотека и близина града су овој породици доступни, а све то про-

излази из извештаја Центра за социјални рад у Бору.  

 Према извештају Центра за социјални рад у З, постојећа одлука о 

начину одржавања личних односа између оца и мал. М. је поштована 

неколико месеци, да би затим отац задржао мал. дете код себе, од када 

родитељи и немају комуникацију. Тужилац живи у породичном домаћин-

ству са својим дедом и бабом. Стручни тим Центра је истакао да у разго-

вору са тужиоцем углавном одговоре добијају од његовог деде, а не од 

њега као оца детета, или отац даје површне одговоре, које допуњује деда. 

Читаво функционисање тужиоца, као оца, је детерминисано ставовима, 

одлукама и подршком прадеде и прабабе мал. М, при чему је отац пасиван 

и нема капацитета да организује самостални живот без бабе и деде. У кућ-

ној посети која је обављена у очевој породици мал. М. је затечена у неаде-
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кватним условима, сама у необезбеђеном дворишту, неадекватно обучена 

временским приликама и потребама хигијене и упућена је само на праба-

бу која има 81. годину, пошто се прадеда и отац по цео дан баве пољопри-

вредним пословима. Након примедби од стране Центра за социјални рад, 

околности у односу на старање о мал. М. су побољшане.  

 Решењем Основног суда у Зајечару И.бр. 25/20 од 30.09.2020. 

године, наложено је тужиоцу, као извршном дужнику да мал. М. преда 

мајци, а ова одлука је донета између осталог и на основу вештачења од 

стране судског вештака, клиничког психолога – психотерапеута, у коме је 

констатовано да је отац високо мотивисан за вршење родитељског права, 

али је особа лимитираних интелектуалних капацитета и ресурса личности, 

па као такав у одређеним ситуацијама и сам захтева помоћ других – деде 

по оцу. У предмету Основног суда у Зајечару К 36/20 вођен је кривични 

поступак против тужиоца због постојања основане сумње да је извршио 

кривично дело одузимање мал. лица из члана 191. став 1. КЗ.  

 Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, нижестепени 

судови су оценили да нису испуњени услови за измену одлуку о вршењу 

родитељског права, јер се нису измениле околности које су постојале у 

време доношења претходне одлуке о самосталном вршењу родитељског 

права тужене, због чега нема ни услова за измену одлуке о издржавању, а 

све у смислу чл. 77, 61, 160. и 162. Породичног закона.  

 Према оцени Врховног касационог суда, правилно су нижестепени 

судови применили материјално право доносећи побијану одлуку, за коју 

су дали довољно разлога, који у свему прихвата и Врховни касациони суд.  

  Чланом 266. став 1. Породичног закона прописано је да је у спору 

за заштиту детета и у спору за вршење односно лишење родитељског пра-

ва суд увек дужан да се руководи најбољим интересом детета.  

 Супротно наводима ревизије, нижестепени судови су, на основу 

мишљења органа старатељства, узимајући у обзир све елементе за процену 

најбољег интереса детета (узраст и пол детета, зрелост, васпитање, потребе 

детета у вези са становањем, исхраном, одевањем, здравственом бригом те 

способност родитеља да задовољи утврђене потребе детета), правилно оце-

нили да је у најбољем интересу малолетног детета парничних странака да 

мајка и даље врши самостално родитељаско право, при чему је указано и на 

право малолеетног детета да одржава личне контакте са оцем и његовом род-

бином, што препознаје и тужена, као мајка. С тим у вези, разлози због којих 
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тужилац тражи измену одлуке о вршењу самосталног родитељског права и 

указивање на вештачење од стране судског вештака, клиничког психолога – 

психотерапеута у извршном поступку, нису такве природе да би довеле до 

измене одлуке о самосталном вршењу родитељског права, а што је потврђено 

усаглашеним мишљењима органа старатељства које је суд прибавио и ценио 

применом члана 270. Породичног закона. И у мишљењу вештака из извр-

шног поступка је наведено да је тужилац, иако високо мотивисан за вршење 

родитељског права, особа лимитираних интелектуалних капацитета и ресур-

са личности, те у одређеним ситуацијама и сам захтева помоћ других. Поред 

тога, из целокупног утврђеног чињеничног стања произлази да би мал. М, 

узраста четири године, била упућена на прабабу, која има преко 80 година, 

која и по оцени Врховног касационог суда, не може на адекватан начин да 

задовољи све потребе малолетног детета, па је правилна оцена нижестепених 

судова да је у најбољем интересу мал. детета (који је одлучујући фактор за 

одлучивање суда о начину остваривања права која детету припадају), да 

тужена и даље самостално врши родитељско право.  

 Економске и имовинске прилике тужене, које су лошије у односу на 

тужиоца, не могу бити одлучујући елеменат за оцену суда о томе који ће роди-

тељ вршити самостално родитељско право, с обзиром на већ поменути прин-

цип најбољег интереса детета, који је прокламован у Конвенцији о правима 

детета и Породичном закону а који представља правни стандард, а процена тог 

интереса је извршена на правилан начин од стране нижестепених судова. 

 Врховни касациони суд је ценио и остале наводе изјављене реви-

зије којима се не доводи у сумњу правилност и законитост побијане пре-

суде, због чега ти наводи нису посебно образложени. 

 Из наведених разлога одлучено је као у изреци пресуде, на основу 

члана 414. став 1. Закона о парничном поступку.“  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1740/2021 од 

21.4.2021, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. године) 

 
 

ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ОСНОВУ ПОЛА 

Учињена разлика и давање предности родитељу који је истог 

пола као и малолетно дете у налазу и стручном мишљењу центра за 

социјални рад (органа старатељства) датом у поступку ради вршења 

родитељског права на основу члана 270. Породичног закона, сагледа-
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вањем свих релевантних елемената за правилну процену најбољег 

интереса детета, међу којима је и пол детета, не претставља акт дис-

криминације – неоправдано разликовање, искључивање или ограни-

чавање другог родитеља по основу пола. 

Из образложења: 

 „Појам дискриминације односно дискриминаторског поступања 

дефинисан је одредбом члана 2. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискрими-

нације („Службени гласник РС“, број 22/09), док је чланом 4. наведеног 

закона прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку 

правну заштиту, без обзира на лична својства, као и да је свако дужан да 

поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Дискримина-

ција у поступцима пред органима јавне власти, као посебан случај дискри-

минације, прописна је одредбом члана 15. наведеног закона, по којој свако 

има право на једнак приступ и једнаку заштиту својих права пред судовима 

и органима јавне власти, те да се дискриминаторско поступање службеног 

лица, односно одговорног лица у органу јавне власти сматра тежом повре-

дом радне дужности, у складу са законом. Према члану 20. Закона о забра-

ни дискриминације, дискриминација на основу пола постоји ако се поступа 

противно начелу равноправности полова, односно начелу поштовања једна-

ких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, култур-

ном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног 

живота. Забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено призна-

вање погодности у односу на пол или због промене пола, као и физичко и 

друго насиље, експлатација, изражавање мржње, омаловажавање, уцењива-

ње и узнимиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање 

и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним 

обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надре-

ђености полова, односно стереотипних улога полова.  

 Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, број 

104/2009), у члану 4. став 1. дефинише дискриминацију по основу пола као 

свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно 

пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) које има за 

циљ или последицу да лицу или групи отежа, угрози, онемогући или негира 

признање, уживање или остваривање људских права и слобода у политичкој, 

економској, друштвеној, културној, грађанској, породичној и другој области. 

Према ставу 2.овог члана, дискриминацијом се сматра и ако се према лицу 
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неоправдано поступа лошије него што се поступа према другоме, искључиво 

или углавном што је тражило или намерава да тражи правну заштиту од дис-

криминације или је понудило или намерава да понуди доказе о дискримина-

торском поступању, док је ставом 3. прописано да под неоправданим разли-

ковањем, искључивањем, ограничавањем и поступањем или другим предузе-

тим мерама, у смислу овог закона, нарочито се сматра ако: предузета мера 

није оправдана законитим или легитимним циљем и ако не постоји сразмера 

између предузетих мера и циља који се предузетим мерама остварује. 

 У конкретном случају, у поступку је утврђено да је тужени као орган 

старатељства учествовао у бракоразводној парници коју је тужилац водио 

против бивше супруге, у којој се одлучивало о вршењу родитељског права 

према малолетном детету супружника, на основу члана 270. Породичног 

закона. У том својству пратио је породичне прилике странака и пружао 

стручну помоћ суду у утврђивању свих битних чињеница за доношење одлу-

ке о вршењу родитељског према најбољем интересу детета. Најбољи интерес 

детета је врхунско начело којим се руководи како Конвенција о правима 

детета детета, као најважнији међународни домкумент који се бави заштитом 

права деце (члан 3), тако и Породични закон, који у бројним одредбама 

помиње најбољи интерес детета прописујући дужност суда и свих других 

органа који учествују у било ком сегменту остваривања права детета да утвр-

ђују најбољи интерес детета и пружају заштиту у складу са тим (чл. 6, 266. 

став 1...). Најбољи интерес детета као правни стандард није изричито форму-

лисан законом, те закључак о постојању најбољег интереса детета и његовог 

остварења треба да произилази из укупности и околности случаја и правних 

норми којима се ова област уређује.Комитет за права детета у свом Општем 

коментару број 14 бави се аспектима најбољег интереса детета и смерницама 

о његовом значењу. Најбољи интерес детета утврђује се на основу много-

бројних елемената као што су узраст и пол детета, његове жеље и осећања, с 

обзиром на узраст и зрелост, потребе детета – васпитне, стамбене, исхране, 

способност родитеља да задовољи утврђене потребе детета и сл, који се 

морају довести у равнотежу у циљу заштите интереса детета и његовог пра-

вилног психофизичког развоја. У извештају од 10.10.2017. године тужени се 

изјаснио да остаје при претходном налазу и мишљењу од 07.07. 2016. године 

и подацима који су у њему изнети (након поновне посете породици тужиоца 

за време боравка детета код њега и опсервације и интервјуа детета и оца) 

наводећи да се приликом давања предлога о вршењу родитељског права није 

руководио полом родитеља већ искључиво најбољим интересом детета, при 
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чему је пол детета разматран искључиво у функцији полне идентификације и 

формирања полног идентитета са истополним родитељем, и развојних потре-

ба детета тог узраста.  

 По оцени Врховног касационог суда, супротно наводима ревизије, 

достављањем спорног извештаја од 10.10.2016. године тужени није дискри-

минаторски поступио према тужиоцу на основу његовог пола, јер предлог 

туженог није заснован на стереотипним улогама полова у односу према деци 

и идеји биолошке подређености тужиоца као оца, већ на процени најбољег 

интереса детета и свим потребним елементима за његову процену, међу који-

ма је и пол детета. Мишљење је образложено и дато од стране стручног тима 

који су чинили дипломирани педагог као водитељ случаја и дипломирани 

психолог као супервизор, с обзиром да су се и пред судом изјаснили о прин-

ципима којима су се руководили приликом његовог сачињавања. Стога је 

учињена разлика између родитеља и давање предности мајци као родитељу 

који треба да врши самостално родитељско право (иако је неспорно да и 

један и други родитељ имају адекватне родитељске капацитете и да су подоб-

ни и одговорни родитељи), у ситуацији када родитељи не живе заједно и не 

могу да постигну сагласност у погледу вршења родитељског права, сходно 

члану 77. став 3. Породичног закона, не представља неоправдано разликова-

ње, искључивање или ограничавање тужиоца. Напротив, оно је оправдано 

законитим и легитимним циљем – заштитом најбољег интереса детета, уз 

постојање односа пропорционалности између предузетих мера и легитимног 

циља који се таквим поступањем остварује. 

 Изјављеном ревизијом, по налажењу Врховног касационог суда, 

неосновано се указује на погрешну примену материјалног права. Тужиоцу 

није ускраћено право на једнак приступ и једнаку заштиту његових права 

пред судовима и органима јавне власти, јер је равноправно учествовао и у 

судском и у управном поступку пред органом старатељства, нити су му 

искључена или ограничена права у односу на пол, већ је наведеним актом 

извршена стручна процена околности које су од утицаја за заштиту најбо-

љег интереса детета, сходно обавези коју тужени има као орган старатељ-

ства у судском поступку.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2358/2021 од 

3.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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ПОНОВЉЕНО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ОПРАВДАНОСТ  

ИЗРИЦАЊА МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА 

 Ако саветодавни рад у Центру за социјални рад обављен са 

туженим у претходној години због учињеног насиља у породици није 

дао резултат а ситуација насиља се поновила и у наредној години, 

давање мишљења Центра о сврсисходности одређивања мере заштите 

од насиља у породици без саслушања починиоца насиља не утиче на 

правилност донете судске одлуке.  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужени живи са супругом 

и двоје деце. Решењем Основног суда у Л Нп 202/19 од 19.03.2019. године 

туженом је за још 30 дана продужена хитна мера привремене забране кон-

тактирања и приласка жртви изречена наређењем МУП, ПУ Л, ОКП 

5878/19-1-3 од 19.03.2019. године. Тужени је 18.03.2019. године, око 23.30 

часова, у алкохолисаном стању, викао на супругу и ударао је по рукама да 

би јој узео телефон како га не би пријавила полицији.  

 Према налазу и стручном мишљењу Центра за социјални рад 

одређивање туженом мера заштите од насиља у породици је сврсисходно 

пошто се слична ситуација десила и 2018. године и насилничко понашање 

туженог под дејством алкохола се одвија у присуству малолетне деце, а 

саветодавни рад са туженим није дао резултате.  

 Према становишту нижестепених судова, тужени према супрузи 

врши физичко и психичко насиље које се понавља због чега је оправдано 

одређивање мере заштите од насиља у породици забраном туженом да 

даље узнемирава супругу. 

 Ревизијски наводи којима се истиче да је за правилно и потпуно 

утврђење чињеничног стања тужени морао дати изјаву у ЦСР Л нису 

основани. Првостепени суд је, у складу са чланом 286. ПЗ, од ЦСР Л 

затражио да изнесе своје мишљење о сврсисходности одређивања мера 

заштите од насиља у породици. ЦСР Л је проценио да обављање разго-

вора са туженим пре давања мишљења није неопходно с обзиром на то 

да је са туженим обављен разговор када се слична породична ситуација 

десила 2018. године и да саветодавни рад са туженим није дао резултате. 

ЦСР Л је установа стручна за посредовање у породичним односима због 

чега суд нема разлога да сумња у подобност поступка на основу којег 
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ЦСР даје своје мишљење о сврсисходности одређивања мера заштите од 

насиља у породици.  

 Нису основани ревизијски наводи којима се указује на погрешну 

примену материјалног права. Насиље у породици дефинисано је одред-

бом члана 197. Породичног закона тако што је у првом ставу одређено 

да се под насиљем у породици подразумева понашање којим један члан 

породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокој-

ство другог члана породице. У другом ставу истог члана наведени су 

карактеристични видови насиља (именовани облици насиља) уз истовре-

мено одређење да се насиљем у породици сматра и свако друго дрско, 

безобзирно и злонамерно понашање које један члан породице испољава 

према другом члану породице (неименовани облици насиља). Насиље у 

породици подразумева свако понашање које одступа од стандарда уоби-

чајеног опхођења и комуницирања са члановима породице. Понашање 

једног члана породице се квалификује као насиље у породици када је 

таквог обима и интензитета да нарушава мир и спокојство другог члана 

породице и проузрокује страх од нарушавања физичког и/или душевног 

интегритета, као и од понављања аката насиља. Тужени је 18.03.2019. 

године у алкохолисаном стању викао на супругу и ударао је по рукама. 

Наведени акти туженог су довољни да наруше душевно здравље и спо-

којство његове супруге. Тужени је и 2018. године на сличан начин 

вршио насиље према својој супрузи, а саветодавни рад на који је тада 

упућен у ЦСР није дао резултате. Описани поступак туженог указује на 

то да је тужени склон понављању насиља. Супротно неоснованим реви-

зијским наводима, не може се сматрати да је догађај од 18.03.2019. годи-

не само инцидент у породици који не завређује одређивање мере зашти-

те од насиља у породици јер је тужени и 2018. године извршио насиље у 

породици на сличан начин. Сходно наведеном, правилно су нижестепе-

ни судови применили члан 197. ПЗ сматрајући да акти туженог предста-

вљају насиље у породици.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 680/2021 од 

25.2.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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НАСЛЕДНО ПРАВО 

 
 

УСМЕНО ЗАВЕШТАЊЕ  

 За сачињавање усменог завештања потребно је да су наступи-

ле изненадне, изузетне околности и да завешталац лично, због насту-

пања таквих околности, није у могућности да сачини неки од писме-

них облика завештања, при чему оба услова морају бити кумулатив-

но испуњена.  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању тужилац се, са супругом и 

децом, током 2010. године уселио у стан који се налази у Н.С, а убрзо 

након тога његова породица се спријатељила са сада пок. Д.К, која је 

живела у стану поред њиховог, и која је због добрих међусобних односа, 

желела да се „ороди“ са њима и остави им стан. Иначе, Д.К је рођена 

1938. године, а преминула је 07.11.2015. године. Имала је основно образо-

вање и била је писмена, а након смрти супруга, живела је сама јер није 

имала децу, родбину и блиских пријатеља који би водили рачуна о њој.  

 На почетку пријатељства пок. Д.К и породице тужиоца њој није 

била потребна помоћ, јер је била покретна и бринула је сама о себи. Има-

ла је проблема са срцем, притиском и ногом, узимала је редовно терапије 

и није било већих проблема око њеног здравственог стања, које се погор-

шало две године пред смрт и од тада су тужилац и његова супруга све 

више бринули о њој и обилазили је. Око 15.10.2015. године она је имала 

стомачних тегоба и тужилац је позвао хитну помоћ, одведена је у болницу 

где је задржана на прегледу, да би након 1-2 дана тужилац позван да дође 

по њу, с обзиром да она није пристала на хитан хируршки захват. Тада јој 

је преписан посебан режим исхране, није могла да устане из кревета и 

комплетну помоћ и негу су јој пружали тужилац и његова супруга. Од 

тада су тужилац и Д.К. почели да причају како би могли да уобличе њену 

вољу да му остави стан. Пре свега су разматрали могућност закључења 

уговора о доживотном издржавању, па је у ту сврху урађен налаз од стра-

не неуропсихијатра од 27.10.2015. године у ком је констатовано да она 

нема знакова душевног поремећаја, душевног обољења, као ни деменције. 

Међутим, овај уговор није сачињен јер је Д.К. мислила да има још довољ-
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но времена за његово сачињавање, а потом јој се здравствено стање 

погоршавало и имала је прегледе све до њене смрти.  

 Дана 02.11.2015. године тужилац је одвео Д.К. на преглед код 

васкуларног хирурга где јој је урађен доплер крвних судова и предложена 

ампутација ноге, на шта она није пристала. Одмах након прегледа Д. је 

рекла тужиоцу да жели да му остави стан. По повратку у стан она је рекла 

тужиоцу да позове комшиницу, тужиочевог пријатеља и његову супругу, 

који су били у тужиочевом стану, јер је желела да у њиховом присуству 

да изјаву да хоће да тужиоцу остави стан. Тужилац је тако и учинио, наве-

дена лица су дошла у стан Д.К. и она им је саопштила да не жели да јој се 

ампутира нога и да стан у ком живи оставља тужиоцу, као и да жели да 

они ову изјаву потврде пред судом. Након тога њено здравствено стање је 

било све лошије, стално је лежала и о њој су бринули тужилац и његова 

супруга и мајка. Иако је била непокретна, исцрпљена, све време је била 

свесна све до смрти 07.11.2015. године. Пред Основним судом у Новом 

Саду, у поступку Р3 11/17, на рочишту одржаном 14.03.2017. године 

саслушани су наведени сведоци усменог завештања. У оставинском 

поступку иза пок. Д.К. који је вођен пред Основним судом у Новом Саду 

под бројем О. 5898/17, након што је завештајни наследник – овде тужилац 

предао суду изјаве тестаменталних сведока, суд је исте прогласио, па је 

усмено завештање пок. Д.К. проглашено на истом рочишту, а тужилац је 

дао наследничку изјаву којом је признао пуноважним усмено завештање 

покојне и прихватио се наслеђа по истом. Након што је поступајући суди-

ја туженој доставио на изјашњење копију записника са одржаног рочи-

шта, тужена је оспорила постојање усменог тестамента, те је донето реше-

ње којим је оставински поступак прекинут, а завештајни наследник упу-

ћен на парницу против Републике Србије.  

 Имајући у виду овако утврђено чињенично стање правилно су 

нижестепени судови закључили да нису испуњени услови за пуноважност 

усменог завештања који је пок. Д.К. сачинила, тако што је своју последњу 

вољу усмено изразила пред три истовремено присутна сведока, а разлоге 

за такву одлуку у свему прихвата и Врховни касациони суд.  

Усмено завештање из члана 110. Закона о наслеђивању се може 

сачињавати само ако се завешталац нашао у неким изузетним околности-

ма, због којих није био у могућности да сачини неки од писмених облика 

завештања. То значи, да би завешталац имао услове да сачини усмено 
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завештање потребно је да су наступиле изненадне, изузетне околности и 

да он лично, због наступања таквих околности, није у могућности да сачи-

ни неки од писмених облика завештања. Оба услова морају бити кумула-

тивно испуњена. При томе, завешталац се не може определити за сачиња-

вање усменог завештања само зато што му је то погодније, уколико не 

постоје овакве околности. Болест и животно доба завештаоца, сами за 

себе, не могу се сматрати као изузетне прилике, ако је, према месту где је 

завешталац живео и према средини у којој се кретао, објективно и субјек-

тивно имао могућности да састави неки од писмених облика завештања 

(својеручно, писмено завештање пред сведоцима или судско завештање).  

 У конкретном случају, правилно су нижестепени судови закључи-

ли да здравствено стање сада пок. Д.К, које је указивало да је тешко обо-

лела особа, с обзиром на остале околности (да је била писмена, могла да 

покреће руке и говори, све време је била свесна) није представљало изу-

зетну прилику у свакодневном животу, због чега она није могла да сачини 

неки од писмених облика завештања. Ово нарочито имајући у виду и 

околност да је она хтела да са тужиоцем закључи уговор о доживотном 

издржавању, али је сматрала да има још довољно времена за његово сачи-

њавање.  

 Супротно наводима ревизије, сама болест завештаоца се не може 

сматрати као изузетна прилика за састављање усменог завештања, већ 

само нагло погоршање здравственог стања због ког завешталац није у 

могућности да потпише писмено завештање. Постојање изузетних окол-

ности се процењује у сваком конкретном случају, па одлуке Врховног 

суда Србије на које се указује у ревизији не утичу на другачију одлуку, с 

обзиром да је у поступку утврђено да је сада пок. Д.К. могла да сачини 

неки од писмених облика завештања или да закључи са тужиоцем уговор 

о доживотном издржавању, што није учинила.  

 Врховни касациони суд је ценио и остале наводе изјављене реви-

зије којима се не доводи у сумњу правилност и законитост побијане пре-

суде, због чега ти наводи нису посебно образложени. 

 Тужилац није успео у ревизијском поступку, па нема право на тро-

шкове ревизијског поступка које је тражио и определио у ревизији, у сми-

слу члана 153. Закона о парничном поступку.  
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 Из наведених разлога, одлучено је као у изреци пресуде, на основу 

члана 414. став 1. и члана 165. Закона о парничном поступку.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 46/2021 од 

30.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ЗАХТЕВАТИ ЗАОСТАВШТИНУ 

 Институт застарелости права на наслеђивање примењује се 

само код наследничких тужби између лица која се као претпоставље-

ни наследници истог оставиоца, споре о праву на наслеђе. 

Из образложења: 

 „...Врховни касациони суд не прихвата правно образложење дру-

гостепеног суда у преиначујућем – одбијајућем делу, јер је засновано на 

погрешној примени материјалног права, на шта се основано указује реви-

зијом тужиље. 

 Одредбом члана 139. Закона о наслеђивању (''Службени гласник 

РС'' бр. 52/74, 1/80, 25/82), прописано је да право наследника оставиоца да 

захтева заоставштину, застарева према савесном држаоцу за две године од 

дана од када је наследник сазнао за своје право и за држаоца ствари зао-

ставштине, а најдаље за 10 година, рачунајући за законског наследника од 

смрти оставиочеве, а према несавесном држаоцу ово право застарева за 20 

година.  

 По оцени Врховног касационог суда, првостепени суд је правилно 

применио цитирани законски пропис, јер се рокови прописани чланом 

139. тада важећег Закона о наслеђивању односе само на оне држаоце који 

ствари заоставштине држе као своје наследство, који државину заснивају 

на наследно правном основу. У свим другим случајевима када се право 

наслеђа остварује према лицу које није претпостављени наследник и које 

ствари држи по неком другом основу, прописани рокови, у којима заста-

рева право захтевати заоставштину не могу се применити. У конкретном 

случају, тужиља је тражила да се према наследницима пок. Д, супруге 

пок. В, као туженима, утврди да је пок. К. била сувласник са 1/4 идеалних 

делова на покретним стварима, те своје право према туженима изводи из 
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права наслеђа иза пок. К, која јој је мајка, па с обзиром да се не ради о 

наследницима истог оставиоца, односно пок. К, као и да се ова тужба не 

може сматрати наследном тужбом у смислу цитиране одредбе члана 139. 

Закона о наслеђивању, већ својинском тужбом, то није било места приме-

ни наведене законске одредбе. Правилан је закључак првостепеног суда 

да се институт застарелости права на наслеђивање примењује само код 

наследничких тужби између лица која се као претпостављени наследници 

истог оставиоца споре о праву на наслеђе. Рокови из члана 139. ЗОН се 

односе на санаследнике истог оставиоца, у конкретном случају пок. К, а 

не и на трећа лица која нису ни у каквом наследно правном односу било 

са оставиоцем или његовим наследником, па како тужени нису њени 

наследници, као једини законски наследник пок. К, није преклудирана да 

тражи оно што је она у тренутку смрти поседовала, због чега је основан 

њен тужбени захтев за утврђење права својине у уделу од 1/4 на покрет-

ним стварима, ближе одређеним у изреци првостепене пресуде. Из наве-

дених разлога, Врховни касациони суд је оценио да је ревизија тужиље у 

том делу основана и преиначио другостепену пресуду, потврђујући прво-

степену пресуду којом је усвојен тужбени захтев за утврђење права своји-

не у односу на покретне ствари.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1491/2021 од 

2.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године)  
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РАДНО ПРАВО 

 
 

ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ ЗАКОНА 

 Више уговора о раду на одређено време (сукцесивни уговори) 

сматрају се једним уговором, па се о тужбеном захтеву за преображај 

радног односа одлучује по правилу о временском важењу закона уго-

ворне ситуације у току. 

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац и тужени су 

закључили три уговора о раду на одређено време ради обављања послова 

електромонтера - асистента на одржавању далековода. Први уговор о раду 

закључен је 27.12.2013. године, за време од 12 месеци - почев од 

30.12.2013. године; други уговор закључен је 26.12.2014. године за време 

од 12 месеци - почев од 10.12.2014. године, а најдуже до 29.12.2015. годи-

не и трећи уговор закључен је 29.12.2015. године - почев од 30.12.2015. 

године, а најдуже до 29.12.2016. године. Тужилац је по тим уговорима на 

истим пословима код туженог непрекидно радио од 30.12.2013. године до 

29.12.2016. године. Решењем туженог од 09.12.2016. године радни однос 

тужиоца престао је 29.12.2016. године, због протека времена на који је 

закључен уговор о раду од 29.12.2015. године. 

 На основу тако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови 

су усвојили тужбени захтев. Одлуку о усвајању тужбеног захтева судови 

су донели применом члана 37. Закона о раду („Службени гласник Репу-

блике Србије“, број 24/05 ... 54/09) који је био на снази у време закључења 

првог уговора о раду на одређено време, када је настао материјалноправ-

ни однос из којег је проистекао овај спор. По налажењу судова, тужени је, 

закључењем више сукцесивних уговора о раду на одређено време, посту-

пао супротно забрани прописаној законом и правилу о временском огра-

ничењу рада на одређено време које не може бити дуже од 12 месеци, и 

тако вршио злоупотребу права којој се не може пружити правна заштита.  

 По налажењу Врховног касационог суда, правилно је одлучено о 

тужбеном захтеву.  

 Између странака је 30.12.2013. године заснован радни однос на 

одређено време, уговором о раду од 27.12.2013. године. У време закључе-

ња тог уговора био је на снази Закон о раду („Службени гласник Републи-



Сентенце                                          

184 

ке Србије“, број 24/05 ... 54/09) којим је у члану 37. став 1. било прописа-

но да се радни однос заснива на време чије је трајање унапред одређено 

када су у питању сезонски послови, рад на одређеном пројекту, повећање 

обима посла које траје одређено време и слично, за време трајања тих 

потреба, с`тим што тако заснован радни однос непрекидно или 

с`прекидима не може трајати дуже од 12 месеци. Према ставу 2. и 4. истог 

члана, под прекидом из става 1. тог члана не сматра се прекид рада краћи 

од 30 радних дана, а радни однос заснован на одређено време постаје рад-

ни однос на неодређено време ако запослени настави да ради најмање пет 

радних дана по истеку рока за који је заснован радни однос. 

 У току тог уговора ступио је на снагу Закон о изменама и допунама 

Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, број 75/14). Новели-

раном одредбом члана 37, поред осталог, прописано је: да се уговор о раду 

може закључити на одређено време за заснивање радног односа чије је траја-

ње унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или 

извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време 

трајања тих потреба (став 1); да послодавац може закључити један или више 

уговора о раду из става првог, на основу којих се радни однос са истим запо-

сленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити 

дужи од 24 месеца (став 2); да се прекид краћи од 30 дана не сматра преки-

дом из става 2. (став 3); да ако је уговор о раду на одређено време закључен 

супротно одредбама тог закона или ако запослени остане да ради код посло-

давца најмање пет радних дана по истеку времена за које је уговор закључен, 

сматра се да је радни однос заснован на неодређено време (став 6). Означена 

одредба примењује се на уговоре о раду на одређено време које су странке 

закључиле 26.12.2014. године и 29.12.2015. године. 

 Из изложеног следи да су у току трајања уговора о раду на одређено 

време закљученог 27.12.2013. године ступиле на снагу измене и допуне Зако-

на о раду које су на другачији начин уредиле радни однос на одређено време 

и услове за његов преображај у радни однос на неодређено време. 

 У таквој ситуацији примењују се правила о временском важењу 

закона. По тим правилима, нови закон има ретроактивно дејство када дру-

гачије регулише у време старог закона већ свршене (реализоване) уговор-

не и вануговорне (законске и друге) правне ситуације. За случај трајних 

правних ситуација „у току дејства“, које постоје делом у време важења 

старог а делом у време важења новог закона, нови закон се, у принципу, 



Грађанско одељење 

185 

непосредно примењује (непосредна примена новог закона) на још „несвр-

шена факта“, почев од дана његовог ступања на снагу. На „свршена фак-

та“ примењује се стари закон, како у погледу вануговорних тако и уговор-

них трајних правних ситуација, ако из закона не следи што друго. У слу-

чају када је уговорна правна ситуација „у току дејства“ регулисана диспо-

зитивним, а не императивним нормама новог закона, треба применити 

стари закон и у време важења новог закона (продужено дејство старог 

закона) ако се то не противи друштвеним интересима или ако новим зако-

ном није друкчије одређено.  

 У конкретном случају, између странака закључено је више угово-

ра о раду на одређено време (сукцесивни уговори) који се сматрају једним 

уговором о раду. Дакле, ради се о несвршеној уговорној правној ситуаци-

ји „у току дејства“ која је регулисана императивним нормама Закона о 

раду. Због тога се, у смислу изложених правила непосредно примењује 

Закон о изменама и допунама Закона о раду, и то од дана његовог ступања 

на снагу (29.07.2014. године).  

 Следствено томе, временско трајање уговора о раду на одређено 

време ограничено је на 24 месеца. Од дана ступања на снагу новелираног 

Закона о раду па до дана престанка радног односа (решењем туженог од 

09.12.2016. године), тужилац је код туженог радио на истим пословима 

непрекидно дуже од 24 месеца. То је супротно члану 37. став 1. измење-

ног Закона о раду и зато је, у смислу става 6. тог члана, наступила правна 

фикција да је радни однос заснован на неодређено време - да се радни 

однос на одређено време преобразио у радни однос на неодређено време. 

Последица тога је ништавост решења туженог о отказу уговора о раду, 

донетог због протека времена на које је радни однос заснован. 

 Имајући изложено у виду, иако су нижестепени судови погрешно 

применили члан 37. Закона о раду - без измена које су ступиле на снагу 

29.07.2014. године, на шта се основано указује ревизијом туженог, одлука 

о тужбеном захтеву је правилна са становишта непосредне примене нове-

лираног Закона о раду, у смислу правила о временском важењу новог 

закона на трајне уговорне правне ситуације „у току дејства“.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 4071/2019 од 

28.1.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године)  
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ОГРАНИЧЕЊЕ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

КОД УРЕЂИВАЊА ПЛАТА И ЗАРАДА 

 Приликом уређивања плата и зарада корисници буџетских 

средстава се морају придржавати правила из Закона о привременом 

уређивању основнице за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о 

буџету и Закона о буџетском систему која су императивне природе и 

искључују могућност прописивања повољнијих права за запослене 

колективним уговорима. 

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у утуженом перио-

ду био у радном односу код туженог на неодређено време. Умешач у овој пар-

ници је Град П као оснивач туженог. У истом периоду послодавац је накнаду 

трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора 

исплаћивао запосленима у складу са програмом пословања туженог за 2016, 

2017, 2018. и 2019. годину по којима је накнада трошкова за исхрану у току 

рада износила 3.500,00 динара бруто за сваки месец, а регрес за коришћење 

годишњег одмора 897,00 динара бруто месечно. Износи досуђени тужиоцу 

представљају разлику између накнаде трошкова исхране у току рада и регреса 

за коришћење годишњег одмора обрачунате у вредности прописаној Посеб-

ним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике (''Службени гласник РС'' бр. 27/15 од 18.03.2015. године, 

ступио на снагу 26.03.2015. године) и Посебним колективним уговором за јав-

на и јавно комунално предузеће града П (''Службени гласник РС'' бр. 59/2015 

који је ступио на снагу 03.07.2015. године), и накнаде тих трошкова исплаће-

них тужиоцу за утужени период. Висину потраживања утврђена је на основу 

резултата вештачења од стране вештака економско-финансијске струке.  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су 

примењујући члан 118. став 1. тач. 5. и 6, члан 246. ст. 1. и 2, чл. 256. и 

257. Закона о раду, члана 9. ст. 1. и 2. Закона о привременом уређивању 

основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних средстава, правила из одредбе 65. Посеб-

ног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије и одредбе 4. Посебног колективног уговора 

за јавна и јавно комунално предузеће града П оценио да тужилац основа-

но потражује мање исплаћену накнаду трошкова за исхрану у току рада и 
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регреса за коришћење годишњег одмора у складу са посебним колектив-

ним уговорима, да се правила из члана 4. Закона о привременом уређива-

њу основица за обрачун и исплату плата односно зараде и других прима-

ња код корисника јавних средстава не односе на накнаду за исхрану у 

току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, па је као основане 

усвојио постављене тужбене захтеве.  

 Становиште нижестепених судова није правилно.  

 Одредбом члана 1. Закона о привременом уређивању основице за 

обрачун и исплату плата, односно зараде других сталних примања код 

корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 – сту-

пио на снагу 28.10.2014. године) прописано је да се овим законом привре-

мено уређује основица, односно вредност радног часа, вредност бода и 

вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата, односно зарада као 

и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запо-

слених лица као корисника јавних средстава са циљем очувања финансиј-

ског система у Републици Србији и система плате и зарада у јавном секто-

ру. У члану 3. став 1. наведеног закона, прописано је да се у овом закону 

платом сматра зарада запосленог код корисника јавних средстава утврђен 

у складу са законом који уређује радне односе, односно плате изабраног, 

именованог и постављеног лица, запосленог код корисника јавних сред-

става утврђеног у складу са законом који уређује плату у државним орга-

нима, органима локалне власти, организацијама обавезног социјалног 

осигурања и јавним службама. У члану 4. истог закона, прописано је да су 

ништаве одредбе општег или појединачног акта којима се повећавају 

основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи 

на основу којих се повећава износ плате и других сталних примања код 

субјеката из члана 2. овог закона, донет за време примене овог закона.  

 Тужени је корисник буџетских средстава, па се на њега, осим 

поменутог закона, примењује и Закон о буџету и Закон о буџетском систе-

му, па обавезе које преузима морају одговарати апропријацији која му је 

одобрена за ту намену у одговарајућој буџетској години (члан 54. Закона 

о буџетском систему). 

 Под зарадом сматрају примања из радног односа као што је, изме-

ђу осталог, и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годи-

шњег одмора, а што произлази из одредбе члана 105. Закона о раду, а 

појам зараде у складу са Законом о привременом уређивању основице за 
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обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава, подразумева зараду утврђену у складу са 

законом који уређује радне односе. Другачијим тумачењем појма зараде 

не би био испуњен циљ Закона о привременом уређивању основнице за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава (члан 1), јер би то значило селективну приме-

ну закона, имајући у виду и да коефицијент за обрачун плате изабраних, 

именованих и постављених лица и запослених у складу са Законом о пла-

тама у државним органима и јавним службама, садржи и додатак на име 

накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, 

на које се као и на запослене код туженог примењује Закон о привреме-

ном уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зараде и 

других сталних примања код корисника јавних средстава.  

 С обзиром да су правила из Закона о привременом уређивању основ-

нице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава, Закона о буџету и Закона о буџетском систе-

му императивне природе која се морају безусловно поштовати, без права да 

се у њима било шта мења, код буџетског финансирања плата код туженог 

није могуће применити корективно правило из члана 8. став 2. Закона о раду 

јер је управо законом одређен начин утврђивања основице за плате. Због тога 

и по схватању овог суда, одредбе Посебног колективног уговора, донете 

након ступања на снагу Закона о привременом уређивању основице за обра-

чун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисни-

ка јавних средстава, ништаве су и као такве не могу да производе правно деј-

ство (ПКУ не може бити супротан закону на основу члана 103. ЗОО у вези 

члана 240. Закона о раду) због чега су нижестепене пресуде преиначене и 

тужбени захтев тужиоца одбијен.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1507/2021 од 

7.7.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА И МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА 

 Зарада коју послодавац исплаћује запосленом не сме бити 

нижа од минималне зараде, али минимална цена рада може бити 

нижа од оне коју одређује Социјално – економски савет.  
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Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је од августа 

2012. године до јула 2015. године (за који период се односи његово новча-

но потраживање) обављао код туженог послове извршног директора за 

финансијску контролу. Обрачун његове зараде за то радно место вршен је 

применом коефицијента 6,50. Цена рада била је одређена Посебним 

колективним уговором код туженог од 11.06.2012. године (у износу од 

11.500,00 динара), односно Посебним колективним уговором од 

15.01.2015. године - у износу од 14.100,00 динара. Обрачун и исплата 

зараде тужиоцу за цео означени временски период вршена је тако што је 

цена рада од 14.100,00 динара множена са коефицијентом 6,50. Тако обра-

чуната и исплаћена зарада била је већа од прописане минималне зараде, 

али постоји разлика између исплаћене зараде и зараде обрачунате множе-

њем тужиочевог коефицијента са минималном ценом рада утврђеном 

одлуком Социјално-економског савета.  

 На основу тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је 

усвојио тужбени захтев. По налажењу тог суда, послодавац је овлашћен 

да утврди најмању цену рада која служи као основица за обрачун зарада 

запосленима, али тако утврђена цена рада не сме бити нижа од цене рада 

коју утврђује Социјално-економски савет, јер би у том случају била ство-

рена могућност да се запосленом са коефицијентом 1 исплаћује зарада 

мања од минималне, односно да се другим запосленима, као у овом случа-

ју тужиоцу, зарада смањује.  

 Другостепени суд је преиначио првостепену пресуду у том делу и 

одбио тужбени захтев. По налажењу тог суда, цена рада коју примењује 

послодавац приликом обрачуна зараде може бити нижа од оне коју одре-

ђује Социјално-економски савет, али износ зараде који се исплаћује запо-

сленом не сме бити нижи од минималне зараде. С`обзиром да је тужиоцу 

у спорном периоду обрачунавана и исплаћивана зарада у складу са 

општим актом туженог и уговором о раду која је била већа од минималне 

зараде, тај суд закључује да тужиочево потраживање није основано. 

 Правно становиште другостепеног суда прихвата и ревизијски 

суд, због чега наводе ревизије о погрешној примени материјалног права 

сматра неоснованим.  

 Тужиоцу је у спорном периоду исплаћивана зарада у већем износу 

у односу на минималну зараду, у складу са колективним уговором туже-
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ног. Према члану 111. став 2. Закона о раду, минимална зарада се одређује 

на основу минималне цене рада утврђене у складу са тим законом, време-

на проведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде. 

Одредбом члана 112. наведеног Закона, поред осталог прописано је: да се 

минимална цена рада утврђује одлуком Социјално-економског савета 

основаног за територију Републике Србије (став 1) и да се при утврђива-

њу минималне цене рада полази нарочито од егзистенцијалних и социјал-

них потреба запосленог и његове породице изражених кроз вредност 

минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на тржишту 

рада, стопе раста бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, 

продуктивности и просечне зараде у Републици (став 3).  

 Овако утврђена цена рада где се примењују, односно узимају у 

обзир сви наведени критеријуми, не може бити третирана као најнижа 

цена рада за најједноставнији посао јер се приликом одређивања мини-

малне зараде релативизује чињеница о врсти посла, тако да је минимална 

зарада једнака за све запослене у Републици Србији, без обзира на то који 

посао обављају. Из тог разлога, није прихватљив начин на који је првосте-

пени суд, множењем минималне цене рада коју је утврдио Социјално-еко-

номски савет са коефицијентом за обрачун зараде тужиоца утврђивао 

постојање разлике између зараде исплаћене тужиоцу и минималне зараде. 

По схватању Врховног касационог суда, правилно је тумачење другосте-

пеног суда да износ који послодавац исплати запосленом на име зараде не 

сме бити нижи од минималне зараде, али да минимална цена рада може 

бити нижа од оне коју одређује Социјално-економски савет.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 719/2018 од 

17.9.2019. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНОГ 

 Запосленом може престати радни однос након поступка утвр-

ђивања вишка запослених спроведеног у складу са програмом реша-

вања вишка запослених и пре ступања на снагу или почетка примене 

Правилника о организацији и систематизацији послова у који су 

имплементиране организационе промене код послодавца.  
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Из образложења: 

 „Тужиоцу је радни однос код туженог престао дана 29.12.2017. 

године на основу решења туженог број 11/2017-132-1250 од 19.12.2017. 

године о отказу уговора о раду, због престанка потребе за његовим радом 

услед економских и организационих промена код туженог. Тужиоцу је 

исплаћена отпремнина у смислу члана 158. Закона о раду.  

 Врховни касациони суд налази да се ревизијом основано указује 

да је побијаном другостепеном пресудом погрешно примењено материјал-

но право.  

 Одредбом члана 179. став 5. тачка 1) Закона о раду („Службени 

гласник РС“ бр. 24/05, 61/05... 75/14) прописано је да запосленом може да 

престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на 

потребе послодавца, и то ако услед технолошких, економских или органи-

зационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или 

дође до смањења обима посла.  

 Одредбама чл. 153-160. Закона о раду регулисан је начин решава-

ња вишка запослених. Према члану 153. Закона о раду, послодавац је 

дужан да донесе Програм решавања вишка запослених ако утврди да ће 

због технолошких, економских или организационих промена у оквиру 

периода од 30 дана доћи до престанка потребе за радом запослених на 

неодређено време, а чланом 155. прописано је шта програм треба да садр-

жи и ко су доносиоци програма. Чланом 154. је прописана обавеза посло-

давца да се пре доношења програма обрати репрезентативном синдикату 

ради предузимања мера за ново запошљавање вишка запослених, а чла-

ном 156. обавеза синдиката да доставе мишљења. Одредбама чл. 158. и 

159. овог закона, прописана је обавеза послодавца да запосленом за чијим 

радом је престала потреба исплати отпремнину.  

 Врховни касациони суд није прихватио правно становиште друго-

степеног суда да је оспорено решење незаконито и да у конкретном случа-

ју нису наступиле промене предвиђене чланом 179. став 5. тачка 1) Закона 

о раду, јер у време доношења оспореног решења још увек није почео да се 

примењује Правилник о организацији и систематизацији послова туже-

ног. Наиме, тачно је да је Правилник о организацији и систематизацији 

послова донет 30.10.2017. године, да је 31.10.2017. године објављен у 

„Службеном гласнику“ и да је као датум његове примене одређен 

22.12.2017. године. Међутим, основано се у ревизији истиче да отказ уго-
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вора о раду тужиоцу није дат због измена Правилника, нити је Правилник 

био основ за доношење решења о отказу, већ је решење о отказу донето у 

поступку реализације Програма решавања вишка запослених у 2017. годи-

ни, након поступка који је спроведен у складу са Програмом, односно у 

складу са одредбама чл. 153-160. Закона о раду.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2630/2020 од 

23.10.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 

7.12.2021. године) 

 

 

УПОЗОРЕЊЕ НА ПОСТОЈАЊЕ РАЗЛОГА ЗА ОТКАЗ УГОВОРА  

О ПРОБНОМ РАДУ 

 Послодавац који намерава да пре истека уговора о пробном 

раду откаже уговор о раду запосленом који је учинио повреду радне 

обавезе или који непоштује радну дисциплину, није дужан да упозори 

запосленог на постојање разлога за отказ уговора о раду. 

Из образложења: 

 „Одредбама члана 36. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 

75/14) прописано је: да уговором о раду може да се уговори пробни рад за 

обављање једног или више повезаних, односно сродних послова утврђених 

уговором о раду (став 1); да пробни рад може да траје најдуже шест месеци 

(став 2); да пре истека времена за који је уговорен пробни рад послодавац 

или запослени може да откаже уговор о раду са отказним роком који не 

може бити краћи од пет радних дана, а да је послодавац дужан да образло-

жи отказ уговора о раду (став 3); да запосленом који за време пробног рада 

није показао одговарајуће радне и стручне способности престаје радни 

однос даном истека рока одређеног уговором о раду (став 4).  

 Одредбом члана 185. став 1. Закона о раду прописано је да се уго-

вор о раду отказује решењем, у писаном облику, и обавезно садржи обра-

зложење и поуку о правном леку.  

 Законом о раду предвиђена је могућност уговарања пробног рада 

за послове за које послодавац сматра да је неопходна претходна провера 

знања и способности. Уговорен пробни рад од шест месеци представља у 

суштини заснивање радног односа под одложним условима (ако запосле-

ни покаже задовољавајуће резултате), уз могућност раскида закљученог 

уговора под раскидним условом (уколико запослени не задовољи на проб-
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ном раду). Ако запослени за време пробног рада не покаже одговарајуће 

радне и стручне способности, радни однос му престаје даном истека рока 

одређеног уговором о раду. Пре истека времена за који је уговорен проб-

ни рад, послодавац може да откаже уговор о раду запосленом због других 

разлога прописаних одредбама члана 179. ст. 1, 2. и 3. Закона о раду.  

 У конкретном сучају је утврђено да у току трајања пробног рада 

тужилац није поштовао радну дисциплину и да је несавесно и немарно 

извршавао своје радне обавезе на начин детаљно наведен и образложен у 

побијаном решењу о отказу уговора о пробном раду, па су основано 

нижестепени судови закључили да је решење туженог о отказу уговора о 

пробном раду правилно и на закону засновано, те одбили захтев тужиоца 

за поништај тог решења. Како је решење о отказу уговора о пробном раду 

оцењено као законито, то је правилно одбијен тужиочев захтев за накнаду 

штете због изгубљене зараде и за обавезивање туженог на уплату припа-

дајућих доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање сход-

ном применом члана 191. став 1. Закона о раду. 

 Врховни касациони суд је као неосноване оценио наводе ревизије да је 

пре отказа уговора о раду тужени био дужан да у случају разлога прописаних 

чланом 179. став 2. тач. 1) и 5) и став 3. тачка 8) Закона о раду, у складу са 

одредбом члана 180. овог закона, претходно писаним путем упозори тужиоца 

на постојање разлога за отказ уговора о раду. Одредбом члана 36. став 3. Зако-

на о раду је прописан посебан случај отказа на који се не примењују општа 

правила која се односе на отказ од стране запосленог, прописана одредбом 

члана 178. став 2. овог закона, о отказном року од најмање 15 дана и на посту-

пак пре престанка радног односа отказом од стране послодавца, прописана 

одредбама чл. 180. и 181. истог закона, о обавезном писаном упозорењу посло-

давца о постојању разлога за давање отказа о коме се запослени може изјасни-

ти и приложити мишљење синдиката чији је члан. Као једини услови за отказ 

уговора о пробном раду, законом су прописани отказни рок који не може бити 

краћи од пет радних дана и дужност послодавца да образложи отказ. Поред 

наведеног, Врховни касациони суд мора да констатује да тужилац ни у жалби 

нити у ревизији не оспорава постојање разлога због којих му је отказан уговор 

о пробном раду.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1388/2021 од 

23.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О ПОСТОЈАЊУ РАЗЛОГА  

ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ 

 Послодавац је дужан да запосленом достави доказе на које се 

позвао у упозорењу о постојању разлога за отказ уговора о раду ако 

запослени приговори да се без упознавања са њиховом садржином не 

може изјаснити о основаности навода упозорења.  

Из образложења: 

 „Према одредби члана 180. став 1. Закона о раду, послодавац је 

дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 179. ст. 2. и 3. овог 

закона, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ 

уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана доставља-

ња упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. Ставом 2. истог чла-

на прописано је да је у упозорењу из става 1. овог члана послодавац 

дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују 

на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозоре-

ње, а ставом 3. да се упозорење доставља запосленом на начин прописан 

за достављање решења о отказу уговора о раду из члана 185. овог закона.  

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање и цитиране 

одредбе Закона о раду, Врховни касациони суд налази да је правилно ста-

новиште другостепеног суда да је у поступку доношења оспореног реше-

ња повређено право тужиоца на одбрану, јер му тужени није доставио 

доказе о учињеним повредама радне обавезе и радне дисциплине на које 

се позвао у упозорењу о постојању разлога за отказ уговора о раду и на 

којима је засновао решење о отказу уговора о раду. Иако у члану 180. 

Закона о раду није изричито прописано да послодавац мора да достави 

запосленом доказе на које се позвао у упозорењу, већ је прописано да је 

дужан да наведе доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ, 

докази морају бити достављени запосленом уколико приговори да се без 

упознавања са њиховом садржином не може изјаснити о основаности 

навода упозорења, као што је учинио тужилац у конкретном случају.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1039/2021 од 

18.5.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ НЕПОСЕДОВАЊА  

ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА  

ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 Када запослени на пословима приватног обезбеђења није сте-

као лиценцу за вршење тих послова од стране надлежног органа у 

складу са Законом о приватном обезбеђењу, послодавац може да отка-

же уговор о раду по основу посебног закона, због непостојања посеб-

них услова за обављање послова у области приватног обезбеђења од 

стране физичких лица.  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био у радном 

односу код туженог на неодређено време на основу Уговора о раду бр. 9810 

од 05.05.2010. године и обављао је послове службеника обезбеђења. Тужени 

је дана 10.01.2016. године доставио свим запосленима, међу којима је и 

тужилац, обавештење о правима и обавезама запослених који обављају 

послове приватног обезбеђења, у вези похађања стручне обуке, полагања 

стручног испита и поседовања одговарајуће лиценце за вршење послова при-

ватног обезбеђења, којим је тужиоцу стављено до знања да је дужан да најка-

сније до краја 2016. године испуни прописане услове за обављање послова на 

којима је радно ангажован, да ће тужени сносити све трошкове обуке, пола-

гања испита и добијања лиценце, као и да ће тужиоцу престати радни однос 

по сили закона уколико не стекне лиценцу до 01.01.2017. године. Тужилац је 

својим потписом потврдио пријем овог обавештења које је засновано на Пра-

вилнику туженог о упућивању запослених на стручну обуку и регулисању 

сношења трошкова похађања стручне обуке и полагања стручног испита за 

вршење послова приватног обезбеђења од 18.12.2015. године. Тужилац није 

показао интересовање за похађање обуке и полагање испита ради стицања 

лиценце, због чега је тужени донео решење о отказу уговора о раду тужиоцу 

од 31.12.2016. године. Тужилац сматра да је тужени био дужан да га пре 

отказа упозори на обавезу поседовања лиценце, као и да је тужени имао 

могућност да га распореди на послове одржавања хигијене за које је потреб-

на нижа стручна спрема. Тужилац је поднео тужбу којом тражи поништај 

решења о отказу уговора о раду, а тужени оспорава основаност тужбеног зах-

тева наводећи да је Закон ступио на снагу 2013. године, тако да су запослени 

имали довољно времена да испуне прописане услове и истиче да је донео све 
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неопходне опште и посебне акте и свим запосленима омогућио услове и сно-

сио трошкове похађања обуке, полагања испита и добијања лиценце за рад. 

На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је 

закључио да је оспорено решење законито и одбио је тужбени захтев као 

неоснован.  

 Другостепени суд је прихватио став првостепеног суда, сматрају-

ћи да је у конкретном случају радни однос тужиоцу престао по посебном 

Закону о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/13 и 

42/15), с обзиром да се у конкретном случају не може применити правило 

садржано у одредби члана 176. став 1. тачка 2. Закона о раду.  

 Правилно нижестепени судови закључују да је решење о отказу 

уговора о раду законито. Законом о приватном обезбеђењу, уређено је 

обавезно обезбеђење и заштита одређених објеката, послови и рад физич-

ких лица у области приватног обезбеђења, услови за њихово лиценцира-

ње, начин вршења послова и остваривање надзора над њиховим радом.  

 Одредбом члана 8. Закона о приватном обезбеђењу, прописано је 

да послове приватног обезбеђења могу вршити, између осталог и физичка 

лица која имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења издату 

од стране Министарства унутрашњих послова.  

 Дакле, због природе делатности законодавац је посебним законом 

прописао и посебне услове за обављање послова у области приватног обез-

беђења. Без постојања ових услова обављање тих послова од стране физич-

ких лица није могуће. Прописани услови морају бити испуњени како при-

ликом заснивања радног односа, тако и у погледу трајања радног односа. 

Прелазним и завршним одредбама наведеног Закона предвиђена је обавеза 

послодавца да свој рад усклади са одредбама закона до 01.01.2017. године, 

као и да лица која на дан ступања на снагу тог закона врше послове обезбе-

ђења, до наведеног датума морају испунити прописане услове. 

 Наиме, тужени је дана 18.12.2015. године донео Правилник о упу-

ћивању запослених на стручну обуку и регулисање сношења трошкова 

похађања стручне обуке и полагања стручног испита за вршење послова 

приватног обезбеђења и запосленима у јануару 2016. године, доставио 

обавештење о правима и обавезама запослених који обављају послове 

приватног обезбеђења код послодавца, у вези похађања стручне обуке, 

полагања стручног испита и поседовања одговарајуће лиценце за вршење 

послова приватног обезбеђења у складу са Законом о приватном обезбеђе-
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њу, у коме је између осталог наведено да је запослени који полаже струч-

ни испит дужан да поднесе послодавцу захтев за уплату трошкова органи-

зовања и спровођења стручног испита.  

 Тужилац, поред тога што је био обавештен да од 01.01.2017. годи-

не неће испуњавати законом предвиђене услове за обављање послова рад-

ног места на које је био распоређен, није стекао лиценцу за вршење 

послова приватног обезбеђења од стране надлежног органа и у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу, из чега произлази да је правилан 

закључак другостепеног суда да је тужиоцу престао радни однос по осно-

ву посебног закона. 

  Ревизијски наводи којима се истиче да је тужени био у обавези да 

тужиоца распореди на обављање других послова нису основани, с обзи-

ром да из самог Закона о приватном обезбеђењу произлази да физичка 

лица која немају лиценцу не могу се распоредити на друге послове.  

 Како се осталим ревизијским наводима не доводи у сумњу закони-

тост и правилност побијане пресуде, Врховни касациони суд је на основу 

члана 414. став 1. ЗПП одлучио као у изреци.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 3386/2020 од 

20.5.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ФАЛСИФИКОВАНЕ ДИПЛОМЕ ПРИЛИКОМ 

ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА КАО ОТКАЗНИ РАЗЛОГ 

Право послодавца да откаже уговор о раду запосленом који је 

радни однос засновао подношењем фалсификоване дипломе није вре-

менски ограничено, јер га је запослени довео у заблуду у погледу бит-

не околности за заснивање радног односа, одржавајући га у заблуди 

све време током трајања радног односа. 

Из образложења: 

„За решење овог спора, значајне су одредбе Закона о раду („Слу-

жбени гласник РС“, бр. 70/2001, 73/2001), који је био на снази у време 

када је тужилац доставио туженом неверодостојну диплому о стеченом 

четвртом степену стручне спреме и у време када је на основу те дипломе 

између странака закључен Уговор о раду од 16.08.2002. године.  
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 Услове за рад на одређеном радном месту запослени мора да испу-

њава пре закључења уговора о раду из ког разлога је чланом 16. став 3. 

Закона о раду била прописана обавеза запосленог да приликом заснивања 

радног односа послодавцу достави документа којима доказује испуњеност 

услова за рад. У смислу одредбе члана 14. истог закона, пропустом тужи-

оца да туженог пре закључења уговора о раду обавести о околностима 

које битно утичу на обављање послова за које заснива радни однос, што је 

у конкретном случају непоседовање дипломе четвртог степена стручне 

спреме која је била услов за закључење уговора о раду, тужилац је туже-

ног довео у заблуду и одржавао га у заблуди током трајања радног односа 

чиме је вршио продужену повреду радне обавезе према послодавцу, што 

туженог као послодавца овлашћује да тужиоцу откаже уговор о раду. 

 Тужени је за околност да тужилац не поседује одговарајућу стручну 

спрему за послове на које је уговором о раду распоређен сазнао 23.12.2016. 

године, а оспорено решење је донео 03.04.2017. године у време важења Зако-

на о раду, који је у члану 15. тачка 3. прописује да је запослени дужан да оба-

вести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на 

обављање послова утврђених уговором о раду. Чланом 179. став 2. тачка 5. 

овог закона, је прописано да послодавац може да откаже уговор о раду запо-

сленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђену 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 нетачне податке који су били 

одлучујући за заснивање радног односа (тачка 6) и ако не поштује радну 

дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање 

такво да не може да настави рад код послодавца (тачка 8).  

 Чланом 184. истог закона је прописано да 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 наступања чињеница које 

су основ за давање отказа.  

 Понашање тужиоца који је туженом предао фалсификовану 

диплому о свом стручном образовању се сматра таквим понашањем запо-

сленог због којег не може да настави рад код послодавца, а отказни разлог 

је предвиђен одредбом члана 179. став 2. тачка 5. и став 3. тач. 6. и 8. 

наведеног закона. Супротно становишту нижестепених судова рок за 
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отказ уговора о раду прописан чланом 184. истог закона није протекао. 

Оспорено решење је донето у оквиру субјективног рока од шест месеци 

од дана сазнања за чињеницу да тужилац не поседује одговарајући степен 

стручне спреме, која је била основ за доношење отказа. 

 Према становишту Врховног касационог суда оспорено решење о 

отказу уговора о раду је законито, јер се у конкретном случају ради о 

посебном отказном разлогу који није ограничен роковима предвиђени 

чланом 184. Закона. Ово зато што уговор о раду са тужиоцем који је рад-

ни однос засновао на основу неверодостојног документа о стручној спре-

ми не би ни био закључен да је послодавац знао или могао знати за неве-

родостојност документа о стручној спреми тужиоца, односно да тужилац 

не испуњава услове за рад на радном месту на које је тужилац по основу 

уговора о раду из 2002. године распоређен. Из тог разлога, право посло-

давца да запосленом који је радни однос засновао приказивањем фалси-

фиковане дипломе није временски ограничено. Необавештавањем туже-

ног о стручној спреми коју поседује тужилац је поступио супротно одред-

би члана 14. ранијег и члана 15. важећег Закона о раду, па је утврђење 

постојања те повреде био довољан разлог да тужени откаже тужиоцу уго-

вор о раду на основу члана 189. став 3. тачка 6. Закона. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1350/2020 од 

4.2.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 
 

ЗАШТИТА СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА 

 Синдикални представници уживају заштиту од отказа и непо-

вољнијих услова рада само уколико су у питању синдикални пред-

ставници код послодавца. 

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању тужилац је од стране туже-

ног био упућен на рад у АД „Д.А“ на основу уговора о пословној сарадњи 

између туженог и АД „Д.А“ па је на основу упућивања код другог послода-

ца тужени 10.06.2009. године донео решење о мировању радног односа 

тужиоцу распоређеном на послове „референт друмског транспорта“ у ОЈ 

Д.П, са правом да се у року од 15 дана након престанка радног односа врати 

на рад код туженог. Тужиоцу је 09.06.2014. године код АД „Д.А“ због исте-

ка рока на који је заснован престао радни однос. Између тужиоца и туженог 
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је 10.06.2014. године закључен овде побијани уговор о раду према коме 

тужилац завршеним VI-1 степеном стручне спреме, са завршеном Вишом 

школом унутрашњих послова, по занимању правник, обавља послове 

„референт друмског транспорта“ у ОЈ Д.П за основну зараду у нето износу 

од 44.022,00 динара односно 253,00 динара по сату те да му је укупни кое-

фицијент посла 2,20 који се множи са минималном зарадом. Тужени је 

закључио споразум са синдикалном организацијом „Самосталног синдика-

та“ дана 15.04.2013. године према коме је чланом 5. став 3. предвиђено да 

се председник синдикалне организације обавезује да са послодавцем утвр-

ди укупан број заштићених синдикалних представника, а ставом 5. да син-

дикални представник за време обављања његове функције, као и годину 

дана по њеном престанку не може због синдикалне активности да буде рас-

поређен на друго радно место нити упућен на рад код другог послодавца 

или на било који начин доведен у мање повољан или подређен положај без 

сагласности синдиката. Код туженог није посебно утврђиван број заштиће-

них синдикалних представника нити је тражена сагласност синдикалне 

организације туженог у вези поновног радног ангажмана тужиоца.  

 Тужилац је 05.01.2006. године био изабран за члана ИО синдикалне 

организације и за члана Општинског већа самосталних синдиката. Својство 

члана синдикалне организације туженог тужиоцу је престало упућивањем на 

рад код другог послодавда 2009. а тада му је престало и чланство у ИО син-

дикалне организације туженог. Дана 10.06.2014. године када је потписан овде 

побијани уговор о раду, тужилац је на основу приступнице поново постао 

члан синдикалне организације туженог. Тужилац је 29.12.2009. године био 

изабран за члана већа ССС за Град Зрењанин и више општина за мандатни 

период од 2010. до 2015, као представник синдикалне организације ДОО Д.А 

и у мандатном периоду од 2010. до 2015. био је члан Надзорног одбора ССС 

а од 01.03.2012. и председник Надзорног одбора ССС В за мандатни период 

од 2010. до 2015. године. За скеретара већа ССС за Град З и за више општина 

тужилац је изабран 23.04.2014. године а по функцији је уједно био члан већа 

и председништва већа ССС В. Од 31.07.2014. тужиоцу мирују права и обаве-

зе на раду и по основу рада због обављања професионалне функције у већу 

ССС за Град З и више општина. 

 Тужилац је водио радни спор против туженог ради утврђења 

ништавости анекса уговора о раду који је тужилац закључио са туженим 

01.01.2009. као и уговор о раду из 2007. у којима је тужилац у спору успео 

(утврђена је ништавост наведених анекса).  



Грађанско одељење 

201 

 Код овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је усвојио 

тужбени захтев тужиоца, закључујући да се заштита синдикалних представни-

ка не може односити искључиво на синдикалне представнике унутар посло-

давца јер без поменуте заштите синдикалних преставнка на разним функција-

ма у синдикату ван послодавца сам смисао заштите губи своју функцију.  

 По оцени другостепеног суда синдикални представници уживају 

заштиту од отказа и неповољнијих услова рада само уколико су у питању 

синдикални представници код послодавца, а тужилац није указивао да је 

закључењем наведеног уговора о раду стављен у неповољнији положај у 

погледу услова рада због обављања његових синдикалних активности. 

Због тога је одбио тужбени захтев за утврђивање ништавости уговора о 

раду и распоређивање на одговарајуће радно место. 

 Становиште другостепеног суда је правилно. 

 Према члану 188. Закона о раду послодавац не може да откаже 

уговор о раду нити на други начин да стави у неповољан положај пред-

ставника запослених за време обављања функције и годину дана по пре-

станку функције, ако исти поступа у складу са законом, општим актом и 

уговором о раду и то, између осталог, именованом или изабраном синди-

калном представнику чији број се утврђује колективним уговором одно-

сно споразумом синдиката са послодавцем.  

 По Конвенцији МОР-а број 135 о заштити и олакшицама које се 

пружају представницима радника у предузећу чланом 1. прописано је да 

представници радника у предузећу уживају ефикасну заштиту од сваког 

поступка који је штетан за њих, укључујући и отпуштање, због њиховог 

статуса или активности као представника радника или чланства синдиката 

или учешћа у синдикалним активностима, ако поступају у складу са важе-

ћим законима или колективним споразумима или другим заједничким 

договореним аранжманима. У члану 3. исте Конвенције прописано је да 

се под изразом „представници радника“ означавају лица која су национал-

ним законима или у пракси призната као таква без обзира на то да ли су: 

а) синдикални представници односно представници које је именовао или 

изабрао синдикат или чланови тих синдиката или б) изабрани представни-

ци односно представници које су слободно изабрали радници предузећа у 

складу са одредбама националних закона или прописа или колективних 

споразума, чије функције не обухватају активности које су признате као 
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искључиви прерогатив синдиката у одговарајућој земљи. Идентичне 

одредбе садржи и Препорука МОР-а 143 о радничким представницима. 

 Чланом 115. став 1. Посебног колективног уговора за делатност 

пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије 

(„Службени гласник РС“ број 11/2011) прописано је да су овлашћени пред-

ставници запослених у смислу овог колективног уговора: 1) председник син-

диката код послодавца; 2) именовани или изабрани синдикални представник; 

3) члан савета запослених; 4) представник запослених у управном одбору 

послодавца; 5) представник запослених у надзорном одбору послодавца; 6) 

представних запослених за безбедност и здравље на раду. 

 Имајући у виду да се тужилац не може сматрати синдикалним 

представником запослених код туженог на основу цитираних прописа 

(потписивање приступнице синдикату не значи и својство изабраног чла-

на) то се на њега не може примењивати споразум између синдиката код 

туженог и туженог у погледу заштите именованих синдикалних представ-

ника јер тужилац није синдикални функционер синдиката код туженог (то 

својство му је престало 09.06.2009. године када му је верифокован преста-

нак чланства у одбору синдиката, а заштиту по овом основу могао је ужи-

вати још годину дана од наведеног датума).  

 По правилној оцени другостепеног суда тужилац није у неповољни-

јем положају у погледу услова рада јер је по истеку радног односа код другог 

послодавца код кога је био упућен, искористио право да се врати на рад код 

туженог и са њим закључио нови уговор о раду. Поред свега наведеног није 

могуће упоређивање нове позиције (побијани уговор из 2014. године) са 

ранијом позицијом (уговор из 2007. године). Промена назива радног места и 

утврђивање коефицијента који је мањи од коефицијента на претходном рад-

ном месту, не води утврђењу ништавости закљученог уговора о раду. 

 Решењем туженог од 31.07.2014. године одређено је да тужиоцу 

мирују права и обавезе на раду и по основу рада док траје обављање њего-

ве функције, услед чега је неоснован захтев тужиоца да га тужени распо-

реди на одговарајуће радно место због чега је овај део захтева правилно 

одбијен од стране другостепеног суда. 

 Имајући у виду да цитиране одредбе Конвенције МОР-а 135, Закона 

о раду и члан 115. Посебног колективног уговора за делатност пољопривре-

де, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије („Службени 

гласник РС“ број 11/2011) заштиту пружају само представницима код посло-
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давца (запослени који је на некој од функција у синдикату ван послодавца 

посебну заштиту може уживати само ако је истовремено и синдикални пред-

ставник код послодавца), што тужилац није, нису основани ревизијски наво-

ди којима се указује на погрешну примену материјалног права.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев1 11/2020 од 

10.3.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 
 

ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ 

Посебна заштита од отказа уговора о раду прописана чланом 

187. Закона о раду односи се само на законито заснован радни однос  

Из образложења: 

„По оцени Врховног касационог суда, овакво становиште друго-

степеног суда се не може прихватити, јер је побијана пресуда заснована 

на погрешној примени материјалног права. 

Одредбом члана 187. став 1. Закона о раду прописано је да за вре-

ме трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства 

са рада ради посебне неге детета, послодавац не може запосленом да отка-

же уговор о раду. 

Наиме, тужиљи је престао радни однос са становишта законито засно-

ваног радног односа дана 31.08.2013. године, који радни однос је био заснован 

на одређено време уговором о раду од 16.04.2013. године. Ради тога, тужиља је 

у времену од 04.04.2019. годне била у фактичком радном односу, што се само 

декларише оспореним решењем дикректора број 170 од 03.04.2019. године о 

престанку радног односа тужиљи. Посебна заштита од отказа уговора о раду 

прописана чланом 187. Закона о раду односи се само на законито заснован рад-

ни однос. Овде се о таквом радном односу не ради, обзиром на поништене 

анексе уговора о раду на одређено време, а и тужиља је радни однос засновала 

без конкурса који је у овој радној средини обавезан начин заснивања радног 

односа на неодређено време у смислу члана 152. Закона о основама система 

образовања и васпитања, чиме не постоје услови да иста оствари право на 

посебну заштиту из наведене одредбе Закона о раду.“ 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2098/2021 од 

17.9.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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ДЕЈСТВО ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ О ПОНИШТАЈУ  

РЕШЕЊА О ОТКАЗУ И ЊЕНО ИЗВРШЕЊЕ 

 Правноснажна одлука којом је поништено решење о отказу 

делује уназад (ex tunc), па се тужилац по таквој одлуци налази у рад-

ном односу код туженог према (првобитно) закљученом уговору о 

раду на неодређено време.  

 У извршењу правноснажне судске одлуке послодавац доноси 

одлуку којом запосленог враћа на рад, на радне послове и задатке које је 

обављао пре отказа уговора о раду или на одговарајуће радно место у 

ком случају закључује анекс уговора о раду, а не нови уговор о раду.  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је засновао радни 

однос код туженог уговором о раду на неодређено време број 1965/15 од 

28.04.2015. године који уговор о раду је отказан решењем туженог број 

4243/15 од 07.10.2015. године. Наведено решење туженог о отказу угово-

ра о раду тужиоцу поништено је правноснажном пресудом и обавезан 

тужени да тужиоца врати на рад. Поступајући по правноснажној пресуди 

тужени је 03.09.2018. године тужиоца вратио на рад али је са њим закљу-

чио нови, овде побијани уговор о раду број 1711/2018 од 03.09.2018. годи-

не по коме тужилац заснива радни однос на неодређено време код туже-

ног почев од 03.09.2018. године уз пробни рад.  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно су нижестепени 

судови применили материјално право када су утврдили ништавост новог 

уговора о раду закљученог између парничних странака.  

 Правноснажна одлука којом је поништено решење о отказу делује 

уназад (ex tunc), па се тужилац по таквој одлуци налази у радном односу 

код туженог према (првобитно) закљученом уговору о раду на неодређено 

време почев од 28.04.2015. године. Због тога је, по правилном закључку 

нижестепених судова, нови, овде побијани уговор о раду од 03.09.2018. 

године којим тужилац заснива радни однос на неодређено време са тим 

датумом и са уговореним пробним радом ништав на основу члана 103. 

Закона о облигационим односима јер у ситуацији постојања радног одно-

са, није могуће заснивати још један радни однос (за радни однос код јед-

ног послодавца може се закључити само један уговор о раду). 

 У извршењу правноснажне судске одлуке послодавац доноси 

одлуку којом запосленог враћа на рад и у обавези је да то лице распореди 
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на одговарајуће радно место што може учинити једино анексом уговора о 

раду према правилима из чл. 171. и 172. Закона о раду, а не закључивањем 

новог уговора о раду. Нису основани наводи из ревизије којима тужени 

указује да до закључења новог уговора дошло услед тога што тужиоца 

није могао пријавити централном регистру са старим уговором о раду јер 

је обавеза послодавца била да по правноснажној судској одлуци, поднесе 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање захтев за утвр-

ђење својства осигураника по основу запослења, на основу чл. 82, 137. и 

138. тада важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Слу-

жбени гласник РС“ бр. 34/03... 142/14) и чл. 43, 44, 45. и 46. Статута РФ 

ПИО („Службени гласник РС“ бр. 31/08... 140/14).“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 168/2021 од 

23.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  

ПОСЛОДАВЦУ ПО ОСНОВУ УГОВОРА САЧИЊЕНОГ  

У СТРАНОЈ ДРЖАВИ  

 Када послодавац, држављанин Републике Србије, има фирму 

у СР Немачкој, основану по немачким прописима и запослени, држа-

вљанин Републике Србије, заснује радни однос код тог послодавца, 

по основу уговора о раду који је сачињен у СР Немачкој, за потребе 

рада код тог послодавца, на односе између послодавца и запосленог се 

примењује право државе у којој се рад обавља или се обављао, у слу-

чају када није изабрано меродавно право (право Републике Србије).  

Из образложења: 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био власник 

туристичке агенције у Немачкој, у којој је био запослен тужени, према 

уговору о раду и обављао је, између осталог послове продаје карата за 

превоз путника. Туристичка агенција је била регистрована по немачким 

прописима, са седиштем у граду Улму, с тим што је тужилац имао пред-

ставништво и агенције у другим градовима. Према закљученом уговору са 

фирмом D.T. GmbH тужилац је добијао одређени број карата месечно 

ради продаје, за провизију утврђену уговором. Вредност једне карте изно-

сила је 358 евра. Дана 12.08.2005. године тужени је, након предаје пазара, 
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приликом поласка кући, преузео 74 карте од овлашћеног радника тужиоца 

и понео их у својој акт ташни. Међутим, тога дана је најпре отишао у 

оближњи маркет са супругом, где је купио робу смештену у две кесе а 

затим је чекајући аутобус на стајалишту, наведену акт ташну у којој су 

биле карте оставио поред кеса са купљеном робом на клупи на којој је 

седела његова супруга, и када је аутобус стигао, а тужени са супругом 

кренуо да уђе у аутобус приметио је нестанак акт ташне. Вредност 74 кар-

те је била 26.492 евра, а што је утврђено из писаних приложених доказа. 

Тужилац је одмах пријавио нестанак акт ташне полицији и након месец 

дана враћени су пасош и остала документа, али поменуте карте нису вра-

ћене. Тужилац тврди да је крајем 2005. године одјавио своју туристичку 

агенцију, која је престала да ради због потпуног напуштања целог преду-

зећа из осталих разлога – банкрот. Због губитка наведених карата између 

фирме D.T. и фирме тужиоца, Туристичке агенције „П“, постигнут је 

договор да фирма D.T не исплати уговорену провизију за претходни 

месец, чиме су регулисали свој међусобни однос. У списима нема доказа 

да је тужилац износ од 26.492 евра измирио предузећу D.T. преко своје 

агенције или својим личним средствима.  

 Имајући у виду овако утврђено чињенично стање првостепени суд 

је закључио да тужилац, као физичко лице није активно легитимисан да 

од туженог потражује штету која је настала због губитка 74 карте које је 

тужени, као радник фирме тужиоца, преузео и ставио у своју акт ташну 

која је касније изгубљена, на начин како је то већ наведено. Првостепени 

суд сматра да се у конкретном случају не могу применити одредбе Закона 

о раду Републике Србије, с обзиром да се исти примењује на запослене 

који раде на територији Републике Србије, код домаћег или страног прав-

ног односно физичког лица, као и на запослене који су упућени на рад у 

иностранство од стране послодавца и друге тачно одређене категорије 

запослених, у смислу члана 2. Закона о раду, па тужилац и тужени, као 

парничне странке не спадају под одредбу овог члана Закона о раду. У вре-

ме штетног догађаја тужилац је, као послодавац, имао фирму у Немачкој, 

радио по немачким прописима, тужени је био запослен код тужиоца као 

немачког послодавца, по основу уговора који је сачињен у Немачкој, за 

потребе рада немачког послодавца, због чега се, у смислу члана 20. став 1. 

тачка 19. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља 

(„Службени гласник РС“ број 43/82, „Службени лист СРЈ“ број 46/96 и 

„Службени гласник РС“ број 46/06) примењује право државе у којој се 
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рад обавља или се обављао, с обзиром да није изабрано меродавно право, 

а посебне околности случаја не упућују на друго право као меродавно 

право за имовинска потраживања из уговора о раду, због чега је у кон-

кретном случају меродавно немачко материјално право. Према прописима 

из радно правне области у Немачкој субјекти у радно правној области су 

послодавац и запослени из међусобних уговорних односа између ова два 

лица послодавац сноси терет доказивања, да је запослени проузроковао 

штету путем повреде своје дужности и да је за ову штету одговоран, 

однос између ова два лица се базира на основу уговора, а у вези оцене 

повреде дужности из радног уговора и настанка штете послодавцу приме-

њују се правна правила која говоре о немарности или намери, која је сте-

пенована. Ако се послодавац, предузеће, налази у стечају, тада се приме-

њују одредбе Закона о стечају и све се преноси на стечајног управника 

(право дужника да управља и располаже имовином која припада стечајној 

маси). То значи да власник предузећа које је у стечају, као његов сукцесор 

после престанка рада предузећа, се не може појавити као сукцесор и као 

физичко лице, односно нема својство физичког лица које ће захтевати 

реализацију уговорених и других обавеза предузећа чији је био власник. С 

обзиром да се у конкретном случају као тужилац појављује физичко лице, 

а да је предмет спора накнада штете коју је тужени као запослени, проу-

зроковао послодавцу, према материјалном праву из радно правне области 

Немачке, као земље у којој се рад обављао, у фирми тужиоца која је реги-

стрована по немачком праву, тужилац не може бити активно легитимисан.  

 Другостепени суд је, након што је одржао расправу, закључио да 

је тужбени захтев неоснован пошто тужилац није доказао да је износ који 

потражује од туженог исплатио оштећеном предузећу, при чему је приме-

нио одредбе Закона о облигационим односима.  

 Врховни касациони суд сматра да су судови правилно одбили 

тужбени захтев, с тим што је првостепени суд правилно утврдио да тужи-

лац није активно легитимисан у овој правној ствари, а разлоге за такво 

становиште у свему прихвата и Врховни касациони суд. 

 Супротно наводима ревизије, тужилац није доказао да је са тужио-

цем, приликом закључења уговора о раду, уговорио примену прописа 

Републике Србије у случају да дође до неких проблема на послу. С обзи-

ром да је уговор о раду закључен у писаној форми, и споразум о примени 
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прописа Републике Србије је такође требало да буде у писаној форми, у 

одредбама закљученог уговора о раду, што није учињено.  

 Тачни су наводи ревизије да је штета коју је тужени проузроковао 

губитком наведених карата туристичка агенција чији је власник био тужи-

лац накнадила на тај начин што немачка фирма D.T. није исплатила про-

визију за продају карата. Међутим, та чињеница не утиче на другачију 

одлуку у овој правној ствари, с обзиром да тужилац, као физичко лице, по 

немачком праву не може бити активно легитимисан да од туженог, као 

запосленог у његовој туристичкој агнецији, потражује накнаду настале 

штете, чак ни у случају престанка предузећа, пошто се по немачком Зако-

ну о стечају сва права дужника да управља и располаже имовином која 

припада стечајној маси преносе на стечајног управника.  

 Врховни касациони суд је ценио и остале наводе изјављене реви-

зије, којима се не доводи у сумњу законитост и правилност побијане пре-

суде, због чега ти наводи нису посебно образложени.  

 Тужилац није успео у ревизијском поступку, због чега нема право 

на трошкове тог поступка које је тражио и определио у смислу члана 153. 

Закона о парничном поступку. 

 Из наведених разлога одлучено је као у изреци пресуде на основу 

члана 414. став 1. и члана 165. Закона о парничном поступку.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 4182/2020 од 

15.4.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године.) 
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ПРИВРЕДНО ПРАВО 

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ УДЕЛА У ДРУШТВУ 

Заштита права прече куповине удела у друштву може се оства-

рити у парничном поступку подношењем тужбе која садржи захтев за 

поништај уговора, или другог акта о преносу удела, и обавезивање туже-

ног члана друштва на пренос удела тужиоцу, односно да пресуда замени 

уговор о преносу удела између тужиоца и туженог члана друштва. 

Из образложења: 

„У конкретном случају, предмет тражене правне заштите је пони-

штај уговора о преносу удела који је закључен између друготуженог и 

првотуженог, а којим је без накнаде пренет удео у привредном друштву 

ВС Б, у ком друштву и тужилац има свој удео, због повреде тужиочевог 

права прече куповине.  

Одредбом члана 161. Закона о привредним друштвима („Службе-

ни гласник РС“ бр. 36/2011... 5/2015) који је важио у моменту закључења 

побијаног уговора, прописано је да чланови друштва имају право прече 

куповине удела који је предмет преноса трећем лицу, осим ако је то право 

искључено оснивачким актом или законом. Одредбама члана 162. истог 

закона је прописан поступак у вези са правом прече куповине, те тако у 

ставу 1. и да је преносилац удела у обавези да пре преноса удела трећем 

лицу свој удео понуди свим другим члановима друштва. Санкција за 

повреду права прече куповине прописана је одредбама члана 163. истог 

закона тако да члан друштва који има право прече куповине коме прено-

силац удела није доставио понуду у складу са одредбама из члана 162. 

односно на начин одређен оснивачким актом, може тужбом надлежном 

суду затражити поништај уговора, или другог акта о преносу удела, и оба-

везивање туженог члана друштва на пренос удела тужиоцу, односно да 

пресуда замени уговор о преносу удела између тужиоца и туженог члана 

друштва, уз испуњавање услова рока за подношење тужбе и, по захтеву 

туженог и налогу суда, полагање одговарајућег обезбеђења за исплату 

купопродајне цене за случај успеха у спору.  
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Према налажењу ревизијског суда, неосновано се тужилац позива 

на цитиране одредбе Закона о привредним друштвима којима је регулисано 

право прече куповине удела у друштву, с обзиром на садржину правне 

заштите коју тражи. Према цитираним одредбама закона, тужба коју би 

носилац права прече куповине удела у друштву могао поднети ради зашти-

те тог права, садржи тужбени захтев за поништај правног посла, али исто-

времено и захтев за обавезивање на пренос удела тужиоцу, односно да пре-

суда замени уговор о преносу удела између тужиоца и туженог члана дру-

штва, који захтев је у конкретном случају изостао. Стога нема места рас-

прављању да ли је спорним располагањем повређено тужиочево право пре-

че куповине удела, ради заштите права тужиоца као носиоца права прече 

куповине у смислу одредбе члана 161. Закона о привредним друштвима. 

Код такве садржине постављени тужбени захтев није основан. 

Без значаја су ревизијски наводи о разлозима ништавости, због 

недопуштености премета и основа обавезе из уговора и противности 

одредбама Закона о приватизацији, с обзиром да предмет тужбеног захте-

ва није утврђење ништавости уговора.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 202/2021 од 

8.7.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ПРЕМА УСЛОВИМА ПОНУДЕ  

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

Нема места примени законског изузетка по коме се принудни 

откуп акција спроводи према условима из понуде за преузимање, ако 

понуда за преузимање није спроведена као обавезна. 

Из образложења: 

„Спорно је било да ли је понуда од 26.05.2016. године била обаве-

зна или добровољна од чега зависи да ли се примењује изузетак из члана 

523. Закона о привредним друштвима.  

 Првостепени суд сматра да понуда није била обавезна и да се изу-

зетак не примењује. 
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 Првостепени суд образлаже да је обавеза објављивања понуде за пре-

узимање прописана чланом 6. Закона о преузимању акционарских друштава, 

да према ставу 1. овог члана обавеза настаје када акционар пређе праг од 

25%, да према ставу 4. када поседује између 25 и 75% обавеза постоји прили-

ком сваког даљег стицања акција, а да је ставом 5. предвиђено да обавеза 

постоји ако акционар пређе праг од 75% путем обавезне понуде и након тога 

стекне 5% додатних акција, односно 3% у периоду од 18 месеци. 

 Имајући у виду да је откупилац 81,99% стекао у периоду дужем од 

2 године пре објављивања понуде за преузимање из 2016. године, да је 

потом куповином на берзи 24.05.2016. године стекао 2519 акција што 

представља 0,69% чиме је стекао укупно 82,68%, првостепени суд сматра 

да се ни по једном ставу члана 6. закона не може сматрати да се ради о 

обавезној понуди. Закључује да је понуда била добровољна због чега нису 

испуњени услови за примену изузетка по члану 523. Закона о привредним 

друштвима, те утврђује цену која представља највишу вредност на дан 

01.05.2016. године, а то је књиговодствена вредност.  

 Другостепени суд не прихвата становиште првостепеног суда. 

Полазећи од одредбе члана 49. Закона о преузимању акционарских друшта-

ва која предвиђа да акционари са више од 25% акција који после ступања 

на снагу закона имају намеру стицања, преузимање морају вршити у складу 

са одредбама овог закона, те да према члану 8. истог закона, акционар са 

више од 25% акција нема обавезу објављивања понуде, а да се даље стица-

ње врши по одредбама овог закона, другостепени суд заузима став да је 

понуда била обавезна и да су били испуњени законски услови за примену 

изузетка из члана 523. Закона о привредним друштвима. С обзиром да је 

откупилац до 2006. године поседовао 81,99% акција, да је куповином на 

берзи 24.05.2016. године стекао још 0,69% што укупно чини 82,6776%, пре-

ма становишту другостепеног суда настала је обавеза објављивања понуде 

сходно члану 6. став 1. Закона о преузимању акционарских друштава, јер је 

стицањем на берзи прешао праг од 25% из чега следи да је понуда од 

26.05.2016. године била обавезна. С обзиром да су и остали услови испуње-

ни, да је одлука донета у року од 3 месеца од истека рока понуде за преузи-

мање, другостепени суд преиначава првостепено решење и утврђује цену 

од 200,00 динара у складу са ценом из понуде за преузимање.  

Према оцени Врховног касационог суда основано се ревизијама 

указује да је другостепени суд погрешно применио материјално право. 
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 Принудни откуп акција и право на продају акција је регулисано 

одредбама члана 515. до 523. Закона о привредним друштвима. Према 

одредби члана 515. став 1. овог закона, на предлог акционара који има 

акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који 

има најмање 90% гласова свих акционара који поседује обичне акције 

(откупилац), скуштина доноси одлуку о принудном откупу свих акција 

преосталих акционара друштва уз исплату цене која се одређује сходном 

применом одредаба закона о исплати несагласних акционара. 

Закон о привредним друштвима донет 2011. године је изменио 

режим принудног откупа прописаног Законом о преузимању акционар-

ских друштава, с једне стране снижавањем прага за принудни откуп (са 

95% на 90%), а с друге стране прописивањем основног начина утврђива-

ња цене у принудном откупу. Прописао је да акционарима припада најви-

ша од три вредности акција – тржишне, књиговодствене и процењене. 

Изузетно од тога, чланом 523. закона је прописано под којим условима 

цена у принудном откупу може бити једнака цени из понуде за преузима-

ње којом је откупилац прешао праг принудног откупа. 

Откупилац који је путем понуде за преузимање испунио услов из 

члана 515. Закона о привредним друштвима има право да у року од три 

месеца од дана истека понуде за преузимање спроведе принудни откуп 

под условима из понуде за преузимање, ако је у складу са законом који 

уређује преузимање акционарских друштава: 1) искључиво путем добро-

вољне понуде за преузимање упућене свим преосталим акционарима за 

све њихове акције стекао најмање 90% акција које су биле предмет те 

понуде или 2) ако је ту понуду за преузимање спровео као обавезну. За 

оцену да ли су испуњени услови за примену изузетка код утврђивања 

вредности акција, меродавне су одредбе Закона о преузимању акционар-

ских друштава, одредба члана 6. који прописује обавезу објављивања 

понуде за преузимање. 

Одредбом члана 6. Закона о преузимању акционарских друштава 

је прописано да је лице обавезно да објави понуду за преузимање када 

непосредно или посредно, самостално или заједнички делујући, стекне 

акције с правом гласа циљног друштва, тако да заједно са акцијама које је 

већ стекло, пређе праг од 25% акција с правом гласа циљног друштва. 

Посредним стицањем акција с правом гласа из става 1. овог члана се сма-

тра стицање контроле у смислу члана 4. ст. 4. и 5. овог закона.  
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Када настане обавеза објављивања понуде за преузимање, лице из 

става 1. овог члана је дужно да без одлагања објави обавештење о намери 

преузимања и да га достави регулисаном тржишту, односно МТП на коме 

се тргује акцијама циљног друштва, Централном регистру, Комисији и 

циљном друштву, под условима и на начин одређен овим законом. 

Лице које је на основу понуде за преузимање стекло мање од 75% 

акција с правом гласа, у случају даљег стицања акција истог циљног дру-

штва, обавезно је да објави понуду за преузимање. 

Лице које је на основу понуде за преузимање стекло 75% или 

више акција с правом гласа, обавезно је да објави понуду за преузимање 

када након понуде стекне најмање додатних 5% акција с правом гласа 

циљног друштва или у току 18 узастопних месеци стекне најмање 3% 

додатних акција с правом гласа циљног друштва. 

Обавештење из става 3. овог члана мора садржати податке из чла-

на 20. став. тач. 1), 2) и 3) овог закона, као и изјаву понуђача да ће у зако-

ном прописаном року објавити понуду за преузимање. 

Обавеза обавештавања из став 3. овог члана се на одговарајући 

начин примењује увек када за понуђача настане обавеза објављивања 

понуде за преузимање. 

Према цитираној одредби, акционар који поседује мање од 25% 

акција друштва, нема обавезу објављивања понуде за преузимање. Проце-

нат власништва је недовољан да остварује управљање друштвом. Када 

пређе праг од 25%, сматра се да је показао намеру преузимања контроле 

над управљањем друштвом, те му се сагласно члану 6. став 1. закона 

намеће обавеза објављивања понуде. Ако поседује акције у распону од 

25% до 75% понуду је обавезан да објави у случају сваког стицања акција, 

сходно члану 6. став 4. закона. Након што пређе праг од 75% акција, 

већински акционар има апсолутну контролу над друштвом, те је обавезан 

да мањинским акционарима упути још једну понуду за преузимање у којој 

ће им дати могућност да продају акције у сутуацији када нису у могућно-

сти да утичу на доношење било које одлуке надлежног органа друштва. 

Обавеза објављивања понуде настаје на основу члана 6. став 1. 

став 4. и став 5. На основу члана 6. став 5. закона настаје једино у ситуа-

цији када је праг од 75% пређен путем обавезне понуде, па је након тога 

стечено додатних 5% односно 3% акција с правом гласа у току 18 уза-
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стопних месеци. Све остале понуде које нису обавезне су добровољне 

понуде. 

Правилан је закључак првостепеног суда да нису постојали услови 

да се на основу члана 6. става 1., става 4. или става 5. Закона о преузима-

њу акционарских друштава, понуда противника предлагача сматра обаве-

зном. Учесник у поступку, откупилац је стекао акције циљног друштва, 

противника предлагача у периоду дужем од две године пре објављивања 

понуде за преузимање и није их стекао путем понуде за преузимање. 

Након тога је куповином на берзи стекао 2.519. акција (0,69%), па је посе-

довао 306.534. акције (82,68%). Потом је објавио понуду за преузимање 

која је важила од 07.06.2016. до 27.06.2016. године. То је једина понуда 

која је спроведена, а за коју нису били испуњени услови да се према 

законским условима сматра обавезном на основу чега би се могао приме-

нити изузетак по члану 523. Закона о привредним друштвима и на основу 

које би се принудни откуп могао спровести према условима из понуде за 

преузимање. Зато је правилном применом материјалног права првостепе-

ни суд утврдио цену акција које су биле предмет принудног откупа у 

висини књиговодствене вредности акција на дан 01.05.2016. године, као 

највише од три вредности акција утврђених у смислу члана 475. Закона о 

привредним друштвима. 

 Из наведених разлога, на основу члана 416. ЗПП одлучено је као у 

изреци.“ 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 133/2020 од 

20.5.2021. године, исправљеног решењем од 25.10.2021. године, утврђена 

на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. године)  

 

 

ПРАВНИ ЗНАЧАЈ ЧИЊЕНИЦА НАСТАЛИХ У ТОКУ  

ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА ЗА ПРАВИЛНО УТВРЂЕЊЕ 

ОТКУПНЕ ЦЕНЕ АКЦИЈА 

 У ванпарничном поступку се мора утврдити права – стварна 

вредност откупне цене акција. Због тога се и у донетој одлуци у том 

поступку морају оценити све правно релевантне чињенице настале за 

време његовог трајања које су биле од утицаја на правилност утврђе-

не откупне цене акција.  
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Из образложења: 

 „Решењем Привредног апелационог суда Пвж 66/20 од 05.03.2020. 

године потврђено је решење Привредног суда у Сомбору Р 232/2018 од 

17.12.2019. године у делу одлуке којом је одбијен предлог за утврђивање 

вредности цене једне акције издавача „С“ д.о.о, преко износа од 4.750,00 

динара, те преиначена одлука о трошковима поступка тако што је обаве-

зан противник предлагача првог реда да предлагачима исплати 254.112,00 

динара.  

 Према утврђеном чињеничном стању, дана 24.05.2018. године 

Скупштина акционара противника предлагача „С“ д.о.о. С је на ванредној 

седници донела одлуку о принудном откупу акција којом је усвојен пред-

лог већинског акционара, противника предлагача другог реда „К-П“ д.о.о. 

П, као откупиоца, који поседује укупно 130606 акција, односно 

91,23780% основног капитала. Одобрен је принудни откуп свих преоста-

лих 12543 обичних акција ознаке ISIN (CFI): RSSNCEE11266 (ESVUFR) 

уз исплату цене од 4.580,00 динара по једној акцији. Одлука је регистро-

вана у Регистру привредних субјеката који води АПР дана 30.05.2018. 

године. Као саставни део материјала за поменуту седницу Скупштине 

акционарима је достављено и обавештење о начину утврђивања цене 

акција које су предмет принудног откупа. За књиговодствену вредност 

једне акције означен је износ од 4.186,51 динара, наведено је да се тржи-

шна вредност не може утврдити у складу са одредбом члана 259. Закона о 

привредним друштвима, да процењена вредност акције износи 4.587,98 

динара и да ће се откуп извршити по цени од 4.580,00 динара по једној 

акцији. Дана 31.05.2018. године откупилац „К-П“ д.о.о. П упутио је обаве-

штење акционарима о принудном откупу акција издавача „С“ С и томе да 

су обезбеђена новчана средства за принудни откуп. Дана 07.06.2018. годи-

не Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности спровео је 

принудни откуп акција издаваоца „С“ С по цени од 4.580,00 динара по 

једној акцији. Према списку Централног регистра, депо и клиринг хартија 

од вредности који је достављен првостепеном суду 11.03.2019. године, 

утврђено је да су предлагачи (чији је предлог усвојен) акционари против-

ника предлагача првог реда од којих су принудно откупљене акције.  

 На темељу оваквог чињеничног стања, нижестепени судови су зау-

зели становиште да у конретном случају није било места примени метода 

директног утвђивања цене принудног откупа акција која је утврђена приме-
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ном трошковног метода – метода нето имовине. Ово је из тог разлога што у 

време извршене процене цене принудног откупа акција нису постојали 

параметри примењени у накнадно извршеним трансакцијама имовине прав-

ног лица „С“ д.о.о. С, на правно лице „Б.И“ д.о.о. Б. Оне су спроведене у 

поступку који је окончан годину и по дана након дана на који је извршена 

процена вредности акција „С“ д.о.о. С. Осим тога, сам поступак преноса 

имовине правног лица „С“ д.о.о. С на правно лице „Б.И“ д.о.о. Б није извр-

шен на отвореном тржишту, већ непосредном погодбом два друштва у 

складу са њиховом аутономијом воље слободног утврђења и уговарања 

цене трансферисане имовине. Зато су нижестепени судови нашли да је и 

доказни предлог за утврђивање и упоређење цене која је том приликом 

постигнута у односу на вештачењем утврђену цену принудно откупљених 

акција без утицаја на правилност већ утврђених чињеница. Из тог разлога, 

становиште је нижестепених судова и да је вештачењем утврђена цена при-

нудно откупљених акција у овом поступку заснована на правилној примени 

одредбе члана 516. став 1. и 3. у вези са чланом 474. став 1. тачка 2. и чла-

ном 475. Закона о привредним друштвима. 

 Врховни касациони суд не прихвата изнето становиште, јер налази 

да је засновано на арбитрерној примени одредбе члана 474. став 1. тачка 

2. Закона о привредним друштвима. То је последица формално правног 

приступа нижестепених судова у поступку утврђивања стварне вредности 

највишег износа откупне цене акција. Она се исказује у некритичком при-

хватању вештачењем утврђене процене цене акција на дан који не претхо-

ди више од три месеца дану доношења одлуке о принудном откупу, а то је 

23.04.2018. године. Утврђена цена акција на тај дан методом процене 

њихове вредности износи 4.745,00 динара. Међутим, правилност тако 

утврђене цене акција се озбиљно доводи у сумњу са становишта изнете 

тврдње предлагача да та вредност у драстичној мери одудара од релевант-

них података из документације коју су они доставили у току поступка. То 

произлази из одлуке о повећању основног капитала друштва „Н.С“ д.о.о. 

од 09.10.2019. године. Том одлуком је процењена имовина „С“ д.о.о. на 

износ од 2.533.230.389,23 динара, а вештачењем у износу од 

1.520.782.000,00 динара. Зато се умањењем тако утврђених вредности 

имовине „С“ д.о.о. за износ неизмирених обавеза од 841.539.000,00 дина-

ра и поделом преостале нето вредности са укупним бројем акција од 

143.149 добијају драстично различите појединачне цене акција. По налазу 

вештака откупна цена износи 4.745,01 динар, док би применом вредности 
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имовине из цитиране одлуке о повећању капитала друштва „Н.С“ та вред-

ност износила 11.817,00 динара по једној акцији. Из тих разлога предлага-

чи су тражили да суд обавеже противника предлагача „С“ д.о.о. да доста-

ви документацију о повећању основног капитала друштва „Н.С“ д.о.о. и 

процени вредности неновчаног улога који је унет у то друштво, достави 

документацију о процени 77% капитала друштва „Н.С“ д.о.о. продатог 

друштву „Б.И“ д.о.о. Б, да службеним путем затражи од Комисије за 

заштиту конкуренције цео предмет из поступка одобравања концентраци-

је по пријави коју је поднело друштво „Б.И“ д.о.о. Б у коме је садржана 

релевантна документација о продаји 77% капитала друштва „Н.С“ д.о.о., 

као и да одреди контролно вештачење које би узело у обзир наведену 

документацију. Такав предлог није прихваћен само из разлога постојања 

временске дистанце од годину и по дана у односу на правно релевантан 

датум вештачењем утврђене вредности акција и датум окончања поступка 

доцније извршене продаје имовине „С“ д.о.о. С. У прилог томе је и чиње-

ница да доцнија продаја имовине „С“ д.о.о. није извршена на отвореном 

тржишту већ непосредном погодбом која је сагласно уговорној аутономи-

ји воља омогућавала слободно одређење цене независно од њене реалне 

вредности. 

 Међутим, изнете тврдње нижестепених судова нису ни чињенично 

ни правно релевантне. Ово је из тог разлога што је доцнија продаја имови-

не „С“ д.о.о. реализована у току трајања ванпарничног поступка у коме су 

предлагачи оспорили правилност утврђене откупне цене акција од стране 

њиховог емитетна. Покретање ванпарничног поступка има за циљ утврђе-

ње праве – стварне вредности откупне цене акција. Зато се у том поступку 

морају ценити све правно релевантне чињенице које су од утицаја на пра-

вилно утврђење откупне цене акција. Јер, у одсуству могућности утврђе-

ња тржишне цене акција у складу са одредбом члана 259. Закона о при-

вредним друштвима откупна цена се морала утврдити као процењена 

вредност утемељена у свим правно релевантним подацима којима се опре-

дељује укупна нето вредност имовине друштва у односу на коју се утвр-

ђује и појединачни износ откупне цене акција. Истина, утврђење тих 

чињеница није временски неограничено. Оно је омеђено временом траја-

ња ванпарничног поступка. Зато се за време трајања ванпарничног утвр-

ђења откупне цене акција могу и морају користити сви чињенично реле-

вантни подаци који су од утицаја на њено правилно одређење. Таква ситу-

ација постоји када је предмет процене непокретна и покретна имовина 
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чија се вредност разликује у односу на дан извршене процене у складу са 

одредбом члана 21. став 1. Закона о привредним друштвима, ако је и доц-

није извршена процена заснована на налазу стручног лица. У том случају 

суд мора утврдити шта је узрок и у којој мери је дошло до доцнијег пове-

ћања вредности те имовине у односу на датум утврђења цене принудног 

откупа акција. Тек по разјашњењу свих чињеница које су определиле доц-

није увећање вредности имовине може се поуздано одредити и правилан 

износ процењене вредности акција на дан принудног откупа. То практич-

но значи да само у случају реалног тржишног раста цена некретнитна 

насталог после извесног времена од датума утврђења цене принудног 

откупа та чињеница не може утицати на утврђену цену акција на дан при-

нудног откупа. У противном, ако је процена откупне цене заснована на 

мањкавим подацима и чињеницама које су определиле мању у односу на 

доцније утврђену увећану цену, то би могло водити злоупотреби права 

које има за циљ да се незаконитим умањењем вредности имовине дру-

штва емитента оштете интереси мањинских акционара.“ 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 346/2020 од 

18.2.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРА 

Самим раскидом уговора о продаји капитала субјекта прива-

тизације не престаје право на уговорну казну уговорену за случај 

неиспуњења, али остварење права на уговорну казну условљено је 

неиспуњењем оне обавезе која је довела до њеног активирања.  

Из образложења: 

„Према утврђеном чињеничном стању, дана 14.02.2007. године 

између парничних странака закључен је Уговор о продаји капитала 

субјекта приватизације Друштва за производњу уља Рафинерија нафте 

д.о.о. Београд. Тужени се као купац обавезао да изврши све обавезе из 

Социјалног програма, те да ће у периоду од 5 година од дана испуњења 

уложити максималан напор како би субјект приватизације пословао у 

складу са предложеним пословним планом и одржао текући обим произ-

водње без смањивања постојећих капацитета. Тужилац је контролом извр-
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шења уговорних обавеза утвдио да тужени није извршио уговорне обавезе. 

Након више накнадно остављених рокова за извршење преузетих обавеза 

из наведеног уговора, тужилац је раскинуо уговор. Тужени је оспорио своју 

одговорност за исплату утуженог износа, наводећи да уговорна казна не 

може бити стипулисана за новчане обавезе, па је наведена одредба уговора 

ништава. Тужени је истицао и да је испунио уговорну обавезу која се одно-

си на одржавање текућег обима производње без смањивања постојећих 

капацитета субјекта приватизације у складу са предложеним пословним 

планом а поред тога за испуњење исте није прописана уговорна казна. 

Врховни касациони суд прихвата закључак другостепеног суда у 

погледу правне квалификације уговорне казне због неиспуњења и могућно-

сти њеног остваривања и пошто је исти раскинут. Тумачењем нормативног 

оквира из чл. 270, 273. и 275. ЗОО проистиче да се стипулисањем уговорне 

казне остварује њена акцесорна функција која представља важан фактор 

уговорне дисциплине страна уговорница. Сврха и циљ уговора је извршење 

уговорених обавеза. Право на уговорну казну због неиспуњења се не може 

искључити због чињенице да је раскинут основни уговор чијем је обезбеђе-

њу она служила. Уговорним конституисањем права на уговорну казну 

повериоцу неновчаног потраживања се признаје остварење права на накна-

ду штете до висине уговорне казне коју ће реализовати без икаквих посеб-

них услова. Из наведеног би следило да тужилац раскидом Уговора о про-

даји капитала Друштва за производњу уља Рафинерија нафте д.о.о. Београд 

од 14.02.2007. године није изгубио право на уговорну казну због неиспуње-

ња која је била предвиђена на терет туженог, као купца капитала. Међутим 

остваривање права на уговорну казну условљено је неиспуњењем управо 

оне обавезе туженог која је водила њеном активирању.  

 Имајући наведено у виду произлази да је другостепена одлука која 

се побија ревизијом правилна у делу којим је оцењено да не постоји основ 

потраживања тужиоца према туженом у износу од 4.095.000,00 евра на име 

уговорне казне за неизвршење уговорне обавезе уздржавања од спровођења 

организационих или статусних промена без одговарајућег одобрења.“ 

 (Сентецна из пресуде Врховног касационог суда Прев 401/2019 од 

18.6.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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СПОРАЗУМ О ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ 

Својинска трансформација капитала извршена према праву 

државе чланице СФРЈ на чијој територији предузеће има седиште, не 

доводи до промене својинско-правног режима на непокретности која 

се налази на територији Републике Србије а која је у режиму дру-

штвене својине.  

Из образложења: 

„Предмет тужбеног и противтужбеног захтева о којима је одлуче-

но побијаном одлуком, суштински се везује за својинско правни статус на 

непокретности – пословном простору који се налази у згради бр. 1, улаз 

бр. 97, приземље, број пословног дела 1, у површини од 210,50 м2, уписан 

у листу непокретности бр. 14525 КО Врање. Имајући у виду да је наведе-

ни пословни простор изграђен и да је над истим првобитно засновано 

стварно право коришћења и располагања својствено за време важења 

ранијег уставно - правног уређења (СФРЈ), да је након тога дошло до рас-

пада СФРЈ и успостављања новог уставног уређења, правилно су ниже-

степени судови приликом доношења одлуке пошли од законских и подза-

конских аката којима је регулисана сукцесија између држава чланица бив-

ше СФРЈ и имовинска права правних и физичких лица једне држава чла-

нице у другој држави чланици. 

 Не могу се прихватити као основани ревизијски наводи да се 

ваљаност побијаног уговора о купопродаји заснива непосредно на Спора-

зуму о питањима сукцесије који је ступио на снагу 02.06.2004. године. 

Није спорно да се наведеним Споразумом (прилог Г) у члану 2, став (1) 

(а) предвиђа да ће права на покретну и непокретну имовину која се налази 

на територији Државе сукцесора и на коју су грађани или друга правна 

лица СФРЈ имали право на дан 31.12.1990. године бити призната, зашти-

ћена и враћена у првобитно стање од стране те Државе у складу са утврђе-

ним стандардима и нормама међународног права, и то независно од наци-

оналности, држављанства, боравишта или пребивалишта таквих лица. У 

ставу 2. тачка 2 Споразума гарантује се да ће уговори закључени између 

грађана или других правних лица СФРЈ почев од 31.12.1990. године, 

укључујући и оне закључене од стране јавних предузећа, бити поштовани 

без икакве дискриминације. Предвиђено је да ће свака Држава сукцесор 

обезбедити извршавање обавеза на основу таквих уговора, у случајевима 

где је распадом СФРЈ било онемогућено извршавање таквих уговора. 
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Међутим, гаранција поштовања уговора закључених након 31.12.1990. 

године не значи да ће се признати генерална правна обавезност свим уго-

ворима, већ само оним који су закључени у складу са јавним поретком и 

императивним прописима Републике Србије из области на коју се ти уго-

вори односе.  

Непосредна примена наведеног Споразума на којој инсистира прво-

тужени, значила би да, пошто је на дан 31.12.1990. године спорна непокрет-

ност била у друштвеној својини, са правом коришћења установљеног у 

корист предузећа „Планика индустријски комбинат ТОЗД – Трговачка мре-

жа“, из Крања Република Словенија, према Споразуму о сукцесији, то пра-

во се и гарантује његовом носиоцу. Међутим, због чињеница да је током 

1997. године дошло до својинске трансформације наведеног привредног 

друштва из Словеније, по ком основу је наведено привредно друштво спор-

ном непокретношћу располагало као приватном својином, поставља се 

питање да ли је извршеном својинском трансформацијом капитала, дошло 

и до промене својинско правног режима на спорној непокретности за коју 

је утврђено да је била у друштвеној својини. Одговор на наведено питање 

не може се наћи у Споразуму о сукцесији, јер Споразум не регулише пита-

ња трансформације друштвене својине у друге облике својине, па зато у 

својој непосредној примени има ограничен домашај.  

Имајући у виду да је својинска трансформација извршена према 

праву Републике Словеније на чијој територија наведено предузеће има 

седиште, а да је за регулисање питања трансформације друштвене својине у 

друге облике својине (приватну својину) на непокретностима на територији 

Републике Србије, меродавно право Републике Србије, као место налажења 

непокретности, закључење билатералног уговора између Републике Србије 

и Републике Словеније представља пут за разрешење питања дејства сво-

јинске трансформације извршене у једној држави чланици, на имовину која 

се налази на територији друге државе чланице бивше СФРЈ. Да су Споразу-

мом о сукцесији установљени само принципи као општа правила којим би 

државе чланице бивше СФРЈ требале да се руководе, а да је коначно реше-

ње имовинско правних питања требало бити решено на основу билатерал-

них уговора, произлази и из члана 4.(Г) и 5.(Г) Споразума. 

 Како билатерални уговор није закључен, односно није успоста-

вљен дипломатски реципроцитет, непосредна примена Споразума о сук-

цесији зависила би евентуално од фактичког реципроцитета и једнообра-
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зног поступања словеначких судова поводом истоврсних захтева наших 

лица, о чему нема јасних доказа. Обавештење органа управе (надлежног 

министарства) наше државе на које се позива првотужени у ревизији, а 

којим се потврђује да се нашим лицима враћа имовина у Републици Сло-

венији, није доказ фактичког реципроцитета, будући да није позната врста 

захтева и правни основ по ком је удовољено тим захтевима, па се не може 

закључити да у истоврсним чињенично правним ситуацијама као што је 

предмет овог спора, словеначки судови или други надлежни органи усва-

јају захтеве наших правних лица и признају својинску трансформацију 

извршену према праву Републике Србије.  

Све напред наведено је од значаја, јер је побијаним уговором о 

купопродаји располагано непокретношћу у друштвеној својини, чији је 

фактички корисник домаће правно лице. Како је напред речено, својинска 

трансформација извршена над предузећем „Планика индустријски комби-

нат ТОЗД – Трговачка мрежа“, из Крања Република Словенија, у недо-

статку билатералног споразума, не би могла аутоматски да доведе и до 

промене својинско правног режима на самој непокретности, а како је пра-

во коришћења на средствима у друштвеној својини било строго ограниче-

но у погледу могућности отуђења и располагања истим, те се ни распола-

гање од стране њихових носилаца не може аутоматски прихватити.  

У периоду закључења Уговора о купопродаји који је предмет поби-

јања по тужби, Закон о приватизацији („Службени гласник РС“ бр. 38/2001 

и 18/2003) није садржао изричите одредбе о начину трансформације дру-

штвене својине у приватну за имовину на којој су правна лица са седиштем 

ван територије Републике Србије били уписани као носиоци права кори-

шћења. Међутим, Законом о промету непокретности („Службени гласник 

СРС“ број 42/98), био је прописан поступак отуђења непокретности из дру-

штвене (или државне) својине. У конкретном случају, правилно су ниже-

степени судови закључили да приликом закључења уговора о купопродаји 

нису испоштоване императивне одредбе чл. 12, 13. и 14. Закона о промету 

непокретности („Службени гласник СРС“ број 42/98), па је правилан 

закључак да је уговор о купопродаји непокретности који је тужени закљу-

чио са друштвом из Словеније, погођен санкцијом ништавости која је изри-

чито прописана у одредби члана 14. став 3. наведеног закона. 
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 У складу са наведеним, неоснован је противтужбени захтев туже-

ног за утврђење права својине на спорном пословног простору, јер то пра-

во не може заснивати на уговору о купопродаји који је ништав.  

 Основано ревидент у ревизији указује на супрематију потврђених 

међународних уговора у односу на законе и друге опште акте донетих у 

Републици Србији поводом статуса имовине лица бивших чланица СФРЈ, 

а која се налази на територији Републике Србије, али наведено не утиче 

на правилност побијане одлуке из напред наведених разлога.“ 

 (Сетенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 

247/2021 од 24.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења 

од 7.12.2021. године)  
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СТЕЧАЈНО ПРАВО 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ ПРЕИНАЧЕЊА ТУЖБЕ ЗА ПОБИЈАЊЕ  

ПРАВНИХ РАДЊИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 

 Благовремено поднета тужба за побијање међусобно повезаних 

правних радњи које су довеле до отуђења дела имовине стечајног 

дужника, може се преиначити без пристанка туженог и на све доцније 

постављене захтеве из истог чињеничног и правног основа истакнуте 

до закључења главне расправе.  

Из образложења: 

 „Пресудом Привредног апелационог суда Пж 4986/19 од 20.10.2020. 

године укинута је пресуда Привредног суда у Лесковцу П 798/2018 од 

28.05.2019. године и одлучено да се не дозвољава преиначење тужбе од 

16.04.2019. године, којим је тужилац тражио да се утврди да је изјава о при-

знању тужбеног захтева дата од стране законског заступника тужиоца у 

предмету Привредног суда у Лесковцу П 77/2013 без правног дејства према 

стечајној маси.  

 Према утврђеном чињеничном стању, пресудом на основу призна-

ња П 77/13 од 26.02.2013. године обавезан је тужени да тужиоцу „Д“ д.о.о. 

В на име дуга исплати износ од 5.507.170,21 динар са законском затезном 

каматом. Решењем о извршењу Привредног суда у Лесковцу И број 

128/13 од 03.04.2013. године одређено је спровођење извршења за намире-

ње наведеног износа. Закључком Привредног суда у Лесковцу И број 

128/13 од 04.06.2013. године мења се средство извршења одређено реше-

њем о извршењу од 03.04.2013. године, те се као извршење одређује забе-

лежба и утврђивање вредности непокретности, продаје некретнина и 

намирење извршног повериоца из износа добијеног по том основу. 

Закључком извршитеља од 13.08.2013. године одређено је спровођење 

извршења по решењу о извршењу Привредног суда од 03.04.2013. године, 

а против извршног дужника „Л“ д.о.о. Б, ради наплате новчаног потражи-

вања у износу од 5.507.170,00 динара, са законском затезном каматом, 

забележном решења о извршењу у јавну књигу, утврђење вредности непо-

кретности продајом некретнина и то катастарске парцеле број 455 уписа-

не у лист непокретности 2924 КО Бујановац, земљиште уз зграду у повр-
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шини 7422 м2 и истовремено је наложено Служби за катастар непокретно-

сти да изврши забележбу решења о извршењу од 03.04.2013. године. 

Закључком извршитеља од 23.08.2013. године описана непокретност 

додељена је извршном повериоцу „Д“ д.о.о. В, као најповољнијем понуђа-

чу, а у листу непокретности број 3389 КО Бујановац дозвољена је забеле-

жба утврђивања вредности непокретности, продаја непокретности и нами-

рење извршног повериоца из износа добијеног по том основу. Решењем 

Службе за катастар непокретности Бујановац од 22.10.2013. године дозво-

љено је у листу непокретности број 3389 КО Бујанова упис права својине 

у корист „Д“ д.о.о. В са делом поседа 1/1 на непокретности означеној у А 

листу и то катастарској парцели 458/1 површине 1885 м2, земљиште уз 

зграду – објекат досадашњег власника „Л“ д.о.о. Б са делом поседа 1/1. 

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст 26/13 од 28.08.2013. године 

покренут је претходни стечајни поступак и одређена је мера обезбеђења 

забране располагања имовином стечајног дужника без претходног приба-

вљања сагласности стечајног судије. Решењем Ст 26/13 од 01.10.2013. 

године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Д.О.О. „Л“ 

Б, а решењем Агенције за привредне регистре од 05.10.2016. године у 

Регистар стечајне масе уписана је стечајна маса Друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу и трговину „Л“ у стечају Б. Из решења При-

вредног суда у Лесковцу Ст број 26/13 од 11.08.2016. године утврђено је 

да је стечајни дужник продат као правно лице и констатовано које су 

непокретности продате. Након закључења уговора о продаји стечајног 

дужника, као правног лица, од 07.03.2016. године, решењем Ст 26/13 од 

11.08.2016. године стечајни поступак је настављен према стечајној маси. 

Током првостепеног поступка из налаза и мишљења судског вештака про-

изилази да је рачун стечајног дужника био у блокади од 03.11.2010. годи-

не до 20.04.2012. године непрекидно 534 дана и од 03.05.2012. до 

07.10.2013. године непрекидно 522 дана, да презадуженог стечајног 

дужника износи 680.657,00 динара и да се из расположиве имовине у 

вредности од 49.124.000,00 динара могу намирити само потраживања сте-

чајних поверилаца првог исплатног реда у износу од 37.954.000,00 дина-

ра, а да за стечајне повериоце трећег исплатног реда остаје само износ од 

11.170.000,00 динара. Тужени се наплатио у износу од 5.720.447,00 дина-

ра, што је 51% у односу на вредност расположиве имовине за намирење 

трећег исплатног реда. Тиме се тужени наплатио у знатно већем проценту 

од оног који би остварио у процесу намирења стечајних поверилаца тре-
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ћег исплатног реда. Наплатом туженог умањена је стечајна маса за износ 

процењене вредности покретних и непокретних ствари које је он приба-

вио у извршном поступку. Тужени се наплатио у току рока од 6 месеци 

пре подношења предлога за покретање стечајног поступка. Тужилац 

побија радње стечајног дужника, односно изјаву о признању тужбеног 

захтева дату од стране законског заступника правног претходника тужио-

ца у предмету П 77/13, којом је признат захтев према туженом за дуг у 

износу од 5.507.170,21 динара са законском затезном каматом.  

 На темељу оваквог чињеничног стања првостепени суд је нашао 

да је у моменту давања изјаве о признању тужбеног захтева у предмету П 

77/13 од 26.02.2013. године стечајни дужник био у непрекидној блокади 

почев од 03.05.2012. године до 07.10.2013. године. Тужени је имао сазна-

ње о тој чињеници, јер се ради о јавно доступном податку. И предлог за 

извршење заснован на пресуди на основу признања поднет је суду 

04.12.2013. године у време када је тужилац био у непрекидној блокади. У 

поступку извршења намирено је тужиочево потраживање у износу од 

4.518.908,00 динара, док је преостали део дуга од 988.262,00 динара пред-

мет намирења у поступку стечаја. Стога је првостепени суд у целости 

усвојио тужбени захтев, јер је нашао да постављени захтев за утврђење да 

дата изјава о преиначењу тужбеног захтева у предмету П 73/13 не пред-

ставља објективно преиначење тужбе.  

 Другостепени суд је супротног становништа, јер сматра да је 

додатни захтев за побијање датог признања тужбеног захтева у предмету 

П 73/13 представља објективно преиначење тужбе. Тај суд није дозволио 

учињено преиначење тужбе, јер сматра да није целисходно за коначно 

решење односа парничних странака. Такав закључак се темељи на чиње-

ници да је преиначење извршено 16.04.2019. године, односно после рочи-

шта за главну деобу одређеног 20.02.2017. године, а тиме и протека рока 

за побијање правних радњи стечајног дужника. Обзиром да преиначење 

није дозвољено, одбијен је првобитно постављени тужбени захтев из раз-

лога што се спорна решења и закључци извршитеља не могу са успехом 

побијати без уклањања правних последица признања тужбеног захтева 

датог у предмету П 77/2013 дана 26.02.2013. године. 

 Врховни касациони суд не прихвата изнето правно становиште 

другостепеног суда, јер налази да је засновано на арбитрерној примени 

одредбе члана 119. тачка 4. ЗПП, а с тим у вези и одредбе члана 120. Зако-
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на о стечају. Неспорна је чињеница да захтев за утврђење да дата изјава о 

признању тужбеног захтева у предмету П 73/13 представља нови захтев 

који је придодат већ постојећем захтеву за утврђење да су без правног деј-

ства према стечајној маси и одлуке извршитеља којима је отуђена имови-

на стечајног дужника туженог. Неспорно је и да је тај захтев постављен 

тек у поднеску тужиоца од 16.04.2019. године, односно после одржаног 

рочишта за главну деобу од 20.02.2017. године. Али, упркос тим чињени-

цама, неприхватљива је тврдња другостепеног суда да такво преиначење 

тужбе не би било целисходно за коначно решење односа парничних стра-

нака. Напротив! Тужилац је благовремено поднео тужбу којом је тражио 

да се утврди да су решења о извршењу Привредног суда у Лесковцу И 

број 128/13 од 03.04.2013. године и закључци извршитељ а ИИ 208/13 

од 23.08.2013. године без правног дејства према стечајној маси. Стога је 

првобитном тужбом постављен и захтев да се предмет извршења-непо-

кретне и покретне ствари предате туженом у том поступку врате у стечај-

ну масу. Такав захтев има за циљ да се побијањем правних радњи оствари 

враћање предмета стечајне масе из разлога што је њихово отуђење извр-

шено супротно одредби члана 120 Закона о стечају. Основ отуђења тих 

предмета је донета пресуда на основу признања. Стога је апсолутно 

неприхватљива тврдња да преиначење тужбе учињено постављањем зах-

тева за утврђење да изјава о признању тужбеног захтева дата од стране 

законског заступника тужиоца у предмету Привредног суда у Лесковцу П 

77/2013 нема правно дејство, није у функцији коначног уређења међусоб-

них односа парничних странака. Ово из разлога што одузимање правног 

дејства наведеној изјави и решењу о извршењу Привредног суда у 

Лесковцу, као и закључку судског извршитеља имају једну те исту правну 

последицу, а то је враћање у стечајну масу предмета који су из ње изашли 

незаконитим поступањем стечајног дужника. Шта више, ради се о чиње-

нично и правно повезаним радњама стечајног дужника које воде осујеће-

њу равномерног намирења потраживања свих његових поверилаца. До 

неравномерног намирења долази управо из разлога што је наведеном рад-

њом омогућено привилеговано измирење потраживања туженог на штету 

свих осталих стечајних поверилаца. Стога је јасно да се коначни међусоб-

ни односи парничних странака опредељују одлуком да ли су спорне поби-

јане радње довеле до законитог или незаконитог располагања имовином 

стечајног дужника. Таква одлука се не може донети без претходног утвр-

ђења да ли је учињено признање тужбеног захтева од стране законског 
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заступника правног претходника тужиоца било правно релеватно са ста-

новишта омогућавања привилегованог намирења потраживања туженог 

на штету осталих поверилаца. Зато та одлука представља претходно пита-

ње за оцену основаности истакнутог захтева да су без правног дејства и 

предузете правне радње извршења пресуде на основу признања засноване 

на изјави која је предмет побијања. Из тог разлога све ове правне радње 

налазе се у конексној вези, чиме се опредељује и потреба јединственог 

одлучивања о њиховој правној ваљаности. Отуда следи и да учињено пре-

иначење тужбе постављањем захтева за утврђење да дата изјава о призна-

њу тужбеног захтева у предмету П 73/13 управо води коначном разреше-

њу међусобног односа парничних странака. Из тих разлога, Врховни каса-

циони суд налази да су у конкретном случају испуњени услови из члана 

199. став 2. ЗПП за дозволу преиначења тужбе упркос изричитом проти-

вљењу туженог. Истина, првостепени суд није формално-правно донео 

решење којим се преиначење дозвољава. Међутим, тај суд је прихватио да 

одлучује по преиначеном тужбеном захтеву тиме што је донео пресуду не 

само о првобитно, већ и о овом накнадно постављеном захтеву. То значи 

да се у донетој пресуди о свим тужбеним захтевима кумулира и одлука 

суда којом се учињено преиначење тужбе дозвољава.  

 Правилност таквог становишта Врховног касационог суда не може 

се довести у питање ни оценом другостепеног суда да учињено преиначе-

ње тужбе не може водити коначном уређењу односа парничних странака 

зато што је извршено након датума одржавања рочишта за главну деобу. 

Те чињенице су неспорне, али су правно ирелевантне. Ово је из разлога 

што је тужба са преосталим захтевима благовремено поднета. Из тог раз-

лога се не може спорити благовременост ни доцније постављеног конек-

сног захтева за утврђење да је дата изјава о признању тужбеног захтева 

без правног дејства према стечајној маси. Јер, благовременим подноше-

њем тужбе која има за предмет побијање међусобно повезаних парничних 

радњи које су довеле до отуђења дела имовине стечајног дужника допу-

штено је одлучивање о свим захтевима који су по том основу постављени 

до закључења главне расправе.“ 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 41/2021 од 

25.3.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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РАЗВРГНУЋЕ ПРАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУИНВЕСТИТОРА  

ИЗГРАДЊЕ НАКОН ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈА 

 НАД ЈЕДНИМ ОД ИНВЕСТИТОРА 

Учешћем више лица у финансирању и изградњи објекта, они 

по самом закону постају ванкњижни сувласници на изграђеном 

објекту. У поступку стечаја над једним од инвеститора, остали инве-

ститори нису дужни да подносе пријаву потраживања нити излучни 

захтев ако физичка деоба није извршена, већ се њихова правна зајед-

ница развргава применом правила ванпарничног и извршног поступ-

ка, што подразумева спровођење физичке деобе, а ако то није могуће, 

цивилне деобе – продајом ствари и деобом остварених новчаних сред-

става сразмерно уделима. 

Из образложења: 

„У току поступка није била спорна чињеница да је између парнич-

них странака и трећег лица, закључен уговор о заједничкој изградњи 

објекта у … ул. … бр.25, на кат. парцели …., и да су они учествовали у 

финансирању и у изградњи спорног објекта. Уговор је био правни основ 

поделе делова изграђеног објекта међу суинвеститорима и садржао је 

основне принципе поделе, сразмерно улагањима уговарача. Коначно уре-

ђење међусобних односа, према одредби члана 6. уговора, требало је да 

буде извршено анексом који ће бити закључен у одређеној фази градње. 

Тачно је да анекс није закључен, али се незакључивање анекса не може 

приписати пропусту тужиоца, као што чине нижестепени судови, јер 

анекс као додатак уговору подразумева учешће свих лица која су закљу-

чила основни уговор и која сагласношћу воља постижу споразум садржан 

у анексу. Посебно није прихватљиво становиште нижестепених судова да 

би незакључивање анекса водило губитку тужиочевих права насталих 

учешћем у инвестирању градње на основу уговора. 

Не може се прихватити ни аргумент о неоснованости тужиочевог 

захтева зато што није поднео пријаву потраживања у стечајном поступку, 

односно зато што није поднео излучни захтев. 

Чланом 48. Закона о стечају је прописано да је стечајни поверилац 

лице које на дан покретања стечајног поступка има необезбеђено потра-

живање према стечајном дужнику, а према члану 50. истог закона, излуч-

ни поверилац је лице које на основу свог стварног или личног права, има 
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право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе. Издвајање 

одређене ствари из стечајне масе и подношење излучног захтева претпо-

стављало би да је у спорној ситуацији извршена физичка деоба ствари, 

изграђеног објекта, на основу споразума странака или одлуке донете у 

прописаном поступку. Таква деоба ни анексом, ни на други начин у кон-

кретном случају није извршена пре покретања стечаја због чега нису ни 

били испуњени услови за подношење излучног захтева у односу на кон-

кретну, одређену ствар или ствари. Услови нису постојали ни за подноше-

ње пријаве потраживања, јер тужилац према цитираној законској одредби 

није имао својство стечајног повериоца. 

Финансирање изградње и изградња објекта у ствари представљају 

стварање нове ствари. Учешћем у финансирању више лица, учешћем у 

стварању нове ствари, по самом закону та лица постају ванкњижни сувла-

сници на изграђеном објекту. Следи да се ради о правној заједници у сми-

слу члана 134. Закона о стечају и да се спорни однос морао расправити 

применом ових законских одредби. 

Према одредби члана 134. став 2. овог закона, ако је стечајни 

дужник у правној заједници, онда се развргнуће заједнице спроводи сход-

ном применом правила ванпарничног и извршног поступка. Према тим 

правилима развргнуће се спроводи физичком деобом, а ако то није могуће 

цивилном деобом, односно продајом ствари и деобом остварених новча-

них средстава, сразмерно уделима. 

Према члану 149. Закона о ванпарничном поступку, поступак део-

бе заједничке ствари или имовине може покренути сваки заједничар, а 

предлог мора обухватити све заједничаре. Предлог мора да садржи подат-

ке о предмету деобе и уделима заједничара, заједничарима као и другим 

лицима која на предмету деобе имају неко стварно право. За непокретно-

сти се морају навести земљишнокњижни подаци и приложити одговарају-

ћи писмени докази о праву својине, праву службености и другим ствари-

ма. Према члану 150. истог закона, ако је међу заједничарима спорно пра-

во на ствари које су предмет деобе или је спорно које ствари односно пра-

ва улазе у заједничку имовину, поступак се прекида и предлагач упућује 

да покрене парницу ради решења спорног правног питања.  

Делокруг послова стечајног управника је одређен чланом 27. Зако-

на о стечају. Између осталог, дужан је да предузме све мере за заштиту 

имовине стечајног дужника, да уновчи ствари и права стечајног дужника, 
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као и да састави извештај о економско-финансијском положају стечајног 

дужника. У ситуацији постојања правне заједнице у којој је стечајни 

дужник један од заједничара, то је подразумевало и мере развргнућа прав-

не заједнице, или физичком деобом на основу које би се тачно утврдило 

које ствари представљају део стечајне масе и могу бити предмет продаје, 

или, ако то није могуће, цивилном деобом, после продаје ствари које се 

није могла физички поделити. Из извештаја о економско-финансијском 

положају стечајног дужника, сачињеног од стране стечајног управника 

недвосмислено произлази да је била позната чињеница да је објекат сагра-

ђен на основу уговора о заједничкој изградњи јер је то у извештају назна-

чено. То произлази и из извештаја сачињеног у поступку контроле рада 

стечајног управника у коме су констатовани пропусти учињени пре извр-

шене продаје целог објекта. 

На основу наведеног, за остварење права тужиоца на исплату нов-

чане вредности улагања извршеног по уговору о заједничкој изградњи, 

није релевантно да ли је поднео пријаву потраживања, односно излучни 

захтев. За разрешење спорног односа се имају применити правила о поде-

ли имовине правне заједнице. У конкретном случају се ради о објекту за 

који закључен уговор о заједничкој изградњи по коме је више лица зајед-

нички финансирало изградњу објекта, како произлази и из извештаја еко-

номско-финансијског положаја сачињеног од стране стечајног управника 

након отварања стечаја над туженим, као и из поступка контроле рада сте-

чајног управника где је јасно утврђено да је стечајни управник пропустио 

да независно од тога ко је био уписан као власник у јавним књигама, пре 

продаје непокретности утврди који делови објекта припадају коме од сау-

говарача, па и овде тужиоца, односно уколико физичка деоба није била 

могућа, могло се приступити продаји уз поделу остварене купопродајне 

цене према степену њиховог улагања и финансирања у изградњу објекта. 

Чињенице о степену, проценту улагања сваког од сауговарача - тужиоца, 

туженог и трећег лица, у поступку нису утврђене због погрешне примене 

материјалног права, па је на основу члана 416. ЗПП, одлучено као у изре-

ци овог решења.“ 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 362/2020 од 

25.2.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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УПРАВНО ПРАВО 

 
 

НЕДОСТОЈНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА  

КАО УСЛОВ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  

ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА 

 Државном службенику престаје радни однос по сили закона 

ако буде осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци независно 

од тога да ли је осуђен за кривично дело које га чини недостојним за 

обављање послова државног службеника.  

Из образложења: 

 „Одредбом члана 131. став 1. тачка 2) Закона о државним службе-

ницима (''Службени гласник РС'' бр. 79/05... 95/18) прописано је да држав-

ном службенику престаје радни однос по сили закона ако буде осуђен на 

казну затвора од најмање шест месеци или му је изречена условна осуда 

на казну затвора од најмање шест месеци без обзира на период проверава-

ња за учињено кривично дело које га чини недостојним за обављање 

послова државног службеника – даном правноснажности пресуде.  

 Имајући у виду цитирану законску одредбу, те чињеницу да је 

правноснажном пресудом Вишег суда у Нишу, Посебног одељења за 

сузбијање корупције СПК По 4 број 126/18 од 17.12.2018. године, која је 

постала правноснажна 13.12.2019. године, подносилац захтева осуђен на 

казну затвора у трајању од шест месеци, коју ће да издржи у просторијама 

у којима станује, правилно је по налажењу Врховног касационог суда, 

Управни суд оценио да је оспорено решење туженог органа о престанку 

радног односа подносиоцу захтева даном правноснажности пресуде 

13.12.2019. године, у свему правилно и на закону засновано, па су супрот-

ни наводи захтева неосновани.  

 Без утицаја су на другачију оцену основаности поднетог захтева и 

наводи подносиоца да у оспореном решењу није утврђено да ли је недо-

стојан за обављање послова државног службеника, јер из одредбе члана 

131. став 1. тачка 2) Закона о државним службеницима, на основу које му 

је престао радни однос, произлази да се тај кумулативни услов односи 

само на случај престанка радног односа због изречене условне осуде на 
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казну затвора а не и на случај престанка радног односа због изречене без-

условне казне затвора од најмање шест месеци.“  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 219/2021 од 

10.8.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ЗБОГ НЕПРАВИЛНОСТИ  

У СПРОВОЂЕЊУ РЕФЕРЕНДУМА 

 Против одлуке општинске, градске, покрајинске или репу-

бличке комисије донете по приговору у поступку референдума, као и 

у случају када надлежна комисија није одлучила по приговору, не 

може се изјавити жалба Врховном касационом суду.  

Из образложења: 

 „Поступајући по решењу Врховног касационог суда Уж 3/20 од 

17.01.2020. године, жалилац се поднеском од 29.01.2020. године изјаснио 

да подноси жалбу против решења Комисије за спровођење поступка 

директног одлучивања број 014-00-10/19-09 од 10.12.2019. године, те да је 

тај правни лек дозвољен сагласно одредби члана 30. став 1. Закона о уре-

ђењу судова у вези са одредбом члана 29. став 1. Закона о референдуму и 

народној иницијативи.  

 Одредбама члана 29. Закона о референдуму и народној иницијати-

ви (''Службени гласник РС'' бр. 48/94 и 11/98) прописано је: да против 

решења општинске, градске, покрајинске или републичке комисије доне-

тог по приговору из члана 27. овог закона, као и у случају када надлежна 

комисија није одлучила по приговору у прописаном року, подносилац 

приговора може да поднесе жалбу Врховном суду (став 1); да Врховни 

суд решава по жалби из става 1. овог члана у року од 48 сати од пријема 

жалбе (став 2); да је одлука Врховног суда по жалби коначна (став 3). 

 У складу са важећим Уставом Републике Србије из 2006. године, 

којим је, у члану 143. став 4, утврђено да је Врховни касациони суд најви-

ши суд у Републици Србији, дошло је до тзв. прећутног престанка важења 

одредаба члана 29. Закона о референдуму и народној иницијативи.  
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 Одредбом члана 11. став 3. Закона о уређењу судова, који је обја-

вљен у ''Службеном гласнику РС'' 116/08 дана 22.12.2008. године са 

почетком примене од 01.01.2010. године, прописано је да су судови опште 

надлежности основни судови, виши судови, апелациони судови и Врхов-

ни касациони суд.  

 Почетком примене наведене одредбе Закона о уређењу судова, 

дана 01.01.2010. године, престао је да постоји Врховни суд, а надлежно-

сти највишег суда су Законом о уређењу судова (''Службени гласник РС'' 

бр. 116/08... 88/18) другачије прописане. Према члану 30. став 1. наведе-

ног закона, Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним сред-

ствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим ства-

рима одређеним законом.  

 Законом о уређењу судова није прописана надлежност Врховног 

касационог суда за одлучивање о жалби у случајевима у којима је раније 

по одредбама посебних закона одлучивао Врховни суд, па ни о жалби 

прописаној одредбом члана 29. став 1. Закона о референдуму и народној 

иницијативи.“  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Уж 3/2020 од 

7.2.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 

 

 

ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА  

НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

 У поступку остваривања народне иницијативе није дозвољена 

жалба иницијативног одбора Врховном касационом суду.  

Из образложења: 

 „Иницијативни одбор за спровођење јавне расправе о нацрту Пла-

на места за постављање пловила на делу обале и водног простора на тери-

торији Београда је 17.06.2021. године поднео Врховном касационом суду 

жалбу због неправилног поступања, односно непоступања Скупштине 

града Београда по предлогу подносиоцца жалбе за спровођење јавне рас-

праве о нацрту Плана места за постављање пловила на делу обале и вод-

ног простора на територији Београда. 
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 Одредбама Закона о референдуму и народној иницијативи („Слу-

жбени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98) прописано је: да грађани ради 

остваривања народне иицијативе образују иницијативни одбор од најмање 

три члана који имају бирачко право (члан 31. став 1); да предлог за проме-

ну или доношење одговарајућег акта, односно други предлог обухваћен 

народном иницијативом мора бити сачињен тако да се из њега јасно виде 

правци промена, односно решења о којима надлежни орган треба да се 

изјасни (члан 32. став 1); да иницијативни одбор доставља предлог органу 

надлежном за доношење акта, односно за решавање о питању на који се 

предлог односи (у даљем тексту: надлежни орган) ради обавештења да се 

за тај предлог прикупљају потписи (члан 33. став 1); да иницијативни 

одбор доставља листу потписника народне иницијативе надлежном орга-

ну (члан 39. став 1); да кад је листа потписника народне иницијативе 

сачињена у складу са одредбама овог закона, а прикупљен је потребан 

број потписа, надлежни орган дужан је да о предлогу за који су прику-

пљени потписи одлучи на начин и по поступку утврђеном Уставом и 

законом, односно одговарајућим статутом или пословником (члан 40).  

 Према одредбама члана 41. наведеног закона, кад надлежни орган 

не прихвати предлог из члана 40. овог закона, дужан је да о томе обавести 

иницијативни одбор (став 1), а ако иницијативни одбор сматра да надле-

жни орган није правилно поступио у случају из става 1. овог члана, може 

поднети жалбу Врховном суду, који решава по жалби у року од 15 дана од 

пријема жалбе (ст. 2. и 3).  

 У складу са важећим Уставом Републике Србије из 2006. године, 

којим је, у члану 143. став 4, утврђено да је Врховни касациони суд најви-

ши суд у Републици Србији, дошло је до тзв. прећутног престанка важења 

одредаба члана 41. Закона о референдуму и народној иницијативи.  

 Одредбом члана 11. став 3. Закона о уређењу судова, који је обја-

вљен у ''Службеном гласнику РС'' 116/08 дана 22.12.2008. године са 

почетком примене од 01.01.2010. године, прописано је да су судови опште 

надлежности основни судови, виши судови, апелациони судови и Врхов-

ни касациони суд.  

 Почетком примене наведене одредбе Закона о уређењу судова, 

дана 01.01.2010. године, престао је да постоји Врховни суд, а надлежно-

сти највишег суда су Законом о уређењу судова (''Службени гласник РС'' 

бр. 116/08... 88/18) другачије прописане. Према члану 30. став 1. наведе-
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ног закона, Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним сред-

ствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим ства-

рима одређеним законом.  

 Законом о уређењу судова није прописана надлежност Врховног 

касационог суда за одлучивање о жалби у случајевима у којима је раније 

по одредбама посебних закона одлучивао Врховни суд, па ни о жалби 

прописаној одредбама члана 41. Закона о референдуму и народној иници-

јативи.“  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Уж 3/2021 од 

30.6.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године) 
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ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 
 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ТУЖБЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

 У поступку заштите права на суђење у разумном року, стран-

ка не може сносити штетне последице у виду губитка права на пра-

вично задовољење и накнаду имовинске штете, због пропуста суда да 

решењем којим утврђује повреду права на суђење у разумном року, 

одреди и тачан рок за предузимање одређених процесних радњи, иако 

од тада теку и рокови за подношење тужбе за накнаду штете. 

Из образложења: 

„...Из списа и разлога побијане пресуде произилази да је тужилац 

поднео тужбу против тужене, ради накнаде имовинске и неимовинске 

штете, због повреде права на суђење у разумном року у предмету 

Општинског, сада Основног суда И. бр. 611/04, која је утврђена решењем 

Вишег суда у Врању Р4 И 1788/16 од 25.01.2017. године. Наведени пред-

мет извршења покренут је по предлогу овде тужиоца, као извршног пове-

риоца, дана 26.02.2004. године, ради наплате новчаног потраживања на 

основу правноснажне извршне пресуде.  

Решењем Вишег суда у Врању Р4 И 1788/16 од 25.0.1.2017. годи-

не, утврђено је да је предлагачу, овде тужиоцу, повређено право на суђе-

ње у разумном року у овом извршном предмету и наложено је поступају-

ћем судији да у најкраћем могућем року предузме све потребне радње 

које делотворно убрзавају поступак, те по процени судије да се у смислу 

члана 20. ЗИО изврши промена средства извршења, у року од 30 дана, а 

све у циљу спровођења извршења у поменутом предмету са обавезом да у 

истом року писмено обавести председника суда. Тужилац је у овој парни-

ци тужбу поднео дана 14.05.2018. године, са захтевом да му тужена Репу-

блика Србија, због утврђене повреде права на суђење у разумном року, 

исплати новчано обештећење, како нематеријалну штету, тако и имовин-

ску штету у новчаним износима утврђеним извршном исправом, заједно 

са трошковима извршења.  
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Побијаном пресудом је правноснажно одбијен овако постављен 

тужбени захтев, а оценом судова да тужилац нема право на исплату 

накнаде штете, јер нису испуњени услови из чл. 22. и 31. Закона о зашти-

ти права на суђење у разумном року, с обзиром да је тужбу поднео по 

истеку рока од једне године од дана када је стекао право на накнаду штете 

због утврђене повреде права на суђње у разумном року. Према ставу 

нижестепених судова, решењем којим је утврђена повреда права на суђе-

ње у разумном року, поступајућем судији је одређено да у најкраће одре-

ђеном року предузме све потребне радње које делотворно убрзавају 

поступак, што по оцени нижестепених судова не може бити рок краћи од 

15 дана, те је рачунајући и рок од 30 дана у циљу спровођења поменутог 

извршења променом средства извршења, утврдио да је рок за поступање у 

наведеном предмету извршења 45 дана. Решење је постало правноснажно 

07.02.2017. године, те применом рока од 45 дана у коме је био дужан да 

поступи судија у извршном предмету, као и годину дана од истека тог 

рока, тужилац је тужбу за накнаду имовинске штете могао да поднесе до 

24.03.2018. године, што у конкретном случају није учинио, јер је тужбу 

поднео по истеку тог рока и то дана 14.05.2018. године.  

Врховни касациони суд налази да се ревизијом основано указује 

да се изложени став из побијане пресуде заснива на погрешној примени 

материјалног права.  

Закон о заштити права на суђење у разумном року („Службени 

гласник РС“, брoj 40/15), прописује да у решењу којим се приговор усваја 

и утврђује повреда права на суђење у разумном року председник суда ука-

зује судији или јавном тужиоцу на разлоге због којих је повређено право 

странке и налаже судији процесне радње које делотворно убрзавају посту-

пак и одређује рок у коме је судија дужан да предузме наложене процесне 

радње, а који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од четири месе-

ца, и примерен рок у коме га судија извештава о предузетим радњама 

(члан 11. ст. 1. и 2) да странка чији је приговор усвојен, а која није подне-

ла жалбу и странка чија је жалба одбијена уз потврђивање првостепеног 

решења о усвајању приговора стиче право на правично задовољење када 

истекне рок у коме је судија или јавни тужилац био дужан да предузме 

наложене процесне радње, а странка чија је жалба усвојена када прими 

решење о усвајању жалбе (члан 22. став 2); да странка може да поднесе 

тужбу против Републике Србије за новчано обештећење у року од једне 
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године од дана када је стекла право на правично задовољење (члан 26. 

став 1); да странка може да поднесе тужбу против Републике Србије за 

накнаду имовинске штете изазване повредом права на суђење у разумном 

року, у року од једне године од дана када је стекла право на правично 

задовољење (члан 31. став 1).  

Полазећи од садржине наведених законских одредби, пре свега 

оних које се односе на одређивање рока у коме је судија дужан да преду-

зме наложене процесне радње, Врховни касациони суд налази да у кон-

кретном случају, решењем којим је утврђена повреда права тужиоца на 

суђење у разумном року у наведеном извршном предмету, рок за предузи-

мање одређених процесних радњи није одређен у смислу члана 11. став 2. 

Закона о заштити права на суђење у разумном року. Одређењем „у најкра-

ћем могућем року“, рок у коме судија треба да поступи, а тиме и рок у 

коме странка стиче право на новчано обештећење или накнаду штете, није 

одређен нити одредив и подложан је различитом тумачењу, чему је при-

бегао и суд у побијаној пресуди, налазећи да је то рок од 45 дана, док је 

странка, односно овде тужилац, оценио да је то рок од четири месеца.  

У изложеној чињеничној и правној ситуацији, Врховни касациони 

суд налази да тужилац не може сносити штетне последице, у виду губитка 

права на правично задовољење и накнаду имовинске штете, због пропуста 

суда да решењем којим је утврдио повреду права, не одреди и тачан рок 

за предузимање одређених процесних радњи, иако од тада теку и рокови 

за подношење захтева, као и у овој парници.  

Из наведених разлога, Врховни касациони суд налази да се тужба 

у овој парници, поднета у оквиру законом предвиђеног рока, има сматра-

ти благовременом, због чега је применом члана 416. став 2. ЗПП одлучено 

као у изреци, а суд ће у поновљеном поступку утврђивати чињенице од 

којих зависи основаност тужбеног захтева .......“ 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 3874/2021 од 

10.8.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. 

године)  

  

 

 

  



Пракса Европског суда за људска права                                      

240 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација y публикацији  

Народна библиотека Србије, Београд  
 

34 
 

 

      БИЛТЕН Врховног касационог 

суда / главни и одговорни уредник Јасминка 

Станојевић. - 2010, бр. 1-.... - Београд     

(Др Милутина Ивковића 9а) : Intеrmеx,   

2021 - (Београд : "Cicеrо") 
 

Тромесечно. - Је наставак: Билтен судске     

праксе Врховног суда Србије = ISSN 0354-4109 

ISSN 2217-3676 = Билтен судске праксе        

Врховног касационог суда 

COBISS.SR-ID 178980876 
 

 

 

 

 


