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НАГРАДА ПУНОМОЋНИКА МАЛОЛЕТНОГ ОШТЕЋЕНОГ 

У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

 (Тарифни број 8. став 2. Тарифе о наградама и накнадама  

за рад адвоката) 

 Како је кривично процесна улога и задатак пуномоћника 

малолетног оштећеног истоветна са улогом и деловањем пуномоћни-

ка оштећеног у кривичном поступку, то се награда адвоката за засту-

пање малолетног оштећеног обрачунава на основу Тарифног броја 8. 

став 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката у 

висини 50% од награде за одбрану окривљеног, независно од тога да 

ли је пуномоћник изабран или постављен по службеној дужности.  

Из образложења: 

 "Републички јавни тужилац у захтеву за заштиту законитости 

истиче да је суд првостепеним решењем повредио кривични закон и то 

одредбу члана 441. став 4. у вези члана 261. став 2. тачка 8) Законика о 

кривичном поступку и члана 154. Закона о малолетним учиниоцима кри-

вичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и Тарифни број 

8. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката када је без 

законског основа умањио за 50% награду постављеном пуномоћнику-

адвокату малолетне оштећене иако му је сходно одредби члана 261. став 

2. тачка 8) ЗКП требало досудити пун износ захтеване награде. 

 Из списа предмета произилази да је решењем Основног јавног 

тужиоца у Лазаревцу А.бр.400/19 од 27.8.2019. године малолетној оштеће-

ној постављен пуномоћник по службеној дужности - адвокат. 

 Иако Тарифним бројем 8. Тарифе о наградама и накнадама тро-

шкова за рад адвоката није прописана награда за заступање "пуномоћника 

малолетне оштећене", већ само за заступање оштећеног од стране изабра-

ног пуномоћника – адвоката, Врховни касациони суд налази да се напред 

наведене одредбе Тарифног броја 8. Тарифе о наградама и накнадама тро-

шкова за рад адвоката примењују и на пуномоћника малолетне оштећене 

који је постављен по службеној дужности.  

 Наиме, пуномоћник малолетног оштећеног, имајући у виду његова 

овлашћења, као и функцију, ни у чему се не разликује од пуномоћника 
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оштећеног, јер је њихова функција иста, без обзира да ли је пуномоћник – 

адвокат изабран или постављен по службеној дужности, а то је да заступа 

интересе оштећеног лица у конкретном случају малолетне оштећене, па се 

самим тим не ради о "својеврсној категорији пуномоћника", осим што 

члан 154. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-

правној заштити малолетних лица прописује да малолетни оштећени мора 

имати пуномоћника од првог саслушања окривљеног.  

 Из изнетих разлога се и код одређивања пуномоћнику висине 

награде за заступање малолетног оштећеног примењују одредбе Адвокат-

ске тарифе које дефинишу накнаду адвокатима на име заступања "оште-

ћених". 

  Одредбом Тарифног броја 8. Тарифе о наградама и накнадама тро-

шкова за рад адвоката прописано је ставом 1. да за заступање оштећеног 

као тужиоца и приватног тужиоца адвокату припада награда као и за 

одбрану окривљеног, док је ставом 2. истог Тарифног броја прописано да 

за заступање оштећеног, адвокату припада 50% награде из става 1. овог 

Тарифног броја 8.  

 Сходно наведеној одредби и чињеници да је адвокат постављен по 

службеној дужности као пуномоћник малолетне оштећене, правилно су 

нижестепени судови у смислу Тарифног броја 8. став 2. Адвокатске тари-

фе која дефинише накнаду адвокатима на име заступања "оштећених" 

обрачунали трошкове пуномоћника малолетне оштећене, па су супротни 

наводи изнети у захтеву за заштиту законитости Републичког јавног 

тужиоца оцењени као неосновани, а захтев јавног тужиоца одбијен на 

основу члана 491. став 1. ЗКП." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1287/2021 од 

7.12.2021. године, утврђена на седници Кривичног одељења од 18.4.2022. 

године) 
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З А К Љ У Ч А К 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ НИШТАВОСТИ 

АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ 

 У односу на уговор о раду и његове измене и допуне (анекс), 

може се тражити утврђење ништавости из разлога које прописује 

Закон о раду, као и Закон о облигационим односима. 

 Тужба за утврђење ништавости не застарева. 

 На правне последице ништавости уговора примењују се одред-

бе Закона о облигационим односима.   

О б р а з л о ж е њ е 

 Пред Првим основним судом у Београду у току је већи број посту-

пака по тужбама које су запослени у ЈП "Електропривреда Србије" Бео-

град, Огранак РБ "Колубара" Лазаревац поднели против свог послодавца 

ради утврђивања ништавости појединих одредаба Анекса уговора о раду. 

 Врховном касационом суду поднет је захтев за решавање спорног 

правног питања - да ли се у погледу оцене благовремености тужбе за 

утврђивање ништавости анекса уговора о раду примењује рок од 60 дана 

прописан чланом 195. Закона о раду (у реферату је изражен став да се у 

том случају примењује члан 11. став 2. Закона о раду, а не члан 195).  

 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 изрази став, све у циљу обез-

беђивања јединствене примене права и равноправности грађана пред 

судовима Републике Србије. 

Закон о раду регулише правне последице поништаја отказа уговора 

о раду (реинтеграција, исплата накнада штете итд), али не регулише питање 

последица утврђивања ништавости уговора о раду (његовог анекса).  

Уговором о раду се успоставља радни однос и одређује садржина 

права, обавеза и одговорности запосленог и послодавца. Међутим, уговор 

о раду је у ширем смислу врста грађанско правног уговора и на њега се 
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супсидијарно примењују правила уговорног права о постојању општих и 

посебних услова који чине један уговор пуноважним (уговорна способ-

ност, сагласност воља, предмет, основ и форма). Према члану 23. Закона о 

облигационим односима, на облигационе односе који се уређују другим 

(савезним законима) примењују се одредбе овог закона у питањима која 

нису уређена тим законом. Закон о раду не садржи одредбе о правним 

последицама ништавог уговора, јер је то питање уредио Закон о облигаци-

оним односима.  

Према члану 9. став 2. Закона о раду, одредбе уговора о раду су 

ништаве ако се њима утврђују неповољнији услови рада од услова утврђе-

них законом и општим актом, као и кад су засноване на нетачном обаве-

штењу од стране послодавца о појединим правима и одговорностима 

послодавца. Ништаве су одредбе уговора о раду којима се утврђује дис-

криминација (члан 20. став 2).  

На основу члана 11. Закона о раду ништавост одредаба уговора о 

раду утврђује се пред надлежним судом (став 1), а право да се захтева 

утврђивање ништавости не застарева (став 2). Стога се тужба за ништа-

вост одредаба уговора о раду може поднети независно од рока за подно-

шење тужбе у радном спору (члан 195. став 2) и не треба је везивати за 

преклузивни рок у ситуацији када запослени тражи утврђивање ништаво-

сти одредаба уговора о раду (анекса) на основу одредаба члaна 9. став 2, 

члана 20. став 2. и члана 80. став 1. Закона о раду. 

Ову императивну норму Закона о раду по којој "право да се захте-

ва утврђивање ништавости (уговора) не застарева", немогуће је тумачити 

на било који други начин, с позивом на било које одредбе укључујући и 

одредбе Закона о раду као специјалног прописа. Последице ништавог уго-

вора у радном спору нису ништа теже од последица ништавости било ког 

другог уговора којим се регулишу облигациони или неки други односи. 

Уосталом, истицањем ништавости у тужби у споровима који се односе на 

радне односе не значи и да ће такав захтев увек бити усвојен, јер је Закон 

о раду ограничио случајеве у којима се може утврђивати ништавост, а то 

су случајеви које има у виду Закон о облигационим односима када као 

разлог за ништавост предвиђа да се ради о правном послу који је проти-

ван принудним прописима. У радном спору не могу се искључити ни дру-

ги случајеви ништавости уговора прописани Законом о облигационим 

односима (ништавост уговора због предмета, ништавост уговора због 
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основа итд), с тим што се свакако у тим случајевима морају применити и 

посебне одредбе Закона о раду које дефинишу нпр. предмет уговора, 

основ уговора о раду и томе слично.  

 (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 12.10.2021. године) 

 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

ПРАВО НАСЛЕДНИКА НА НЕОСТВАРЕНУ НАКНАДУ  

МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ РЕХАБИЛИТОВАНОГ ЛИЦА  

ПОСЛЕ ЊЕГОВЕ СМРТИ 

 Право на накнаду материјалне штете из члана 26. став 1. Закона 

о рехабилитацији може остварити рехабилитовано лице када је за живо-

та благовремено поднело захтев Комисији за рехабилитацију, односно 

покренуло парнични поступак за накнаду штете по том основу.  

 Право на материјално рехабилитационо обештећење прелази 

на наследнике рехабилитованог лица које премине након подношења 

захтева за накнаду штете Комисији за рехабилитацију, или након 

подношења тужбе за накнаду штете у парничном поступку.  

О б р а з л о ж е њ е 

 У Грађанском одељењу Врховног касационог суда дошло је до 

несагласности између појединих већа и потребе уједначавања судске 

праксе у погледу правног питања да ли наследници могу да наставе пар-

нични поступак и да остваре право на накнаду материјалне штете коју је 

потраживао подносилац тужбе - њихов правни претходник, као рехабили-

товано лице. 

Неспорна је тврдња изражена у бројним одлукама овог суда да се 

наследницима не може признати самостално право на остварење матери-

јалног рехабилитационог обештећења у односу на чињенично утврђење у 

коме се остварење тог права темељи на решењу о рехабилитацији које је 

донето након смрти рехабилитованог лица. Ово је из разлога што се сход-

но одредби члана 27. став 1. Закона о рехабилитацији право на рехабили-

тационо обештећење, које сагласно одредби члана 3. став 2. Закона обу-
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хвата обештећење и за материјалну и за нематеријалну штету, може 

остварити само подношењем захтева од стране рехабилитованог лица 

Комисији за рехабилитационо обештећење. Стога је подношење захтева 

од стране рехабилитованог лица Комисији за рехабилитацију законски 

услов за остварење права на рехабилитационо материјално обештећење. И 

обрнуто, ако се захтев не поднесе, то право се не може остварити. Међу-

тим, тај захтев се може реализовати и судским путем. То се сходно одред-

би члана 27. став 3. Закона може учинити подношењем тужбе за накнаду 

штете у случају када је захтев одбијен од стране Комисије, или о њему 

није одлучено у року од 90 дана од дана подношења, као и у случају када 

је по поднетом захтеву постигнут делимични споразум. Али, тужба се не 

може поднети по истеку рока од једне године од дана достављања одлуке 

о одбијању захтева или дана закључења споразума, односно од истека 

рока за одлучивање о поднетом захтеву (члан 27. став 4. Закона).  

Сагласно оваквом законском решењу, очито је да се право на 

рехабилитационо материјално обештећење не конституише тренутком 

доношења правноснажног решења о рехабилитацији. То право се стиче 

тек са подношењем захтева Комисији за рехабилитационо обештећење. 

Рехабилитовано лице може, али не мора поднети такав захтев. То је ствар 

његове воље, односно вољног избора. У случају када је рехабилитовано 

лице поднело захтев за рехабилитационо обештећење оно је тим актом 

исказало вољу да створи нову правну ситуацију, односно да конституише 

своје субјективно право за накнаду материјалног и нематеријалног реха-

билитационог обештећења. На тај начин врши се трансформација – прео-

бражај правне могућности установљене одредбом члана 26. став 1. Зако-

на, за остварење рехабилитационог обештећења у субјективно право реха-

билитованог лица. Зато је претходно подношење захтева за рехабилитаци-

оно обештећење Комисији од стране рехабилитованог лица законски 

услов за конституисање таквог субјективног права на страни рехабилито-

ваног лица. У ситуацији када је смрт рехабилитованог лица наступила пре 

доношења решења о рехабилитацији, не постоји правна могућност да то 

лице поднесе захтев за рехабилитационо обештећење. Стога, то не могу 

учинити ни његови законски наследници. Из тих разлога је и наведена 

правна аргументација применљива само у односу на случај када је реше-

ње о рехабилитацији донето после смрти рехабилитованог лица.  
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Отуда, mutatis mutandis ова правна аргументација није применљива 

на чињенично стање када су тужиоци – наследници у предмету ступили у 

парницу коју је за живота покренуло рехабилитовано лице. У тој чињенич-

ној ситуацији њихов правни претходник је испунио услов прописан одред-

бом члана 27. став 1. Закона о рехабилитацији, јер је за живота поднео зах-

тев за материјално рехабилитационо обештећење, односно покренуо парни-

цу за остварење тог права. Предмет тог права је накнада материјалне штете 

која се исказује у износу неостварених зарада – плате за време незапослено-

сти, разлике у оствареној плати пре и после штетног догађаја и разлике у 

пензији коју би остварио да није било штетног догађаја. То су потраживања 

која неспорно имају материјалноправни карактер. Стога, ова потраживања 

представљају део имовине – изгубљене користи рехабилитованог лица коју 

је оно могло остварити у складу са одредбом члана 189. Закона о облигаци-

оним односима, а сходно императивној одредби члана 26. став 1. Закона о 

рехабилитацији. Преносивост права на ово потраживање није забрањена 

одредбом члана 197. Закона о облигационим односима. Право на остварење 

ових потраживања је припадало рехабилитованом лицу у тренутку његове 

смрти. Зато су та потраживања подобна за наслеђивање у смислу одредбе 

члана 1. став 1. Закона о наслеђивању. Могућност наслеђивања тог права не 

може се оспорити ни тврдњом да је одредбом члана 21. Закона о рехабили-

тацији изричито прописано која права могу остварити наследници рехаби-

литованог лица. Јер, овом одредбом није прописано да наследници рехаби-

литованог лица могу наследити само потраживање материјалне штете која 

је у тренутку његове смрти истом већ била призната правноснажном пресу-

дом или другим законом.  

Одредбом члана 21. Закона о рехабилитацији, изричито је консти-

туисано право других лица која она могу остварити у складу са одредбом 

члана 3. став 2. прописаним правним последицама рехабилитације. То су, 

управо, лица одређена чланом 21. Закона. Отуда је сагласно тој одредби – 

другим лицима изузетно признато право на здравствену заштиту и друга 

права из здравственог осигурања, као и право на рехабилитационо обе-

штећење у складу са чланом 26. став 3. Закона. Међутим, одредбом члана 

21. став 1. прописано је да право на рехабилитационо обештећење припа-

да само лицима из члана 7. тачка 5. Закона. То су деца рехабилитованог 

лица која су за време трајања повреде права и слободе родитеља рођена у 

установама за издржавање санкција, односно која су у тим установама са 
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њим провела део времена или су за то време расла без родитељског стара-

ња једног, односно другог или оба родитеља. У том случају, деца рехаби-

литованог лица стичу самостално право на рехабилитационо обештећење 

у складу са одредбом члана 26. став 3. Закона. Одредбом члана 26. став 3. 

Закона конституисано је право лица из члана 7. став 5 (деца рехабилито-

ваног лица рођена у установи за извршење санкција, или деца која су у тој 

установи са рехабилитованим лицем провела део времена, односно деца 

лишена родитељског старања) да по основу сопственог права остварују 

накнаду нематеријалне штете због претрпљених душевних болова у скла-

ду са законом којим се уређују облигациони односи. Осим тога, одредбом 

члана 21. став 2. конституише се право на рехабилитационо обештећење 

брачном другу, деци, родитељима, односно браћи, сестрама и ванбрачном 

партнеру рехабилитованог лица у складу са одредбом члана 26. став 4. 

Закона. Одредбом члана 26. став 4. Закона конституисано је право на 

накнаду нематеријалне штете за душевне болове због смрти рехабилито-

ваног лица, под условом да је између њих и умрлог рехабилитованог лица 

постојала трајна заједница живота, у складу са законом којим се уређују 

облигациони односи. Дакле, ниједан од прописаних случајева из одредбе 

члана 21. ст. 1. и 2. Закона, не односи се на ситуацију када наследници 

ступе у парницу након смрти рехабилитованог лица које је за живота 

покренуло парнични поступак за накнаду материјалне штете. 

 Осим тога, ни одредбом члана 21. став 3. Закона није искључено 

право законских наследника рехабилитованог лица да ступе у парницу 

покренуту по његовој тужби и да по основу наслеђивања постану титула-

ри права утужених износа материјалне штете као неостварене измакле 

користи која је у тренутку смрти рехабилитованог лица представљала 

предмет његовог тужбеног захтева. Наиме, одредбом члана 21. став 3. је 

прописано да право на враћање конфисковане имовине, или имовине оду-

зете по основу прописа из члана 2. став 1. Закона, односно обештећење за 

ту имовину, могу остварити и наследници рехабилитованог лица у складу 

са одредбом члана 25. Закона. Одредбом члана 25. је прописано да се то 

право остварује у складу са законом којим је уређено враћање одузете 

имовине и обештећење. Стога би и по основу те одредбе била правно неу-

темељена тврдња да је законским наследницима рехабилитованог лица 

искључено право на наслеђивање материјалног рехабилитационог обе-



Грађанско одељење 

21 

штећења које је то лице могло остварити позивом на одредбу члана 26. 

став 1. у вези одредбе члана 27. ст. 1, 2, 3. и 4. Закона о рехабилитацији.  

Из тих разлога правно је неутемељена тврдња да се право на наслеђи-

вање материјалне штете као неостварене имовинске користи рехабилитова-

ног лица може остварити само под условом да је одредбама Закона о рехаби-

литацији, односно другог посебног закона то право изричито конституисано 

и на страни законских наследника рехабилитованог лица. Јер, такво станови-

ште би имало правну валидност само у случају да је наслеђивање права на 

накнаду материјалне штете од стране наследника рехабилитованог лица 

изричито искључено Законом о рехабилитацији, или другим посебним зако-

ном, што није случај. Такве забране нема у позитивном праву Републике 

Србије. Напротив, систематским, логичким и циљним тумачењем одредаба 

Закона о рехабилитацији несумњиво се може доћи до становишта да је ratio 

legis доношења тог закона била неспорна тежња законодавца да се отклоне 

све штетне последице које су настале правно неоснованим лишењем слободе 

лица из члана 1. став 1. Закона о рехабилитацији, као и правне последице које 

су по том основу претрпела друга лица – брачни друг и деца рехабилитова-

ног лица, као и његови родитељи, браћа и сестре и ванбрачни друг. У том 

циљу је Законом о рехабилитацији и прописана могућност рехабилитације, 

не само по основу поднетог захтева од стране лица из члана 7. Закона, већ и 

по сили самог закона (члан 5).  

 Сагласно изнетој правној аргументацији може се закључити да је 

основни циљ доношења Закона о рехабилитацији био да се тим Законом уре-

ди делотворан поступак рехабилитације и отклоне све негативне последице 

настале правно неоснованим лишењем слободе рехабилитованог лица, као и 

правне последице које су тим поводом претрпели његов брачни и ванбрачни 

друг, деца, родитељи, браћа и сестре. Оваквим законским одређењем држава 

Србија је у оквиру својих законодавних надлежности конституисала правни 

основ да се после више од 60 година бар донекле ублаже све штетне после-

дице правно неоснованог лишења слободе нечовечног мучења невиних жрта-

ва титоистичке диктатуре. Било би крајње апсурдно да се Законом о рехаби-

литацији призната права рехабилитованим лицима и њиховим наследницима 

дерогирају судским одлукама, путем правно неутемељеног рестриктивног 

тумачења појединих одредби Закона о рехабилитацији.  

 Полазећи са аспекта уставне забране дискриминације установљене 

одредбом члана 21. Устава, као и са становишта одредбе члана 16. став 2. 
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Устава којом је прописано да су општеприхваћена правила међународног 

права и потврђени међународни уговори саставни део правног поретка Репу-

блике Србије који се непосредно примењују, мора се истаћи да је право 

наслеђивања неостварене материјалне штете по основу изгубљене зараде – 

плате, односно неисплаћених рата пензија, у судској пракси Врховног каса-

ционог суда неспорно. Негирањем тог права наследницима рехабилитованог 

лица успоставио би се својеврстан вид дискриминације, која је цитираном 

уставном одредбом изричито забрањена. Поред тога, у бројним одлукама 

Европског суда за људска права јасно и недвосмислено исказано је правно 

схватање да свако легитимно очекивање остварења одређеног имовинског 

права представља део имовине лица које то право остварује у конкретном 

случају.  

Следом реченог, нема сумње да је рехабилитовано лице подношењем 

захтева за остварењем материјалног рехабилитационог обештећења, односно 

утужењем тог потраживања, легитимно могло очекивати увећање своје имо-

вине за одређени износ утужене новчане накнаде. Рехабилитовано лице то 

право није остварило за живота, али је у складу са одредбама Закона о реха-

билитацији, законитим поступањем за живота испунило све услове да при-

знато му правно стање из члана 26. став 1. Закона преобрази у своје субјек-

тивно имовинско право. Зато се може закључити да је Законом о рехабилита-

цији конституисано право рехабилитованог лица на признање материјалног 

рехабилитационог обештећења подобно за наслеђивање, под условом да је 

рехабилитовано лице за живота поднело захтев Комисији за рехабилитацију, 

којом је тражило исплату рехабилитационог обештећења или поднело тужбу 

суду са захтевом за исплату новчане накнаде по том основу. 

 (Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда одржаној 28.2.2022. године) 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

МОГУЋНОСТ ДОНОШЕЊА ПРЕСУДЕ БЕЗ РАСПРАВЕ У СПОРУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У поступку о споровима мале вредности није искључена 

могућност доношења пресуде без одржавања расправе, под условима 
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прописаним у члану 291. став 2. ЗПП (уколико тужени подношењем 

факултативног одговора на тужбу призна чињенице на којима се 

заснива тужбени захтев и када не постоје друге сметње за доношење 

одлуке). 

О б р а з л о ж е њ е 

Трећи основни суд у Београду је доставио Врховном касационом 

суду захтев за решавање спорног правног питања које гласи: Да ли у спо-

ровима мале вредности, након што тужени достави изјашњење на наводе 

тужбе у ком све чињенице учини неспорним, суд може донети одлуку 

применом члана 291. став 2. Закона о парничном поступку. 

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 изрази став, у циљу обезбеђи-

вања јединствене судске примене права и једнакости странака у судским 

поступцима. 

Одредбама Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" 

бр. 72/11 ... 18/20) предвиђена је могућност доношења пресуде без одржа-

вања расправе. Реч је о процесном институту (пресуда без усмене распра-

ве) прописаном одредбом члана 291. став 2. ЗПП. Наиме, по наведеној 

одредби председник већа може, у току припремања главне расправе, 

после пријема одговора на тужбу, да донесе пресуду, ако утврди да међу 

странкама нису спорне чињенице и да не постоје друге сметње за доноше-

ње одлуке. Овом врстом пресуде суд мериторно одлучује о предмету спо-

ра, пошто на основу тужбе и одговора на тужбу утврди да је чињенично 

стање неспорно и да не постоје процесне сметње за доношење одлуке. 

Поступак у споровима мале вредности регулисан је одредбама чл. 

476. до 479. ЗПП тако што се, ако у одредбама ове главе није другачије 

прописано, у поступку о споровима мале вредности сходно примењују 

остале одредбе овог закона. У поступку о споровима мале вредности 

тужба се туженом не доставља на одговор, већ се уз позив за главну рас-

праву туженом доставља тужба и у овим парницама се не заказује и не 

одржава припремно рочиште (члан 472). 

Следом наведеног, може се закључити да је одредбама Закона о 

парничном поступку ограничена могућност доношења ове врсте пресуде 
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у низу посебних парничних поступака у којима није предвиђено да је 

одговор на тужбу обавезан. Међутим, у ситуацији када је тужени својим 

процесним понашањем (подношењем факултативног одговора на тужбу), 

омогућио њено доношење, тада нема сметње да се ова врста пресуде 

донесе и у спору мале вредности (под условима прописаним у члану 291. 

став 2. ЗПП). 

 (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 11.5.2022. године) 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ИСХРАНУ У ТОКУ РАДА  

И РЕГРЕСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА  

У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

 Запослени којима се плате исплаћују у висини вредности мини-

малне зараде у јавним службама, као корисницима буџетских средста-

ва, остварују право на накнаду трошкова исхране у току рада и регре-

са за коришћење годишњег одмора по основу рада, применом коефици-

јента за обрачун и исплату плата у којем је садржан додатак на име тих 

накнада и саставни је део коефицијента за сваког запосленог.  

   О б р а з л о ж е њ е   

Основни суд у Шапцу је доставио Врховном касационом суду зах-

тев за решавања спорног правног питања које гласи: 

-да ли запослени у јавним службама који примају зараду – плату у 

висини минималне зараде имају право на накнаду трошкова за исхрану у 

току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора, а ако имају, по 

којим параметрима се утврђује висина накнаде наведених трошкова, 

 -да ли има разлике у признавању права на накнаду наведених тро-

шкова између запослених чија висина минималне зараде-плате се добија 

множењем коефицијента и основице и запослених чија је зарада-плата 

множењем коефицијента и основице нижа од минималне зараде, па им се 

врши доплата до висине минималне зараде-плате.  
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 У захтеву је указано на пресуде Врховног касационог суда Рев2 

1557/2019 од 13.2.2020. године и пресуду Рев2 1252/21 од 9.6.2021. годи-

не, Одлуку Уставног суда Србије Уж број 8873/14 од 29.9.2016. године и 

решење Врховног касационог суда Рев2 2968/2019 од 5.12.2019. године. 

 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 се на основу овлашћења из чла-

на 31. Закона о уређењу судова, о овом питању изрази став, у циљу оде-

збеђења јединствене судске примене права и једнакости странака у суд-

ским поступцима.  

Однос општег и посебних закона- У правном систему постоје 

више различитих категораја запослених, услед чега се радно правни поло-

жај субјеката радног односа, њихова права, обавезе и одговорности, регу-

лишу Законом о раду, као матичним законом који утврђује општи режим 

радног односа и посебним законима којима се уређује посебан режим 

рада, са уређеним правима и обавезама која се због специфичности прав-

ног положаја поједних запослених и њихових послодаваца, примењују 

само на ту категорују запослених, а све у складу са ратификованим међу-

народним конвенцијама (члан 1. Закона о раду).  

Према члану 2. Закона о раду, одредбе овог закона примењују се 

на запослене који раде на територији Републике Србије, код домаћег или 

страног правног, односно физичког лица (пслодавац), као и на запослене 

који су упућени на рад у иностраноство од стране послодавца, ако зако-

ном није другачије одређено (став 1.) Одредбе овог закона примењују се и 

на запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и 

локалне самоуправе и јавним службама, ако законом није другачије одре-

ђено (став 2).  

Нормативна решења посебног закона који на други начин уређују 

права обавезе и одговорности из радног односа, искључују примену 

општег (матичног) прописа о раду, јер као lex specialis, имају јачу правну 

снагу. Међутим, уколико одређено питање из домена рада није уређено 

посебним законом, оно се решава на начин и под условима предвиђеним 

општим прописом, супсидијарном применом Закона о раду. 

Општи режим радног односа- Закон о раду ("Службени гласник 

РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 
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95/2018) као матични закон (lex generali), којим се регулишу права и оба-

везе из радног односа, у одредби члана 105. става 3, предвиђа да се под 

зарадом сматрају сва примања из радног односа, осим примања из члана 

14, члана 42. став 3. тач. 4. и 5, члана 118. став 1. тач. 1-4, члана 119, члана 

120. тачка 1. и члана 158. овог закона. На тај начин регулисано је да се 

накнада трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) и за регрес за 

коришћење годишњег одмора, сматрају зарадом.  

Према одредби члана 118. става 1. тач. 5. и 6. истог закона, запосле-

ни има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о 

раду за исхрану у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на 

други начин и за регрес за коришћење годишњег одмора, а висина трошко-

ва из става 1. тачке 5 овог члана мора бити изражена у новцу (став 2).  

Дакле, запослени у општем радноправном режиму који примају 

одговарајућу зараду и запослени у истом режим рада, којима се исплаћује 

минимална зарада у складу са одредбама чл. 111. и 112. Закона о раду, 

остварују право на накнаду предметних трошкова, према члану 118. става 

1. тач. 5. и 6. истог закона.  

Закон не прописује, нити ограничава право на накнаду трошкова 

на одређени минимиум или максимум и послодавци треба да утврде усло-

ве, начин и висину топлог оброка и регреса својим општим актом (колек-

тивним уговором или правилиником ораду) или уговором о раду са сва-

ким запосленим, што практично значи да нема сметњи да послодавац пре-

ма својим финансијским могућностима утврди висину накнаде за "топли 

оброк" и регрес, уз услов да та регулатива буде јединствена за све запо-

слене и исказана у номиналном износу у обрачунским листама.  

Треба имати у виду да у радној средини у којој се примењује 

општи радноправни пропис, Закон о раду дефинише одговарајућу зараду 

у складу са законом, општим актом и уговором о раду (члан 104.) која 

подразумева зараду за обављени рад и време проведено на раду (која се 

састоји од основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде), 

зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца 

(награде, бонуси) и других примања која имају карактер зараде (члан 

105.). Основна зарада одређује се на основу услова утврђених правилни-

ком потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор 

о раду и времена проведеног на раду и заједно са зарадом по основу рад-
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ног учинака (који одређује на основу квалитета и обима обављеног посла, 

као и односа запосленог према радним обавезама), учествује у укупној 

заради и представља основицу за утврђивање увећане зараде у смислу 

члна 108. Закона о раду. Вредновање елемената основне зараде и зараде за 

радни учинак врши се општим актом (колективним уговором или правил-

ником о раду у смислу члана 107. Закона о раду). 

У друга примања спадају примања која се сматрају зарадом 

(накнада за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор), које запо-

слени остварује као право из радног односа у складу са условима, начи-

ном реализације и висином предвиђеним општим актом (колективним 

уговором и правилником о раду) и уговором о раду. Треба истаћи да 

корисници буџетских средстава, у примени одредба Закона о раду и 

општих аката, које се односе на обрачун одговарајуће зараде, подлежу 

посебним императивним прописима и ограничењима у исплати зарада. 

Стога по правилу, наведена нормативна решења из Закона о раду 

не указују, нити садрже упућујућу норму да основна зарада у било ком 

елементу за њен обрачун садржи урачунавање накнаде трошкова за исхра-

ну у току рада и регрес, већ напротив то право на исплату регилише 

посебном нормом у члану 118. наведеног закона, које мора бити номинал-

но исказано у обрачунском листу.  

Посебан режим радног односа- Законом о јавним службама ("Слу-

жбени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/95, 81/2005, 83/2005 и 83/2014) као 

lex specialis, одредбом члана 1. прописује да се јавном службом у смислу 

овог закона сматрају установе, предузећа и други облици организовања 

утврђених законом, који обављају делатност, односно послове којима се 

обезбеђује остваривања права грађана, односно задовољавање потребе 

грађана и организација, као и остваривања и другог законом утврђеног 

интереса у одређеним областима. Ради обезбеђивања остваривања права 

утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у 

области образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и сту-

дентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене 

бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, 

оснивају се установе.  

 Установе, предузећа и други облик организовања за обављање делат-

ности послова из члана 3. овог закона, могу оснивати према члану 4. тог 
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закона, Република, аутономна покрајина и локална самоуправа, а средства за 

обављање делатности обезбеђују се из буџета и других извора у складу са 

законом, па су запослени код тих послодаваца у посебном режиму рада. С 

тим у вези, треба имати у виду да је одредбама Закона о запосленима у јав-

ним службама ("Службени гласник РС" бр.113/2017, 95/2018, 86/2019, 

157/2020 и 123/2021 -ступио на снагу 25.12.2017. године, а примењује од 

1.1.2025. године, изузев одредаба чл. 30, 31, 32, члана 157. ст. 1. и 3 и члана 

159, које се примењују од дана ступања овог закона на снагу, и одредаба чл. 

93-96, чл. 98 и 101, чл. 117. ст. 1-7, чл. 124, 133, 142 и чл. 145 ст. 1. и 3, које се 

примењују од 1.1.2026. године), предвиђено право на исплату минималне 

зараде (члан 106) и право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и 

регрес за коришћење годишњег одмора у складу са законом којим се уређује 

систем плата у јавном сектору (члан 130. став 3). 

 Законом о платама у државним органима и јавним службама 

("Службени гласник РС", бр. 34/2001... 21/2016) као посебним законом, 

уређен је начин утврђивања плата, додатка, накнада и осталих примања 

поред осталих и за запослене у јавним службама, које се финансирају из 

буџета Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 

Плату запослених у јавним службама одређује основна плата коју чини 

производ основице за обрачун плате (коју утврђује Влада) и кофицијета 

(утврђених актом Владе), додатка на плату прописаних тим законом 

(минули рад, прековремени рад, теренски додатак, рад ноћу и на дан 

државних и верских празника) и обавеза које запослени плаћа по основу 

пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате. 

 Према одредби члана 4. став 1. тог закона, коефицијент плате 

изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему, 

а према ставу 2. тог члана, коефицијент садржи и додатак на име накнаде 

за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.  

Применом члана 8. наведеног закона, коефицијенти за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама који се финансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локлане самоуправе, 

утврђују се Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосле-

них у јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 44/2001...123/2021). Тре-

ба напоменути да Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Слу-

жбени гласник РС" бр. 18/2016...123/2021- ступио на снагу 9.3.2016. године, 

примењује се од 1.1.2025. године, односно од 1.7.2017. године на запослене у 
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органима и организацијама аутономне покрајине и јединице локалне самоу-

праве, изузев одредаба члана 10. и чл. 37-39. овог закона које се примењују 

од ступања на снагу овог закона), предвиђа да накнаде трошкова за исхрану у 

току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, имају карактер плате и 

њихову висину утврђује Влада, уз претходно прибављено мишљење Соци-

јално-економског савета Републике Србије, након што се за такву врсту 

накнаде трошкова стекну услови у буџету Републике Србије (члан 32). 

 Решењем Уставног суда I Уз број 160/2012 од 20.6.2013. године 

одбачен је захтев за оцењивање уставности одредбе члана 4. став 2. Зако-

на о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гла-

сник РС", бр. 34/01 са изменама и допунама). Из садржине образложења 

произилази да Уставни суд сматра да је ствар опредељења законодавца да 

ли ће прописати да се право на накнаду за исхрану у току рада и регреса 

за коришћење годишњег одмора обрачунавати и исплатити као посебна 

накнада или ће право на ове накнаде, које по основу рада припадају сва-

ком запосленом, бити исказане као саставни део коефицијента за сваког 

запосленог. У том смислу, Уставни суд указује да није надлежан за оцену 

целисходности номотехничког обликовања законских решења, сагласно 

одредбама члана 167. Устава. Идентично право становиште поводом 

спорног уставноправног питања, Уставни суд је заузео и у раније вођеном 

посткупку за оцену уставности оцене члана 4. став 2. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама у предмету I Уз број 227/2009 у 

којем је донета Одлука о одбијању предлога за утврђивање уставности 

наведене одредбе Закона.  

У сличној правној ситуацији, Уставни суд је у одлуци Уж број 

6677/2011 од 21.3.2012. године у погледу права државних службеника 

изразио правни став да не постоји основ ни у општем, ни у посебним про-

писима за остваривање права подносиоца на накнаду за исхрану у току 

рада и регрес за коришћење годишњег одмор, јер нема инструмената за 

њихову конкретну реализацију.  

Дакле, регулатива обрачуна и исплате плате у јавним службама у 

складу са нормама посебног закона, није истоветна регулативи обрачуна и 

исплате зараде према правилима која се примењују у општем радноправ-

ном режиму, јер појам зараде у одређеним радним срединама и плате нема 

јединствено значење, ни капацитет, што се директно одражава на различи-

тост услова, начина и обима права на накнаду предметних трошкова. 
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Минимална зарада као гарантована вредност зараде - Према члану 

111. Закона о раду, запослени има право на исплату минималне зараде, 

којом треба да се обезбеди егзистенцијални минимум за запослене, који 

због отежаног пословања послодавца, не могу да остваре право на уговоре-

ну зараду. Обрачунава се као производ времена проведеног на раду, уз 

услов да је остварен стандардни учинак (према критеријумима и мерилима 

на основу којих се утврђују резултати рада које одређује послодавац) и 

минималне цене рада, утврђене одлуком Социјално-економског савета, 

односно Владе Републике Србије, која се доноси у циљу материјалног, 

социјалног и економског положаја запослених и послодаваца. Општим 

актом послодавца утврђују се разлози за увођење минималне зараде, огра-

ниченог трајања од шест месеци, уз обавезу послодавца да обавести репре-

зентативни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде.  

Обрачуном плате запосленима у јавним службама, применом 

наведених посебних закона и општег акта, запослени на одређеним рад-

ним местима са најнижим коефицијентом, примају плату у нижем износу 

од минималне зараде и у тој ситуацији вршена је исплата плате до висине 

вредности минималне зараде.  

С тим у вези упоредно, у Посебном клективном уговору за запо-

слене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени 

гласник РС" бр.21/2015 и 92/2020) предвиђено је да уколико основна пла-

та запосленог која је утврђена на основу основице за обрачун и исплату 

плата и коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун плата за 

пуно радно време и остварени стандардни учинак, мања од минималне 

зараде, основна плата утврђена на напред описани начин исплаћује се у 

висини минималне зараде (члан 20.).  

Исто решење садржано је и у члану 31. Посебног колектвног уго-

вора за државне органе "Службени гласник РС" бр. 38/2019 и 55/2020), а 

према одредби члана 48. тог опшег акта, запослени може да оствари право 

на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годи-

шњег одмора од 2020. године, ако се за такву врсту накнаде стекну услови 

у буџету Републике Србије и висину тих накнада утврђује Влада.  

У одлуци Уставног суда Уж-8873/2014 од 29.09.2016 године којом 

је усвојена уставна жалба подносиоца и утврђена повреда права на пра-

вично суђење, у образложењу се наводи: " Уставни суд истиче да је Међу-
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народна организација рада право на минималну зараду регулисала Кон-

венцијом број 131 о утврђивању минималних надница, коју је Република 

Србија ратификовала и којом је прописано да минималне наднице имају 

законску снагу и да се не могу смањивати. Сходно томе, смисао и циљ 

законске норме из члана 111. Закона о раду управо и произлази из интере-

са запосленог које се огледа у поузданијем омогућавању остваривања пра-

ва на исплату зараде која је нижа од одговарајуће, управо због егзистен-

цијалних и социјалних потреба, због чега зарада која се остварује фактич-

ким радом не може бити нижа од минималне зараде. Ово стога што је то 

законски минимум који се обезбеђује запосленом, тј. она представља 

гарантовану вредност зараде која се исплаћује у висини коју надлежни 

орган утврди за месец за који се врши исплата".  

Судска пракса уназад више година је на јединственом становишту 

да основна зарада која се обрачунава применом општих правила садржа-

них у Закону о раду, као и плате у државним и јавним службама према 

режиму рада који је уређен посебним прописима, не могу бити мање од 

вредности минималне зараде. Међутим, у тој ситуацији исплата плате као 

накнаде за рад, не заснива се на праву на исплату минималне зараде под 

условима и на начин према садржају из чл. 111. и 112. Закона о раду, које 

право посебним законима који су у примени није ни предвиђено, већ је у 

питању вредности плате која не може бити мања од законом гарантованог 

минимума накнаде за рад опредељене у наведеним одредбама закона, у 

циљу егзистенцијалних и социјалних потреба.  

Такође, исплатом плате запосленима у јавним службама у висини 

вредности минималне зараде, не активирају се правила општег радноправ-

ног прописа према којим запослени који у складу са Законом о раду, 

остварују право на исплату минималне зараде, имају право и на увећану 

зараду и накнаду трошкова исхране у току рада и регреса за коришћење 

годишњег одмора, у смислу чл. 108. и 118. Закона о раду. Наведени 

посебни прописи не предвиђају право на накнаду за исхрану и регрес за 

коришћење годишег одмора посебном нормом, јер су ове накнаде обухва-

ћене и садржане у коефицијенту за обрачун плата (члан 4. став 2. Закона о 

платама у државним органима и јавним службама), што значи да се исте 

остварују кроз обрачун и исплату плата, услед чега нема ни основа (упу-

ћујућих норми) да се примењују параметри из важећих колективних уго-

вора за запослене у јавним предузећима.  
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Стога, према садржају наведених посебних закона нема правне 

празнине по питању права на исплату накнада трошкова исхране у току 

рада и регреса за коришћење годишњег одмора, услед чега нема ни услова 

за супсидијарну примену Закона о раду (члан 2. Закона о раду).  

 Осим тога, одредбом члана 1. Закона о привременом уређивању 

основице за обрачун и исплату плата, односно зараде других сталних при-

мања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 

116/14) који је ступио на снагу 28.10.2014. године и био у примени до 

1.1.2020. године на основу Закона о престанку важења тог закона ("Слу-

жбени гласник РС" број 86 од 6.12.2019. године), прописано је да се овим 

законом привремено 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 запослених лица као корисника јавних средстава са циљем 

очувања финансијског система у Републици Србији и система плате и 

зарада у јавном сектору. Према члану 3. став 1. наведеног закона, платом 

у овом закону између осталих, сматра се зарада запосленог код корисника 

јавних средстава утврђена у складу са законом који уређује плату у јав-

ним 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. 

 Установе основане од стране Републике Србије, односно локалне 

власти, су индиректни корисници буџетских средстава над којима оснивач, 

преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена 

права у погледу управљања и финансирања, па се на њих, примењује и 

Закон о буџету и Закон о буџетском систему и обавезе које преузимају, 

морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у одгова-

рајућој буџетској години (члан 2. став 1. тачка 8. и члан 54. Закона о буџет-

ском систему "Службени гласник РС", бр. 54/2009... и 68/2015 - др. закон).  

Правила из Закона о привременом уређивању основнице за обра-

чун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код кори-

сника јавних средстава, Закона о буџету и Закона о буџетском систему су 

императивне природе која се морају безусловно поштовати, без права да 

се у њима било шта мења, те код буџетског финансирања плате у јавним 
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слижбама није могуће применити било које корективно правило, јер је 

управо законом одређен начин утврђивања основице за плате и да коефи-

цијент за обрачун плате запослених у складу са Законом о платама у 

државним органима и јавним службама, садржи трошкове на име накнаде 

за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. Осим 

тога, према члану 105. Закона о буџетском систему ако су одредбе других 

закона у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона.  

 (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 5.7.2022. године) 

 

 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ПОСЛОДАВЦА  

ПРЕМА ЗАПОСЛЕНОМ ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ 

(ИМЕНОВАНОМ КАО УГОВОР О СТАМБЕНОМ КРЕДИТУ) 

 Потраживање послодавца према запосленом из уговора име-

нованог као уговор о стамбеном кредиту који има природу уговора о 

зајму, представља новчано потраживање из радног односа, имајући у 

виду да су битна својства уговорних страна да су у радном односу 

заснованом уговором о раду и то послодавац као зајмодавац, а запо-

слени као зајмопримац, због чега се не примењује рок застарелости 

прописан чланом 371. ЗОО, већ посебни рок застарелости из члана 

196. Закона о раду, уз примену одредбе члана 86. Закона о стечају, 

која прописује да застарелост не тече годину дана од дана отварања 

стечајног поступка. 

Образложење 

 Привредни суд у Лесковцу је доставио Врховном касационом суду 

захтев поступајућег судије за покретање поступка ради решавања спорног 

правног питања. Уз захтев су достављени списи предмета П 66/2022, са 

назнаком да је пред Привредним судом у Лесковцу у току већи број пред-

мета по тужбама тужиоца Стечајна маса стечајног дужника ПЗП Врање у 

стечају, против тужених физичких лица, бивших запослених, ради напла-

те новчаног потраживања. 
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 Судија је иницирао поступак за решавање спорног правног питања 

на основу чл. 180. и 181. ЗПП, по службеној дужности, и изложио кратак 

приказ утврђеног чињеничног стања, разлоге због којих се обраћа са зах-

тевом и сопствено тумачење спорног правног питања. 

Спорно је питање да ли потраживање послодавца према запосле-

ном по уговору о стамбеном кредиту закљученом у току трајања радног 

односа, застарева у општем року застарелости прописаном Законом о 

облигационим односима или у трогодишњем року прописаном чланом 

196. Закона о раду, те да ли се примењују одредбе о застоју застаревања 

из члана 86. Закона о стечају. 

Одредбе о застарелости садржане су у општем пропису, Закону о 

облигационим односима. Према члану 360. овог закона, застарелошћу 

престаје право захтевати испуњење обавезе; застарелост наступа кад про-

текне законом одређено време у коме је поверилац могао захтевати испу-

њење обавезе; суд на застарелост не пази по службеној дужности, већ ако 

се дужник на њу позвао. 

 Према члану 361. овог закона, застарелост почиње тећи првог дана 

после дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе, 

ако законом за поједине случајеве није што друго прописано. Према 

одредби члана 362. Закона, застарелост наступа кад истекне последњи дан 

законом одређеном времена. 

Сходно члану 371. ЗОО, потраживања застаревају за 10 година, 

ако законом није одређен неки други рок застарелости.  

Посебан рок застарелости може бити прописан овим законом, али 

и другим законима. 

 Чланом 196. Закона о раду је прописано да сва новчана потражи-

вања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка 

обавезе. За примену посебног рока застарелости прописаног чланом 196. 

Закона о раду, зато је битно да ли се ради о новчаном потраживању из 

радног односа.  

 Чланом 30. Закона о раду, прописано је да се радни однос заснива 

уговором о раду који закључују запослени и послодавац. Уговор се сма-

тра закљученим када га потпишу запослени и послодавац.  
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Садржина уговора о раду прописана је чланом 33. закона. Према 

овој одредби, уговор о раду садржи:  

1. назив и седиште послодавца;  

2. лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта 

запосленог;  

3. врсту и степен стручне спреме, односно образовање запосленог 

који је услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду;  

4. назив и опис послова које запослени треба да обавља;  

5. место рада;  

6. врсту радног односа (на неодређено или одређено време);  

7. трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање 

радног односа на одређено време; 

8. дан почетка рада;  

9. радно време (пуно, непуно или скраћено);  

10. новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду;  

11. елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накна-

де зараде, увећане зараде и друга примања запосленог;  

12. рокове за исплату зараде и других примања на која запослени 

има право;  

13. трајање дневног и недељног радног времена.  

Према ставу 2. истог члана, уговор не мора да садржи елементе из 

става 1. тачка 11-13 овог члана, ако су они утврђени законом, колектив-

ним уговором, правилником о раду или другим актом послодавца у скла-

ду са законом, у ком случају у уговору мора да се назначи акт којим су та 

права утврђена у моменту закључења уговора о раду.  

На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују 

се одговарајуће одредбе закона и општег акта. 

 Из законске одредбе о садржини уговора о раду, произлази да су 

обавезе запосленог према послодавцу неновчане природе и да послодавац 

према запосленом има неновчана потраживања. Запослени према посло-

давцу има новчана потраживања која се односе на исплату зараде и дру-

гих примања на која има право.  
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Међутим, без обзира што су према законској садржини уговора о 

раду, потраживања послодавца неновчане природе, а потраживања запо-

сленог новчане природе, законом није искључена могућност да се између 

послодавца и запосленог између којих је радни однос заснован уговором о 

раду, закључе и други уговори по којима је битно њихово својство посло-

давца и запосленог, из којих могу произаћи новчана потраживања и на 

страни послодавца.  

Уговор именован као уговор о стамбеном кредиту, закључен је на 

основу Правилника о располагању и коришћењу стамбених средстава 

запослених код послодавца. Правилником су прописани располагање и 

коришћење стамбених средстава у оквиру предузећа послодавца. Предви-

ђено је за које намене се користе стамбена средства, под којим условима и 

према којим критеријумима. 

Из самог уговора о стамбеном кредиту произлази да је предмет 

уговора - наменски зајам запосленом у решавању адаптације стамбеног 

простора. Из тога следи да је зајмодавац - послодавац, а да је зајмопримац 

- запослени. Поред услова о року отплате зајма, примени фиксне каматне 

стопе и висини месечног ануитета, те почетка рока отплате зајма, угово-

ром је предвиђено да закључењем уговора зајмопримац овлашћује зајмо-

давца да износе месечних рата из члана 3. уговора наплаћује сваког месе-

ца одбијањем одговарајућег новчаног износа од зараде зајмопримца. Чла-

ном 8. истог уговора, предвиђено је да један од разлога једностраног рас-

кида уговора, раскид радног односа код зајмодавца.  

Из тих одредби произлази да су својства уговорних страна битна 

за заснивање уговорног односа по Уговору о стамбеном кредиту, односно 

зајму, те да престанак својства запосленог, раскидом радног односа, пред-

ставља основ за једнострани отказ предметног уговора што доводи до 

доспелости свих неизмирених обавеза.  

 С обзиром на те околности, може се закључити да се ради о новча-

ном потраживању из радног односа, односно у вези радног односа, због 

чега се примењује посебни рок застарелости предвиђен чланом 196. Зако-

на о раду, уз примену одредбе члана 86. Закона о стечају која прописује 

да застарелост не тече годину дана од дана отварања стечајног поступка. 

(Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда одржаној 5.7.2022. године) 
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ПАРНИЧНИ ПОСТУАК 

 

 

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ ЗА СУЂЕЊЕ  

ПО ПРОТИВТУЖБИ  

 Виши суд пред којим тече парница по тужби стварно је надле-

жан за суђење по противтужби и у случају када је за расправљање о 

захтеву из противтужбе стварно надлежан основни суд. 

Из образложења: 

 "Тужени је у парници која се води пред Вишим судом у Београду 

(ради наплате новчаног потраживања у износу од 6.189.105,00 динара са 

траженом законском затезном каматом) поднео противтужбу ради напла-

те новчаног потраживања у износу од 15.015,31 евро са законском зате-

зном каматом од 15.1.2020. године у динарској противвредности по сред-

њем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Притивтужба је издвоје-

на из списа (предмета П 2267/20) и у уписник заведена као посебна тужба 

(предмет П 1744/21), а затим се Виши суд у Београду огласио стварно 

ненадлежним за суђење јер је вредност предмета спора по противтужби 

нижа од имовинског цензуса за ревизију који је релевантан за разграниче-

ње стварне надлежности између основних и виших судова. 

 По налажењу Врховног касационог суда, за суђење по противту-

жби стварно је надлежан суд пред којим тече парница по тужби. То про-

изилази из одредбе члана 198. став 1. ЗПП којом је прописано да тужени 

може до закључења главне расправе да поднесе код истог суда противту-

жбу, ако је захтев противтужбе у вези са тужбеним захтевом или ако ти 

захтеви могу да се пребију, или ако се противтужбом тражи утврђење 

неког права или правног односа од чијег постојања или непостојања зави-

си у целини или делимично одлука о тужбеном захтеву. 

 Забрана подношења противтужбе, у смислу става 2. наведене 

одредбе, постоји само у случају када је за суђење по противтужби надле-

жан виши суд или суд друге врсте. То значи да се противтужба не може 
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поднети само у ситуацији када је за суђење по тужби надлежан основни 

суд, а по противтужби виши суд. 

 У конкретном случају, тај услов није испуњен. Неспорно је да је за 

суђење о захтеву из тужбе стварно надлежан виши суд као првостепени суд. 

Због тога, без обзира што је за расправљање о захтеву из противтужбе ствар-

но надлежан основни суд, виши суд је стварно надлежан и за суђење о том 

захтеву. Такво становиште има правно утемељење у општем правном наче-

лу: "ко може више може и мање". Правно је недопуштена само обрнута ситу-

ација, јер основни суд као нижи суд првог степена не може судити у споро-

вима из стварне надлежности вишег суда као вишег суда првог степена. 

 Пошто чланом 198. став 2. ЗПП није прописана забрана атракције 

стварне надлежности у случају када је за суђење по тужби стварно надле-

жан виши суд, а по противтужби основни суд, то поступање Вишег суда у 

Београду који је издвојио противтужбу и огласио се стварно ненадлежним 

није засновано на закону." 

 Из тог разлога, на основу члана 22. став 1. ЗПП, одлучено је као у 

изреци – одрђено да је за суђење у овом спору стварно надлежан Виши 

суд у Београду."  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 692/2021 од 

10.11.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 
 

СТРАНАЧКА СПОСОБНОСТ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ  

ПРЕД РЕДОВНИМ СУДОМ КОЈИ ЈЕ НАСТАВЉЕН ПОСЛЕ  

ПРЕКИДА ПОСТУПКА ВОЂЕНОГ ПРЕД ТРГОВИНСКИМ СУДОМ 

Када је у парници која је настављена после прекида парнице 

вођене пред трговинским судом тужиоцу признато својство странке 

одлуком тог суда, нема места одбачају тужбе због недостатка странач-

ке способности. 

Из образложења: 

"Из списа произилази да је тужилац "М" д.о.о. Смедерево дана 

8.6.2004. године против тужених поднео предлог за извршење на основу 

веродостојне исправе за износ од 1.439.060,00 динара са законском зате-
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зном каматом од 1.10.2003. године па до исплате. Општински суд у Пожа-

ревцу је решењем И 715/04 од 8.6.2004. године одредио предложено извр-

шење против кога су тужени поднели приговор, који је усвојен решењем 

Општинског суда у Пожаревцу Ипв – ИВ 200/04 од 12.7.2004. године, ста-

вљено је ван снаге решење о извршењу од 8.6.2004. године, укинуте су 

спроведене извршне радње, након чега се Општински суд у Пожаревцу 

огласио стварно ненадлежним и списе доставио Трговинском суду у 

Пожаревцу на даљу надлежност, с обзиром да је тужба проширена и на 

"DS" д.о.о. Током поступка пред Трговинским судом тужилац "М" д.о.о. 

из Смедерева је брисан из Привредног регистра дана 16.6.2006. године, па 

је Трговински суд решењем од 7.11.2006. године прекинуо поступак док 

правни следбеници тужиоца не траже наставак. Предлог за наставак 

поступка поднео је "M" д.о.о. из Х.Н. дана 19.1.2007. године, легитими-

шући се као правни следбеник брисаног предузећа "М" д.о.о и позивајући 

се на Одлуку о измени и допуни Статута "М" д.о.о. од 12.6.2006. године. 

Решењем Трговинског суда у Пожаревцу П 956/07 од 25.6.2007. године 

ставом првим изреке тужиоцу "М" д.о.о. је признато својство странке у 

овој парници, а ставом другим изреке одлучено је да се поступак настави 

по предлогу "M" д.о.о, као јединственог супарничара на страни тужиоца...  

... По налажењу Врховног касационог суда тужилац "М" д.о.о. 

јесте странка у поступку, а својство странке му је признато решењем 

Трговинског суда у Пожаревцу П 956/07 од 25.6.2007. године, и то у сми-

слу одредбе члана 73. став 3. ЗПП ("Службени гласник РС", бр. 25/04, 

111/09), према коме парнични суд може изузетно, са правним дејством у 

одређеној парници, признати својство странке и оним облицима удружи-

вања који немају страначку способност у смислу одредбе чл. 1. и 2. ако се 

утврди да, с обзиром на предмет спора, у суштини испуњавају битне усло-

ве за стицање страначке способности, а нарочито ако располажу имови-

ном на којој се може спровести извршење.  

Како је питање страначке способности тужиоца у овој парници већ 

расправљено, то нису били испуњени процесни услови за одбачај тужбе, 

јер у овој парници као тужилац учествује лице коме је признато својство 

странке у овом парничном поступку." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 2224/2020 од 

27.5.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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УРЕДНОСТ ТУЖБЕ 

Погрешно означен став изреке претходне пресуде чија се изме-

на тражи, у тужбеном захтеву преображајне тужбе у спору за вршење 

родитељског права, није разлог за одбацивање тужбе као неразумљиве.  

Из образложења: 

"Према члану 77. став 3. Породичног закона, суд доноси одлуку да 

ће један родитељ самостално вршити родитељско право, када родитељи 

не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу родитељ-

ског права. По члану 68. ст. 1. и 2. Породичног закона родитељи имају 

право и дужност да се старају о детету, а старање о детету обухвата: чува-

ње, подизање, васпитавање, образовање, заступање, издржавање, те упра-

вљање и располагање имовином детета. Правноснажна судска одлука о 

вршењу родитељског права може се изменити ако су се у међувремену 

промениле околности на којима је заснована претходна одлука и ако је то 

у најбољем интересу детета у смислу чл. 6. и 266. став 1. Породичног 

закона. Тужбу за вршење родитељског права могу поднети дете, родите-

љи детета и орган старатељства према члану 264. став 1. наведеног зако-

на. Сходно наведеним законским одредбама тужба за измену одлуке о 

вршењу родитељског права је преображајна тужба, јер титулар права сво-

је право на промену по закону може остварити само доношењем нове суд-

ске одлуке која делује за убудуће (преображајна – конститутивна пресу-

да), а новом одлуком о вршењу родитељског права мењају се права и 

дужности оба родитеља у погледу садржине и обима вршења права. 

Имајући у виду чињеничне наводе тужбе и садржину тужбеног зах-

тева којим је тражено да се измени пресуда Првог основног суда у Београду 

П2 966/16 од 26.9.2018. године, тако што ће се дете – малолетни син страна-

ка поверити на издржавање, чување, негу и васпитање тужиоцу као оцу, по 

становишту Врховног касационог суда није било места одбачају тужбе као 

неразумљиве из разлога што не садржи јасно означење предмета спора, 

односно што је у тужбеном захтеву погрешно означен став изреке претход-

не пресуде чија се измена тражи. Полазећи од садржине одредбе члана 98. 

став 3. ЗПП, која прописује обавезне елементе поднесака, као и одредбе 

члана 192. став 1. истог закона која прописује додатне обавезне елементе 

које тужба мора да садржи, тужба у конкретном случају садржи предмет 

спора и одређен захтев у погледу главне ствари. Осим тога и у пракси 
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Европског суда за људска права изражен је став да су судови обавезни да 

примене правила поступка избегавајући како претерани формализам који 

би угрозио правичност поступка, тако и претерану флексибилност која би 

учинила безвредним (ништавим, безначајним) процедуралне захтеве пред-

виђене законима. Одбацивање тужбе као неразумљиве само из разлога 

погрешно означеног броја става изреке пресуде чија се измена тражи, нема 

утемељења у садржини материјално-правних одредаба и представља прете-

рано формалистичко тумачење наведених одредаба ЗПП." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 949/2020 од 

5.3.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

ЗАБРАНА ДВОСТРУКОГ УКИДАЊА РЕШЕЊА  

И ФУНКЦИОНАЛНА НАДЛЕЖНОСТ 

Ограничења другостепеног суда у поступку одлучивања о 

жалби у виду забране двоструког укидања одлуке првостепеног суда, 

не односе се на решења којима није одлучено о тужбеном захтеву.  

Из образложења: 

 "... Решењем Привредног суда у Београду П 3898/2018 од 

18.4.2019. године одбачена је тужба, као неуредна, а решењем од 6.6.2019. 

године обавезан је тужилац да плати туженом трошкове поступка.  

 Одлучујући о жалби тужиоца Привредни апелациони суд је реше-

њем Пж 3853/19 од 31.7.2019. године, укинуо решења Привредног суда у 

Београду П 3898/2018 од 18.4.2019. године и 6.6.2019. године и предмет 

вратио првостепеном суду на поновно одлучивање. 

 У даљем поступку, Привредни суд у Београду је остао при свом 

ставу да је тужба неуредна и након трећег укидања решења којим се 

тужба одбацује, предмет је доставио Врховном касационом суду да реши 

настали сукоб надлежности. У свом пропратном акту суд се позвао на 

Закључак Грађанског одељења Врховног касационог суда о забрани дво-

струког укидања решења у парничном и ванпарничном поступку од 

12.11.2019. године. 
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 Решавајући настали сукоб надлежности Врховни касациони суд је 

на основу члана 22. став 2. Закона о парничном поступку ("Службени гла-

сник РС", бр. 72/11... 18/20), утврдио да је за поступање у овом поступку 

надлежан Привредни суд у Београду.  

 Одредбом члана 387. став 3. Закона о парничном поступку, пропи-

сано је да у случају да је првостепена пресуда већ једанпут била укинута, 

другостепени суд не може да укине пресуду и упути предмет првостепе-

ном суду на поновно суђење. Одредба члана 402. истог закона не искљу-

чује примену овог правила ни када су у питању решења у парничном и у 

ванпарничном поступку, у коме се сходно примењују одредбе ЗПП (члан 

30. став 2. Закона о ванпарничном поступку). У том контексту Врховни 

касациони суд је у својим одлукама, као и у Закључку о забрани двостру-

ког укидања решења у парничном и ванпарничном поступку, усвојеном 

на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда од 12.11.2019. 

године исказао став да се забрана двоструког укидања из члана 387. став 

3. ЗПП, односи и на решења којима се поступак правноснажно окончава у 

парничном и ванпарничном поступку, на решења о трошковимa поступка 

садржаних у првостепеним пресудама и на посебна решења којима је 

одлучено о трошковима поступка. Међутим, из садржине и образложења 

овог закључка, јасно произилази да се, осим решења којима се мериторно 

одлучује о стварима које се решавају по правилима из Закона о ванпар-

ничном поступку, овај став односи само на решења о трошковима поступ-

ка у изложеним ситуацијама. 

 У конкретној парници ради се о решењу Привредног суда у Бео-

граду којим је одбачена тужба, као неуредна, којим решењем се окончава 

поступак, али не на основу мериторног расправљања у парници, већ због 

процесних недостатака због којих по мишљењу првостепеног суда није 

могуће водити поступак и одлучити о захтевима странака. Одбачајем 

тужбе, није правноснажно одлучено о тужбеном захтеву странке из 

тужбе, односно не би се могло сматрати да је та ствар правноснажно пре-

суђена, с обзиром да странка има могућност да поново поднесе тужбу са 

истим тужбеним захтевом. 

 Из наведених разлога, у наведеној процесној ситуацији, нема 

могућности да другостепени суд, одлучујући о жалби странке, након оце-

не да је тужба уредна закаже расправу и одлучи о тужбеном захтеву преу-

зимајући улогу првостепеног суда. Ово посебно имајући у виду у том 



Грађанско одељење 

45 

смислу законом установљена ограничења другостепеног суда у поступку 

одлучивања о жалби, као и ситуације када постоји обавеза тог суда да 

закаже расправу и одлучи о жалби и захтевима странака, прописане чла-

ном 383. став 4. ЗПП, са изузецима у погледу пресуда донетих без одржа-

вања главне расправе (без мериторног расправљања)."  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 94/2022 од 

3.3.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ  

 Забрана двоструког укидања односи се на мериторне одлуке 

којима је одлучено о захтевима странака стављеним у поступку, а не 

на процесна решења којима се правноснажно окончава поступак.  

Из образложења: 

 "Решењем Привредног суда у Зајечару П 57/20 од 6.7.2020. годи-

не, одбачена је тужба у овој правној ствари. Привредни апелациони суд је 

првостепено решење укинуо решењем Пж 3448/20 од 30.9.2020. године и 

предмет вратио првостепеном суду на даље поступање. У поновљеном 

поступку првостепени суд је решењем П 102/20 од 23.12.2020. године, 

наложио адвокату да достави уредно и пуноважно пуномоћје за тужиоца, 

али како адвокат није поступио по налогу, исти суд је донео решење П 

102/20 од 26.1.2021. године, којим је поново одбацио тужбу.  

 Привредни апелациони суд је решењем Пж 907/21 од 24.11.2021. 

године, поново укинуо решење првостепеног суда. 

 Привредни суд у Зајечару је изазвао сукоб надлежности и уз про-

пратни акт П 186/21 од 21.12.2021. године, тражио да Врховни касациони суд 

реши настали сукоб надлежности и утврди стварну надлежност суда за 

поступање у овом поступку. При томе је Привредни суд у Зајечару био на 

становишту да је Привредни апелациони суд, противно забрани двоструког 

укидања решења у парничном поступку из члана 387. став 3. у вези са чла-

ном 402. ЗПП, извршио двоструко укидање првостепене одлуке којом је 

окончан парнични поступак, тако што је одлуку поново укинуо. 
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 Решавајући настали сукоб стварне надлежности, Врховни касаци-

они суд је на основу члана 22. став 1. ЗПП ("Службени гласник РС", бр. 

72/11... 18/20), утврдио да је за поступање у овом поступку стварно надле-

жан Привредни суд у Зајечару. 

 Одредбом члана 387. став 3. ЗПП, прописано је да у случају да је 

првостепена пресуда већ једанпут била укинута, другостепени суд не може 

да укине пресуду и упути предмет првостепеном суду на поновно суђење. 

 Имајући у виду да одредба из члана 387. став 3. ЗПП, не прописује 

изричиту забрану двоструког укидања решења у парничном и ванпарнич-

ном поступку, Врховни касациони суд је у својим одлукама исказао став 

да члан 402. ЗПП не искључује примену члана 387. став 3. ЗПП, а што је и 

закључак са седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда од 

12.11.2019. године. Према овом закључку, забрана двоструког укидања из 

члана 387. став 3. ЗПП, односи се и на решења којима се поступак правно-

снажно окончава у парничном и ванпарничном поступку, на решења о 

трошковима поступка садржаних у првостепеним пресудама и на посебна 

решења којима је одлучено о трошковима поступка. Из закључка произла-

зи да се забрана двоструког укидања односи на мериторне одлуке којима 

је одлучено о захтевима странака стављеним у поступку, а не на процесна 

решења којима се правоснажно окончава поступак. У конкретном случају, 

поступак није окончан правноснажношћу судске одлуке којом је одлучено 

о свим захтевима странака, због чега је за поступање у овој правној ства-

ри, стварно надлежан Привредни суд у Зајечару, а не Привредни апелаци-

они суд у Београду. 

 На основу члана 22. став 2. ЗПП, одлучено је као у изреци решења." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 877/2021 од 

20.1.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

СУПСИДИЈЕРНО СУПАРНИЧАРСТВО  

У односу супсидијерног супарничарства, сваки од тужених 

има правни интерес за подношење жалбе против пресуде којом је 

одбијен тужбени захтев према претходном туженом. 
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Из образложења: 

 "...Решењем Апелационог суда у Београду Гж 1843/21 од 

16.6.2021. године, одбијена је као неоснована жалба туженог и потврђено 

решење Вишег суда у Београду П 101/21 од 22.1.2021. године, исправље-

но решењем истог суда под истим бројем од 24.5.2021. године, којим је 

одбачена жалба овог туженог, изјављена против пресуде на основу одри-

цања Вишег суда у Београду П 6982/2019 од 21.12.2020. године.  

 Против наведеног решења донесеног у другом степену тужени је 

благовремено изјавио ревизију због битних повреда одредаба парничног 

поступка и погрешне примене материјалног права.  

 Пуномоћници првотуженог и тужиоца су доставили одговоре на 

ревизију.  

Испитујући побијано решење у смислу члана 408. у вези члана 

420. Закона о парничном поступку, Врховни касациони суд је нашао да је 

ревизија основана. 

Из списа и разлога побијаног решења произилази, да је тужилац у 

овој парници примарним тужбеним захтевом тражио да се обавеже тужени 

Специјална болница за офталмологију "М….", да тужиоцу на име дуга 

исплати износ од 22.942.541,48 динара са законском затезном каматом 

почев од 26.9.2019. године па до исплате, док је евентуалним захтевом тра-

жио да се обавеже тужени да тужиоцу исплати на име дуга наведени новча-

ни износ, уколико суд оцени да је постављени примарни захтев неоснован. 

С обзиром да се поднеском од 14.12.2020. године, тужилац одрекао тужбе-

ног захтева у односу на туженог Специјална болница за офталмологију 

"М….", првостепени суд је пресудом на основу одрицања П 6892/19 од 

21.12.2020. године, одбио тужбени захтев постављен у односу на овог туже-

ног. Против наведене пресуде, жалбу је изјавио тужени, која је побијаним 

решењем одбачена као недозвољена, а због недостатка правног интереса 

(члан 378. став 3. ЗПП). Пресудом на основу одрицања, према ставу ниже-

степених судова, није одлучено о захтеву тужиоца у односу на туженог, већ 

само о примарном захтеву тужиоца према туженој Клиници.  

Оцењујући наводе ревизије, Врховни касациони суд налази да 

наведени закључак судова о недозвољености жалбе због недостатка прав-

ног интереса, није правилан.  
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Према члану 206. Закона о парничном поступку, тужилац може 

тужбом да обухвати два или више тужених и на начин што ће да тражи да 

тужбени захтев буде усвојен према следећем туженом за случај да буде 

правноснажно одбијен према туженом који је у тужби претходно наведен 

и то само ако према сваком од њих истиче исти захтев или ако према 

некима од њих истиче различите захтеве који су у међусобној вези, као и 

да је исти суд стварно и месно надлежан за сваки од захтева.  

Наведеном законском одредбом дефинисан је институт тзв. супсиди-

јерног супарничарства заснованог тужбом, којом је одређен и редослед туже-

них у погледу могућности усвајања захтева, који искључиво зависи од воље 

тужиоца. Парничне радње супарничара тичу се само оних који су предузели 

и противника, односно диспозитивне парничне радње односе се само на оне 

супарничаре према којима или од којих су предузете. Тужилац може повући 

тужбу према било ком туженом, свако од тужених може признати тужбени 

захтев или са тужиоцем закључити поравнање, при чему се мора поштовати 

редослед одлучивања одређен вољом или диспозицијом тужиоца. Пошто се 

захтев према следећем туженом може усвојити тек када према претходном 

буде правноснажно одбијен, свако од следећих тужених има правни интерес 

да ту пресуду побија жалбом. То је логична последица супротности интереса 

којом се супсидијарно супарничарство одликује, јер код овог облика супар-

ничарства, тужени су не само супарничари, него и противници.  

Из наведених разлога, Врховни касациони суд налази да је жалба 

друготуженог Драгана Балашевића дозвољена, односно да има правни 

интерес за подношење жалбе на пресуду којом је одбијен тужбени захтев 

према првотуженом. При том није од значаја чињеница да је то учињено 

пресудом на основу одрицања од тужбеног захтева, која се у погледу свог 

дејства ни у чему не разликује од пресуде којом је одбијен тужбени захтев 

након мериторног расправљања, изузев разлога због којих се ова врста 

пресуде може побијати.  

Из наведених разлога, применом члана 415. ЗПП одлучено је као у 

изреци, а првостепени суд ће након спроведеног поступка по жалби и 

достављања овог решења странкама, предмет доставити другостепеном 

суду на одлучивање о овој жалби, као дозвољеној. ...."  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 8793/2021 од 

2.2.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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МОГУЋНОСТ ОСТВАРЕЊА НАКНАДЕ ТРОШКОВА  

КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Када постоји правноснажна одлука надлежног суда који спрово-

ди кривични поступак о одбијању захтева окривљеног за накнаду тро-

шкова кривичног поступка у смислу члана 265. става 1. ЗКП, не постоји 

могућност да се о тим трошковима поново одлучује у парничном 

поступку. 

Из образложења: 

"Правноснажном пресудом Вишег суда у Београду П 2780/19 од 

22.12.2020. године одбијен је тужбени захтев да се обавеже тужена да тужио-

цу на име трошкова кривичног поступка исплати износ од 9.843.100,00 дина-

ра са законском затезном каматом почев од 29.6.2017. године па до исплате. 

Ревизија тужиоца изјављена против другостепене пресуде је одбијена. 

Тужилац је пресудом Окружног суда у Смедереву К 8/04 од 

27.12.2004. године оглашен кривим за кривично дело убиства подстрекава-

њем и кривично дело недозвољено држање и ношење ватреног оружја и 

осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 40 година. У поступку 

по захтеву за понављање поступка, пресудом Вишег суда у Панчеву К 6/15 

од 12.9.2016. године остављена је на снази поменута пресуда Окружног 

суда у Смедереву у делу којим је тужилац оглашен кривим за кривично 

дело недозвољено држање и ношење оружја и осуђен на казну затвора у 

трајању од једне године. Иста пресуда је стављена ван снаге у делу у ком је 

тужилац оглашен кривим за кривично дело тешког убиства у подстрекава-

њу из члана 114. став 1. тачка 9) у вези са чланом 34. став 1. КЗ и тужилац 

је ослобођен од оптужбе да је извршио наведено кривично дело.  

Решењем Вишег суда у Панчеву К 6/15 од 12.9.2016. године одлуче-

но је да у смислу одредбе члана 265. став 1. Законика о кривичном поступку 

трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда, као 

и трошкови браниоца по службеној дужности, адвоката П.П, у износу од 

1.232.040,20 динара. Тужилац је дана 28.12.2017. године поднео захтев за 

накнаду трошкова кривичног поступка, а потом допуну захтева дана 

15.1.2018. године. Тужилац је тражио накнаду трошкова кривичног поступка 

у износу од 9.843.100,00 динара. Решењем Вишег суда у Панчеву К 6/15 од 

10.4.2018. године одбијен је захтев овде тужиоца за накнаду трошкова кри-

вичног поступка. Одлучујући о жалби тужиоца на то решење, Виши суд у 
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Панчеву је својим решењем Кв 65/2018 од 3.5.2018. године одбио жалбу као 

неосновану и потврдио наведено решење. У образложењу првостепеног 

решења наведено је да трошкови кривичног поступка не могу да се разграни-

че када је окривљени за једно дело осуђен, а за друго ослобођен. Решењем 

Врховног касационог суда Кзз 1072/2018 од 3.10.2018. године одбачен је као 

неблаговремен захтев тужиоца за заштиту законитости, изјављен против 

поменутих решења Вишег суда у Панчеву. 

Сходно одредби члана 264. став 2. Законика о кривичном поступ-

ку ("Службени гласник РС", број 72/2011 са каснијим изменама и допуна-

ма), лице које је окривљено за више кривичних дела није дужно да накна-

ди трошкове у погледу дела за које је ослобођено од оптужбе, уколико се 

ти трошкови могу издвојити из укупних трошкова. О трошковима кривич-

ног поступка, дефинисаним у одредби члана 261. став 2. Законика о кри-

вичном поступку, одлучује надлежни суд који спроводи кривични посту-

пак. Тај суд, у зависности од одлуке којом је окончан поступак, доноси 

одлуку да окривљени сноси трошкове поступка (члан 264), односно да 

трошкови падају на терет буџетских средстава уколико се кривични 

поступак обустави, оптужба одбије или се окривљени ослободи од опту-

жбе (члан 265. став 1). Да би окривљени могао остваривати право на 

накнаду трошкова кривичног поступка у парничном поступку, потребно 

је да буде испуњен услов предвиђен одредбом члана 265. став 6. Законика 

о кривичном поступку. Наведеном одредбом предвиђено је да ако захтев 

за накнаду нужних издатака и награде из става 1. овог члана не буде усво-

јен или суд о њему не донесе одлуку у року од три месеца од дана подно-

шења захтева, окривљени и бранилац имају право да потраживања оства-

рују у парничном поступку против Републике Србије. 

У конкретном случају суд је одлучио о поднетом захтеву овде 

тужиоца за накнаду трошкова кривичног поступка, насталих у вези са 

кривичним делом за које је ослобођен од оптужбе, на тај начин што је 

одбио тај захтев. По жалби окривљеног, овде тужиоца, потврђено је прво-

степено решење. Из наведеног следи да не постоји процесна претпоставка 

да се о потраживању тужиоца на име накнаде трошкова кривичног 

поступка одлучи у парничном поступку. Остваривање тог потраживања у 

парничном постпуку представља вид заштите права окривљеног на начин 

да му се пружа гаранција да ће о његовом захтеву за накнаду трошкова 

поступка бити одлучено, у кривичном поступку као примарном, а ако то 



Грађанско одељење 

51 

не буде случај, онда у парничном поступку. Како је у конкретном случају 

надлежни суд одлучио о захтеву тужиоца за накнаду трошкова кривичног 

поступка, то нема основа да се о том потраживању тужиоца одлучује у 

парничном поступку. Тужилац као окривљени, односно ослобођени, имао 

је редован правни пут за остваривање својих права и побијање те одлуке. 

Имао је право жалбе на ту одлуку, а потом и право на подношење захтева 

за заштиту законитости. Тужилац је и поднео захтев за заштиту законито-

сти против поменутих решења Вишег суда у Панчеву, али је исти одбачен 

као неблаговремен. У тим поступцима је могла да се испитује правилност 

одлуке кривичног суда, али не и у парничном поступку. 

О трошковима кривичног поступка, укључујући и нужне издатке и 

награду браниоца, одлучује суд у кривичном поступку. Када постоји прав-

носнажна одлука надлежног суда о захтеву окривљеног за накнаду трошко-

ва кривичног поступка, не постоји могућност да се о тим трошковима поно-

во одлучује у парничном поступку. Одредба члана 265. став 6. Законика о 

кривичном поступку предвиђа да ако захтев за накнаду нужних издатака и 

награде не буде усвојен или суд о њему не донесе одлуку у року од три 

месеца од дана подношења захтева, окривљени и бранилац имају право да 

потраживања остварују у парничном поступку против Републике Србије. 

Циљним тумачењем наведене одредбе утврђује се њен прави смисао. Сми-

сао наведене одредбе није у томе да се о захтеву за накнаду трошкова 

поступка, о ком је кривични суд правноснажно одлучио (усвајањем или 

одбијањем захтева), поново одлучује у парничном поступку. Тиме би се 

заправо у два различита поступка, пред судовима различите функционалне 

надлежности, одлучивало о истој ствари. Насупрот томе, смисао цитиране 

одредбе јесте да се окривљеном омогући да његов захтев за накнаду тро-

шкова поступка, о ком у кривичном поступку није одлучено, буде предмет 

одлучивања у парничном поступку. Стога се у описаној чињеничноправној 

ситуацији, када је о захтеву окривљеног мериторно и правноснажно одлу-

чено тако што је надлежни суд утврдио да окривљени нема право на накна-

ду трошкова поступка, не може остваривати право на накнаду тих трошко-

ва у парничном поступку против Републике Србије.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 4518/2021 од 

28.12.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ 

 Одлука о затезној камати је одлука о споредном потраживању 

и не узима се у обзир приликом одређивања вредности предмета спо-

ра меродавне за дозвољеност ревизије.  

Из образложења: 

"Испитујући дозвољеност изјављене ревизије у смислу члана 410. 

став 2. тачка 5. ("Службени гласник РС”, бр. 72/11…18/20, у даљем тек-

сту: ЗПП), Врховни касациони суд је оценио да је ревизија тужиоца недо-

звољена.  

Према члану 410. став 2. тачка 5. ЗПП ревизија је недозвољена ако 

је изјављена против пресуде против које по закону не може да се поднесе 

(члан 403. ст. 1. и 3), осим из члана 404. овог закона.  

Према члану 403. став 3. ЗПП ревизија није дозвољена у имовин-

скоправним споровима ако вредност предмета спора побијеног дела не 

прелази динарску противвредност од 40.000 евра по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан подношења тужбе.  

Чланом 28. став 1. ЗПП је прописано да се, ако је, између осталог, 

за утврђивање права на изјављивање ревизије меродавна вредност пред-

мета спора, као вредност предмета спора узима само вредност главног 

захтева, док се према члану 2. истог члана не узимају у обзир камате, уго-

ворна казна и остала споредна тражења, као и трошкови поступка, ако не 

чине главни захтев.  

 Тужба у овој правној ствари, са захтевом за накнаду штете у виду 

изгубљене зараде због незаконитог отказа поднета је 17.3.2016. године, у 

којој је као вредност предмета спора наведени износ од 6.215.256,00 дина-

ра. Поднеском од 15.12.2016. године тужба је преиначена повећањем 

тужбеног захтева на износ од 6.229.714,86 динара, са законском затезном 

каматом на одређене месечне износе у периоду од 1.3.2011. до 1.10.2015. 

године од доспелости сваког појединачног месечног износа до исплате.  

 Пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 1657/17 од 

30.3.2018. године одбијена је, као неоснована, жалба тужене и потврђена 

пресуда Вишег суда у Чачку П 10/16 од 31.1.2017. године у делу којим је 

обавезана тужена да тужиоцу на име накнаде штете због незаконитог 

отказа исплати износ главног дуга од 6.229.714,86 динара, у појединачним 
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месечним износима у спорном периоду, као и да на те износе у корист 

тужиоца уплати доприносе који се плаћају из зараде, а укинута у делу 

којим је одлучено о законској затезној камати на износ главног дуга и о 

трошковима парничног поступка и у том делу предмет враћен првостепе-

ном суду на поновно суђење.  

 У даљем току поступка, поднеском од 16.3.2020. године тужилац 

је определио тужбени захтев на износ од 4.314.424,94 динара по основу 

доспеле, а неисплаћене законске затезне камате на износ главног дуга од 

6.229.714,86 динара, обрачунате до 29.5.2018. године, са законском зате-

зном каматом од 29.5.2018. године до исплате, о коме је одлучено прво-

степеном пресудом донетом 2.6.2020. године. Другостепена пресуда доне-

та је 22.7.2021. године. 

 Под главним захтевом у смислу члана 28. став 1. ЗПП, подразуме-

ва се захтев странке због кога се поступак води, док се споредним траже-

њима сматрају захтеви странке који се истичу поводом или у вези са глав-

ним захтевом, односно потраживања акцесорне природе у односу на глав-

ни захтев. Споредна тражења се узимају у обзир само када се траже као 

главно потраживање и тада се према том потраживању одређује вредност 

предмета спора. 

У конкретном случају ревизија тужиоца изјављена је против дру-

гостепене одлуке којом је одлучено о камати на главни дуг. Одлука о 

затезној камати је одлука о споредном потраживању и сходно члану 28. 

став 2. ЗПП не узима се у обзир приликом одређивања вредности предме-

та спора меродавне за дозвољеност ревизије. С обзиром да ревизија про-

тив одлуке о камати није дозвољена према врсти одлуке која се њом поби-

ја, то чињеница да је другостепени суд укинуо првостепену пресуду и 

одлучио о захтевима странака не утиче на дозвољеност ревизије, јер се 

дозвољеност ревизије не цени према одредби члана 13. Закона о изменама 

и допунама Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике 

Србије" број 55/14) односно новелираној одредби члана 403. став 2. тач. 2. 

и 3. ЗПП." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 3005/2021 од 

24.3.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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СПОР МАЛЕ ВРЕДНОСТИ И ПРЕДАЈА У ПОСЕД  

НЕПОКРЕТНОСТИ 

Када је предмет тужбеног захтева исељење и предаја у држави-

ну непокретности, по основу заштите својинских права на непокретно-

сти, не ради се о спору мале вредности, већ о спору о непокретности. 

Из образложења: 

"Тужиља је поднела тужбу 6.6.2018. године Основном суду у Сме-

дереву ради исељења и предаје у државину непокретности, породичне 

куће и објеката постојећих на кп.бр. 2719/5 КО М, а као вредност предме-

та спора је означен износ од 10.000,00 динара.  

Пресудом Основног суда у Смедереву П 1406/18 од 30.1.2020. 

године ставом првим изреке, усвојен је тужбени захтев тужиље, те су оба-

везани тужени да се иселе, испразне од свих лица и ствари и тужиљи пре-

дају у државину и мирно и несметано коришћење непокретност у М упи-

сане у ЛН бр.3581 КО М и то кп.бр. 2719/5 земљиште под зградом –објек-

том Војске Југославије од 37 м2, земљиште под зградом –објектом од 29 

м2, земљиште уз зграду-објекат од 4,09 ари, укупно 4,75 ари КО М, као и 

породичну стамбену зграду уписану у В листу 1, део ЛН бр. 3581 КО М, 

као зграда број 1. изграђена и постојећа на кп.бр. 2719/5 КО М и помоћну 

зграду која је у В листу 1, део ЛН бр.3581 КО М уписана као зграда број 

2, изграђеној на кп.бр. 2719/5 КО М, све у М, улица ЈНА бр.16. Ставом 

другим изреке, обавезани су тужени да као солидарни дужници накнаде 

тужиљи трошкове парничног поступка у износу од 38.300,00 динара са 

законском затезном каматом од дана извршности пресуде до исплате.  

Предмет је након изјављене жалбе тужених достављен Апелационом 

суду у Београду који се решењем Гж 4651/20 од 22.10.3020. године огласио 

стварно ненадлежним за одлучивање о жалби тужених, изјављеној против 

пресуде Основног суда у Смедереву П 1406/18 од 30.1.2020. године и пред-

мет уступио Вишем суду у Београду, као стварно и месно надлежном суду. 

 Виши суд у Смедереву није прихватио стварну надлежност, те је 

списе уз пропратни акт Гж 924/20 од 2.12.2020. године доставио Врховном 

касационом суду ради решавања насталог сукоба стварне надлежности.  

Решавајући сукоб стварне надлежности на основу одредбе члана 

22. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 72/11... 

18/20) Врховни касациони суд је закључио да је за поступање у овом 

предмету надлежан Апелациони суд у Београду.  
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Одредбом члана 23. став 2. тачка 3. Закона о уређењу судова ("Слу-

жбени гласник РС", бр. 116/08... 88/18) прописано је да виши суд у другом 

степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова: на решења у грађан-

скоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности. Према 

одредби члана 24. Закона апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке 

виших судова (тачка 1) и на пресуде основних судова у грађанским спорови-

ма ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд (тачка 3). 

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

спорови мале вредности јесу спорови у којима се тужбени захтев односи 

на потраживање у новцу које не прелази износ од 3.000 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе. Став 

4. истог члана прописује да се споровима мале вредности сматрају и спо-

рови у којима се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу ако 

вредност предмета спора коју је тужилац означио у тужби не прелази 

износ од 3.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС 

на дан подношења тужбе. По одредби члана 469. Закона о парничном 

поступку не сматрају се споровима мале вредности спорови о непокретно-

стима, спорови из радног односа и спорови због сметања државине. 

У конкретном случају, предмет тужбеног захтева односи се на исеље-

ње и предају у државину непокретности која се налази у поседу тужених. Пре-

судом Основног суда у Смедереву П 1406/18 од 30.1.2020. године одлучено је 

о захтеву тужиље који се односи на остваривање њеног својинског права на 

непокретности, односно реализацију својинско - правног овлашћења које про-

излази из права својине. Тиме се ради о спору о непокретностима у смислу 

члана 469. Закона о парничном поступку. Због тога наведена првостепена 

одлука није донета у спору мале вредности према члану 468. Закона о парнич-

ном поступку, без обзира на вредност предмета спора која је означена у тужби. 

Према томе, на основу одредбе члана 24. Закона о уређењу судова за одлучива-

ње о жалби изјављеној против пресуде Основног суда у Смедереву П 1406/18 

од 30.01.2020. године надлежан је Апелациони суд у Београду. 

 Из наведених разлога је применом одредбе члана 22. Закона о пар-

ничном поступку одлучено као у изреци." 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 693/2020 од 

17.12.2020. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 

 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

 У ситуацији када је правноснажним решењем о експроприја-

цији утврђено да су експроприсане парцеле у приватној својини пред-

лагача, не примењују се одредбе Закона о експропријацији које се 

односе на административни пренос.  

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, правноснажним решењем 

Одељења за имовинскоправне и стамбене послове Градске општине Сур-

чин од 18.5.2017. године, експроприсане су, уз накнаду, катастарске пар-

целе, ближе описане у изреци првостепеног решења, уписане у лист непо-

кретности 1151 КО Сурчин, које представљају приватну својину ПКБ 

Корпорације а.д. Београд са обимом удела 1/1, у корист Републике Срби-

је, а за потребе противника предлагача Јавног предузећа "Путеви Србије" 

Београд, ради изградње дела аутопута Е763 Београд-Пожега, деонице 

Сурчин-Обреновац, према предлогу Јавног предузећа "Путеви Србије", а 

на основу решења Владе Републике Србије од 23.1.2016. године, којим је 

утврђен општи интерес за експропријацију. 

Из извештаја о процени Министарства финансија - Пореске упра-

ве - Филијала Земун од 22.6.2018. године утврђена је тржишна вредност 

1м2 експроприсаних катастарских парцела као пољопривредног земљи-

шта. 

Из дописа Министарства финансија од 23.1.2017. године утврђено 

је да је правни претходник предлагача ПКБ Београд, који је основан одлу-

ком владе РС 27.12.1945. године, предметно земљиште стекао одлукама 

надлежних државних органа, а не теретним правним послом, те да како се 

ради о привредном субјекту који је и даље у стопостотном власништву 

РС, и поред чињенице да је на непокретностима уписана приватна својина 

предлагача, истом не припада накнада као ранијем власнику ескпроприса-
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не непокретности, већ се поступак спроводи у смислу члана 71. Закона о 

експрорпијацији.  

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени 

судови су применом материјалног права из Закона о експропријацији и 

Закона о ванпарничном поступку одредили накнаду за експроприсане 

непокретности и обавезали противника предлагача да предлагачу по овом 

основу исплати износ од укупно 511.986.320,00 динара. 

Ревидент, понављајући жалбене наводе, неосновано оспорава пра-

вилну примену материјалог права. 

Наводи ревизије којима противник предлагача оспорава предлагачу 

право на накнаду за експроприсано земљиште, указујући на правила Закона 

о експропријацији којеа се односе на административни пренос су у супрот-

ности са правноснажним решењем о експропријацији. Предмет овог ван-

парничног поступка је утврђивање накнаде за експроприсане непокретно-

сти након што међу странкама није постигнут споразум о накнади по осно-

ву правноснажног решења о експропријацији, којим је утврђено да су екс-

проприсане парцеле у приватној својини предлагача, са обимом удела од 

1/1, што произлази и из листа непокретности 1151 КО Сурчин. 

У ситуацији када је правноснажним решењем о експропријацији 

утврђено да су експроприсане парцеле у приватној својини предлагача, не 

примењују се одредбе Закона о експропријацији које се односе на адми-

нистративни пренос. У овом поступку се одлучује о обиму и врсти накна-

де, а основ за одређивање накнаде је правноснажно решење управног 

органа којим су експроприсане предметне непокретности уз накнаду, која 

предлагачу није исплаћена. 

Поред наведеног, у овом поступку нема места оспоравању правил-

ности решења о експропријацији. Својинско право на експроприсаним 

непокретностима могло је бити предмет преиспитивања само у управном 

поступку у коме је извршена експропријација непокретности и у ком 

поступку је учествовао противник предлагача." 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 4547/2020 од 

31.3.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 

 
 

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ 

Тужбeни захтев формулисан као захтев за утврђење да донета 

пресуда на основу пропуштања нема правно дејство према тужиоцу, 

као повериоцу, за износ његовог доспелог новчаног потраживања, 

може да се квалификује као захтев за побијање правне радње дужни-

ка у смислу одредаба чл. 280-285. Закона о облигационим односима. 

Из образложења: 

"Пресудом Окружног суда у Птују 1К 47299/2011 од 17.2.2012. 

године, која је као страна судска одлука призната решењем Вишег суда у 

Смедереву Р 85/16 од 26.12.2016. године, под тачком четири, изреке нало-

жено је Г.Д, сину туженог, плаћање имовинскоправног захтева оштеће-

ном, овде тужиоцу, и то износа од 149.005,05 евра. Након доношења те 

одлуке, пресудом због пропуштања од 7.5.2013. године утврђено је да је 

тужилац власник непокретности ближе означених у тој пресуди, што је 

тужени у том поступку Д.Г, син овде туженог, дужан признати и трпети 

упис права власништва у Служби за катастар непокретности Смедеревска 

Паланка. Пропуштање туженог Д.Г да у тој парници оспори тужбени зах-

тев представља правну радњу дужника која је предузета на штету повери-

оца, овде тужиоца, који услед њеног извршења нема довољно средстава за 

испуњење свог потраживања по означеној кривичној пресуди.  

По оцени Врховног касационог суда неосновано се у ревизији ука-

зује да су нижестепени судови погрешно применили материјално право, 

када су правноснажну пресуду П 602/13 Основног суда у Смедереву, Суд-

ска јединица у Смедеревској Паланци третирали као правну радњу 

дужника и дозволили да се као таква побија и да се ограничи њено правно 

дејство супротно одредби члана 360. ЗПП. 

Одредбом члана 360. ЗПП. прописано је да правноснажна пресуда 

делује само међу странкама, а према трећим лицима због природе спорног 

права или правног односа, правног односа који постоји између странака и 

трећих лица или ако је то прописано законом. када је то законом одређено. 
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У конкретном случају, тужбни захтев у овој парници, формулисан 

као захтев за утврђење да донета пресуда на основу пропуштања нема прав-

но дејство према тужиоцу, као повериоцу, за износ његовог доспелог нов-

чаног потраживања, може да се квалификује као захтев за побијање правне 

радње дужника у смислу одредаба чл. 280-285. Закона о облигационим 

односима. Без обзира на формулацију, тужбени захтев у овој парници није 

усмерен на поништавање, односно укидање или измену правноснажне пре-

суде на основу пропуштања која је донета од стране надлеженог суда у дру-

гој парници, већ на отклањање њеног правног дејства у односу на тужиоца 

у обиму тј. у висини његовог доспелог потраживања, што значи да правно 

дејство пресуде у овој парници суштински је усмерено на спречавање прав-

них последица недозвољене правне радње располагања Г.Д, као дужника, у 

циљу заштите и остварења потраживања тужиоца." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 2664/2020 од 

1.4.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

УТИЦАЈ ПОСРЕДНОГ ПРИЗНАЊА ДУГА  

НА ТОК ЗАСТАРЕЛОСТИ  

Свака изјава или посредна радња којом се јасно манифестује 

воља дужника да плати дуг представља признање дуга којим се заста-

ревање прекида.  

Из образложења: 

"Правноснажном пресудом Привредног суда у Београду П 2047/21 

од 15.6.2021. године укинуто је решење о извршењу Привредног суда у 

Београду Иив 790/16 од 9.5.2016. године у целости и обавезан тужени да 

тужиоцу исплати износ од 123.585,56 евра са каматом како је наведено у 

изреци, све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

исплате и на име накнаде трошкова поступка износ од 1.156.770,00 дина-

ра. Ревизија туженог изјављена против другостепене пресуде је одбијена.  

Тужилац, као продавац, и тужени, као купац, закључили су 

24.11.2011. године уговор о снабдевању чији је предмет купопродаја опреме 

за електричне лифтове. У аналитичкој картици одштампаној 3.2.2014. године 
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од стране тужиоца наведен је дуг туженог у износу од 127.584,56 евра, испод 

чега је потпис законског заступника туженог и печат туженог. У аналитичкој 

картици одштампаној 12.2.2014. године од стране туженог констатовано је 

потраживање тужиоца у износу од 138.985,52 евра, а руком је исписана 

исправка на 127.584,56 евра ради усклађивања са потраживањем добављача, 

овде тужиоца, испод чега је потпис законског заступника туженог и печат 

туженог. Тужилац је писмено позвао туженог 1.7.2015. године да исплати дуг 

у износу од 131.792,56 евра под претњом утужења. Тужени је дописом од 

16.7.2015. године изразио жаљење због настале ситуације и позвао тужиоца 

за још мало стрпљења из разлога што фирма туженог стагнира, уз предлог да 

се организује састанак како би се дискутовало о новом пројекту независно од 

судске процедуре. Према налазу и мишљењу вештака економско-финансиј-

ске струке дуг туженог, након уплате из 2014. године у износу од 4.000,00 

евра, износи 123.585,56 евра. 

Свака изјава или посредна радња којом се јасно манифестује воља 

дужника да плати дуг представља признање дуга. Зато је у члану 387. ста-

ву 2. ЗОО и прописана могућност признања дуга конклудентном радњом. 

Уколико не постоји сумња да дужник исказује вољу да плати дуг, радња 

дужника сматра се признањем дуга. Нижестепени судови су правилно 

утврдили да је тужени признао дуг, не само из садржине аналитичке кар-

тице од 12.2.2014. године, већ из свих радњи туженог предузетих поводом 

предметног дуга. Тужени је потписао аналитичку картицу тужиоца од 

3.2.2014. године у којој је наведен исти износ дуга као у исправљеној 

аналтичкој картици туженог од 12.2.2014. године. Тужени је током 2014. 

године исплатио део предметног дуга у износу од 4.000,00 евра. У допису 

од 16.07.2015. године тужени није спорио постојање дуга, већ је изразио 

жаљење због настале ситуације и позвао тужиоца на стрпљење. Из свих 

наведених правних радњи туженог произлази правилан закључак ниже-

степених судова да је тужени признао дуг у смислу члана 387. ЗОО и да је 

рок застарелости након тога почео поново да тече у смислу члана 392. 

става 2. ЗОО. Како је рок застарелости из члана 374. ЗОО почео поново да 

тече 12.2.2014. године, а тужба у овој парници поднета 5.5.2016. године, 

правилно је одбијен приговор застарелости." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 118/2022 од 

12.5.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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УГОВОРНА КАЗНА 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА 

Када се раскине уговор поводом кога је уговорна казна устано-

вљена, она тада има искључиво одштетну функцију, те се имају при-

менити правила о застарелости потраживања накнаде штете из члана 

376 став 1 Закона о облигационим односима.  

Из образложења: 

"Не може прихватити становиште ревидента да потраживање на 

име уговорне казне застарева у року од 10 година од дана раскида угово-

ра. Нису спорни ревизијски наводи да уговорна казна има двојаку функ-

цију – као средство обезбеђења уредног извршења обавезе и као претпо-

стављена штета. Међутим, не може се прихватити став ревидента да су 

ове две функције неодвојиве, те да изражавају јединство у дефинисању 

правне природе уговорне казне. Према становишту ревизијског суда, уго-

ворна казна представља законом прописано средство појачања и обезбеђе-

ња уговорне дисциплине на плану извршења уговором конституисаних 

обавеза дужника. Међутим, када се раскине уговор поводом ког је уговор-

на казна и установљена, она има искључиво одштетну функцију што про-

излази из члана 275. Закона о облигационим односима. Она се исказује 

као претпостављена штета чије се постојање не мора посебно доказивати, 

што олакшава положај повериоца у чијем интересу је и уговорена. Прак-

тично, поверилац ће остварити право на исплату уговорне казне само на 

основу чињенице да су наступили законом прописани услови за њену реа-

лизацију (скривљено задоцњење или неиспуњење уговорне обавезе), а 

само у случају када је штета већа од износа уговорне казне, поверилац 

мора доказивати да трпи штету у већем износу од износа одређеног уго-

ворном казном. Имајући у виду да је одштетна функција уговорне казне у 

случају раскида уговора због неиспуњења суштинска карактеристика уго-

ворне казне, то се онда имају применити правила о застарелости потражи-

вања накнаде проузроковане штете из члана 376. став 1. Закона о облига-

ционим односима. Право да наплати потраживање по основу уговорне 

казне тужени је стекао моментом раскида уговора, јер је тужени раскинуо 

уговор управо због неиспуњења уговорне обавезе, па је на тај начин акти-

вирано његово право на наплату уговорне казне. Како је тужени захтев за 

исплату уговорне казне поставио након три године од дана раскида угово-
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ра, то је правилан закључак нижестепених судова да је потраживање из 

противтужбе застарело." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 300/2021 од 

9.12.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА 

УГОВОР О ГРАЂЕЊУ 

Застастарелост потраживања на име враћања онога што је 

тужени више примио од тужиоца по основу уговора о градњи, рачуна 

се од коначног обрачуна и примењује се застарни рок од 10 година.  

Из образложења: 

 "Првостепени суд је утврдио да је другом привременом ситуацијом 

која је издата по уговору од 21.10.1997. године, након извршених радова на 

објекту закључно са јулом 1998. године, утврђена укупна цена изведених 

радова и да је по одбитку износа на име станова и прве ситуације за наплату 

по другој ситуацији преостало 415.735,73 динара. Уговорима је предвиђено 

да тужилац туженом уместо новчане исплате уступи стамбене површине у 

објекту 14, али да је предвиђена површина оријентациона, док ће се стварна 

површина утврдити након испостављања и овере окончане ситуације за извр-

шене радове. Дакле, и по одредбама уговора и по природи привремених 

ситуација, исказани обрачун је привремен, све док се не сачини окончана 

ситуација за извршене радове. У конкретном случају окончана ситуација није 

сачињена, те је формирана заједничка комисија парничних странака за утвр-

ђивање коначног обрачуна изведених радова на објекту и сачинила је конач-

ни обрачун изведених радова којим је констатовала и да су уговорени радови 

изведени и да су станови укњижени на овде тужиоца, те да је стан у В.И. 

површине 98,98 м2 придодат за изведене радове на уговореном стамбеном 

објекту, и да је тужени добио више за 99,05 м2 простора. Околност да пред-

ставници туженог у комисији нису потписали записник, не мења на природи 

овог документа, те он јесте коначан обрачун којим се расправљају односи 

између тужиоца и туженог поводом уговора о грађењу. Тачно је да се изради 

коначног обрачуна приступа по завршеној примопредаји, али су странке у 
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конкретној ситуацији изради коначног обрачуна приступиле тек формира-

њем комисије за то. У ситуацији када је тужени одбио да потпише записник 

комисије, чиме је одбио учешће у коначном обрачуну, тужилац је као нару-

чилац овлашћено извршио обрачун и о њему обавестио туженог као извођа-

ча. Друго је питање да ли је обрачун тачан, што може бити предмет доказива-

ња у поступку пред судом. Тим документом је констатована разлика у цени 

коју тужени треба да врати, што је предмет тужбеног захтева. Оно што је 

тужени примио, а није оправдао у вредности изведених радова јесте стечено 

без основа у смислу да није засновано на уговорном односу, односно на пра-

вима која тужени црпи из уговора о грађењу. Зато се застарелост потражива-

ња тужиоца према туженом на име враћања онога што је тужени више при-

мио од тужиоца рачуна од коначног обрачуна и примењује се застарни рок 

од 10 година, из одредбе члана 371. Закона о облигационим односима. Од 

сачињења записника од 14.10.2009. године, кога је тужени одбио да потпише, 

до подношења тужбе 11.10.2019. године није протекао наведени застарни 

рок, те потраживање тужиоца није застарело. Околност када је саграђена 

зграда уписана у земљишне књиге и тужилац као носилац стварних права на 

свим етажним деловима те зграде (у којој згради није стан из В.И. број 2 од 

98,98 м2) и сазнање тужиоца за укупну површину изграшеног стамбеног 

објекта по уговору о грађењу, није од значаја за његово право да од туженог 

захтева враћање преплаћене вредности, која није оправдана радовима туже-

ног по коначном обрачуну." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 828/2021 од 

3.3.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА 

Члан 371. Закона о облигационим односима 

На потраживања по основу продаје удела у правном лицу, 

примењује се десетогодишњи рок застарелости. 

Из образложења: 

"Правно неутемељено је указивање ревизије да је погрешно приме-

њено материјално право у оцени истакнутог приговора застарелости потра-

живања, будући да ревидент сматра да се у односу на потраживање тужио-
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ца за исплату уговорене цене по закљученим уговорима о купопродаји уде-

ла има применити одредба члана 374. Закона о облигационим односима, 

која прописује рок застарелости међусобних потраживања из уговора о 

промету роба и услуга, а не одредба члана 371. Закона о облигационим 

односима. Наиме, правилан је закључак нижестепених судова да се на 

потраживања по основу продаје удела у другим правним лицима примењује 

десетогодишњи рок застарелости у складу са одредбом члана 371. Закона о 

облигационим односима, а имајући у виду да се не ради о потраживању 

између правних лица из уговора о промету роба и услуга, да би постојали 

услови за примену трогодишњег рока застарелости из члана 374. Закона о 

облигационим односима. Тужилац и тужени су закључили уговоре о прода-

ји удела, што представља потраживање тужиоца на име неплаћене цене за 

продати део удела. Пренос удела, као право располагања уделом регулиса-

но је одредбом члана 128. Закона о привредним друштвима ("Службени 

гласник РС" број 125/04) према ком члану се удео преноси уговором у 

писаној форми са овереним потписима преносиоца и стицаоца и за пренос 

удела није потребна измена оснивачког акта друштва са ограниченом одго-

ворношћу, осим ако је тим актом другачије одређено. Имајући у виду да је 

тужилац као основ по овим уговорима навео пренос дела удела, то произи-

лази да су нижестепени судови у односу на тако опредељен основ заузели 

правилан став када су закључили да се на таква потраживања не може при-

менити законски рок из члана 374. Закона о облигационим односима. Није 

утемељено позивање ревидента на одредбу члана 5. став 3. тачка 7. Закона 

о порезу на додату вредност. Наведеном одредбом је прописано да промет 

удела, или права представља промет услуга, при чему је законодавац у слу-

чају преноса удела, ослободио преносиоца плаћања пореза на додату вред-

ност. Међутим, није спорно да код преноса удела, преносилац плаћа порез 

на капиталну добит, што указује да се не ради о промету роба и услуга из 

члана 374. Закона о облигационим односима и да су у конкретној ситуацији 

нижестепени судови правилно применили општи рок застарелости из члана 

371. Закона о облигавионим односима, због чега се ревизијски наводи испо-

стављају неоснованима." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 513/2021 од 

29.12.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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ПРИВРЕДНО ПРАВО 

 

 

ОДГОВОРНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПОТРАЖИВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА СУБЈЕКТА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Република Србија је одговорна за накнаду штете запосленима 

у субјекту приватизације којима није исплаћена накнада из Програ-

ма реструктрурирања због невршења надзора у односу на Агенцију за 

вођење спорова у поступку приватизације. 

Из образложења: 

"Пресудом Врховног касационог суда Прев 312/2021 од 

18.11.2021. године преиначена је пресуда Привредног апелационог суда 

Пж 4639/20 од 11.02.2021. године тако што је одбијена жалба тужене и 

потврђена пресуда Привредног суда у Београду П 2411/20 од 22.07.2020. 

године у делу којим је обавезана тужена РС да солидарно са туженом 

Агенцијом за вођење спорова у поступку приватизације Републике Србије 

тужиоцима исплати потраживања из поступка приватизације. 

 Тужиоци су били у радном односу код Компаније "И" и "Г". По 

јавном позиву евидентирани су као радници који се пријављују за оства-

ривање новчане накнаде у износу од по 200 евра по години стажа, у скла-

ду са Програмом реструктурирања компанија. Сагласно важећем Програ-

му реструктурирања, Агенција је дана 1.6.2009. године писмено обавести-

ла Министарство економије и регионалног развоја да је за обе имовинске 

целине наступио дан испуњења, те да би наведено министарство требало 

да се обрати Министарству финансија за сагласност за исплату новчане 

накнаде запосленима и бившим запосленима тих компанија. Министар-

ство финансија је дописом од 3.7.2009. године дало мишљење да је могуће 

прихватити исплату накнаде из средстава буџета само под условом да се 

реализација врши у оквиру средстава буџета предвиђених Законом о 

буџету Републике Србије за 2009. годину, односно без ангажовања додат-

них средстава из буџета Републике Србије. Министарство финансија је 
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дописом од 18.10.2011. године обавестило Први основни суд у Београду 

да средства остварена продајом имовинских целина субјеката приватиза-

ције у поступку реструктурирања нису приход буџета Републике Србије, 

нити су приватизациони приход у смислу члана 416. Закона о приватиза-

цији, те да поменуто министарство није дало сагласност за исплату пред-

метних накнада из разлога што у буџету Републике Србије није било 

средстава за те намене. До исплате наведених износа није дошло, због 

чега су и потраживања тужилаца у овом спору остала ненамирена. 

Незаконитим поступањем тужене Агенције тужиоцима је онемогу-

ћено намирење њихових потраживања установљених ставом III Основа 

социјалног програма у складу са Програмом реструктурирања Компаније 

"И". Тим актом су конституисана права запослених и бивших запослених 

на новчану накнаду у висини од 200 евра за сваку пуну годину радног ста-

жа остварених у Компанијама "Г" и "И", као и другим зависним привред-

ним друштвима пословног система "G". Та потраживања су доспела 

25.6.2008. године, односно 29.5.2009. године, када је извршена продаја 

имовинских целина Б. и К. и по том основу добијена средства уплаћена на 

рачун Агенције. Међутим, незаконитим поступањем Агенције онемогуће-

но је намирење неспорних потраживања тужилаца признатих Програмом 

реструктурирања Компаније "И". Тужиоци су ускраћени у остварењу свог 

права због непоступања тужене Агенције по усвојеном Програму реструк-

турирања. Међутим, тужена Агенција је благовремено обавестила надле-

жно министарство да су се стекли услови за исплату потраживања тужи-

лаца и затражила сагласност да ту трансакцију реализује. Тражену сагла-

сност није добила. Шта више, дописом од 22.11.2012. године Министар-

ство финансија и привреде је обавестило агенцију да јој се даје сагласност 

за наставак орочавања новчаних средстава остварених у поступку 

реструктурирања по основу продаје делова имовине субјеката приватиза-

ције, те да део остварених новчаних средстава по том основу може пласи-

рати у куповину државних хартија од вредности и за то отворити посебан 

наменски рачун. Оваква сагласност Министарства финансија и привреде 

имала је за директну последицу онемогућавање реализације потраживања 

тужилаца. Она је исказана у неизвршавању обавезе према тужиоцима да 

се изврши исплата њихових доспелих потраживања из средстава која су 

уплаћена на рачун Агенције искључиво из разлога што за ту трансакцију 

није дато одобрење надлежног министарства. Стога је тужена Република 
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Србија због незаконитог поступања Министарства за финансије и привре-

ду допринела неизмирењу тужилачких потраживања. Ово је из разлога 

што је то министарство уместо налога да се тужиоцима измире доспела 

потраживања Агенцији дало сагласност за њихово орочавање и пласира-

ње у куповину државних хартија од вредности. На тај начин стекли су се 

прописани услови из члана 172. став 1. Закона о облигационим односима 

за одговорност тужене Републике Србије у односу на неизмирена потра-

живања тужилаца. По истом основу конституисана је одговорност тужене 

Републике Србије и за пропусте Агенције у вршењу њених јавно-правних 

овлашћења у поступку приватизације, независно од чињенице што Аген-

ција има статус самосталност правног лица." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 312/2021 од 

18.11.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

ПРАВО ИЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

Када дође до оштећења ствари током стечајног поступка и 

ствар постане нефункционална, излучни поверилац има право да тра-

жи намирење износа који одговара тржишној вредности ствари, који 

се измирује из стечајне масе.  

Из образложења: 

"Одредбом члана 27. Закона о стечају ("Службени гласник РС", 

број 104/2009) регулисан је делокруг послова стечајног управника те је, 

између осталог, прописано да је стечајни управник нарочито дужан да 

предузме све неопходне мере за заштиту имовине стечајног дужника, као 

и да своје послове обавља самостално и са пажњом доброг стручњака. 

Чланом 104. став 1. тачка 1. истог закона прописано је да су обавезе сте-

чајне масе - обавезе, које су проузроковане радњама стечајног управника, 

или на други начин – између осталог – управљањем стечајне масе, а које 

не спадају у трошкове стечајног поступка. Чланом 105. став 1. Закона о 

стечају прописано је да отварањем стечајног поступка стечајни управник 

преузима у државину целокупну имовину која улази у стечајну масу и 

њоме управља. Чланом 112. став 1. Закона о стечају прописано је да 
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излучни поверилац подноси захтев да му се из стечаја излучи ствар која 

не улази у стечајну масу, док је ставом 5. истог члана прописано да ако 

стечајни судија оспори право на излучење ствари, поверилац своје право 

може остваривати у другим судским поступцима. Чланом 50. ст. 1, 3. и 4. 

истог закона прописано је да је излучни поверилац лице које, на основу 

свог стварног или личног права, има право да тражи да се одређена ствар 

издвоји из стечајне масе. Ствар из става 1. овог члана не улази у стечајну 

масу. Ако је стечајни дужник неовлашћено отуђио ствар из става 1. овог 

члана у току стечајног поступка, излучни поверилац има право да тражи 

намирење износа који одговара тржишној вредности ствари, који се изми-

рује као обавеза стечајне масе. Следствено отуђењу, наведена одредба 

може се аналогно применити и на конкретан случај, односно када дође до 

таквог оштећења ствари током стечајног поступка, да иста постане 

нефункционална. Дакле, применом цитираних одредби, обавеза стечајног 

дужника јесте да ствар преда власнику у затеченом стању у моменту отва-

рања стечајног поступка, с тим што власник има право на накнаду штете, 

уколико у току стечаја дође до таквог оштећења ствари да је иста без 

виталних делова и неупотребљива. Имајући у виду да се машине тужиоца 

налазе код туженог од дана отварања стечаја, да је тужени пропустио да 

поступи по правноснажној судској одлуци у смислу члана 112. став 5. 

Закона о стечају и предметне покретне ствари преда тужиоцу, те да је 

услед наведеног наступила штета, која се огледа у губитку вредности 

ствари, односно њиховим нефункционалностима, то је на туженом обаве-

за накнаде настале штете. Током поступка је утврђено да стечајни управ-

ник туженог није предузео све нужне и неопходне радње како би најпре 

предметне покретне ствари тужиоца заштитио и обезбедио, а потом и 

исте по правноснажној судској одлуци предао њиховом власнику. Поред 

тога, саслушани сведоци, који су били чланови пописне комисије, као и 

лице које је оформило пописну комисију када је над туженим отворен 

поступак стечаја, потврдили су да су предметне машине биле у простори-

јама туженог, те да обезбеђење истих није било адекватно имајући у виду 

да је лице, које је радило у обезбеђењу, својим камионом извозило ствари 

и да је против истог поведен кривични поступак и обавештена полиција. 

Следом наведеног, не може се сматрати да је тужени поступао са пажњом 

доброг стручњака и да је наведене ствари заштитио, због чега је допринео 

настанку штете, коју је дужан надокнадити тужиоцу.  
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Без утицаја су наводи ревидента о доприносу тужиоца настанку штете 

и подељеној одговорности тужиоца и туженог у смислу члана 192. Закона о 

облигационим односима. Ово стога што су нижестепени судови утврдили да 

тужени није поступио по правноснажној судској одлуци којом му је наложена 

предаја покретних ствари - машина за које је утврђено да су власништво тужи-

оца, те да су предметне машине оштећене до те мере да је њихова употребна 

вредност доведена на ниво секундарног отпада, а што је утврђено налазом и 

мишљењем судског вештака, који је непосредним увидом утврдио тренутно 

стање машина у односу на стање машина од када се налазе код туженог. Сле-

дом, у конкретном случају није утврђен допринос тужиоца настанку штете, а 

осим тога, одговорност туженог заснива се на примени одредбе члана 50. ст. 1. 

и 4. у вези са одредбом члана 112. став 5. Закона о стечају. 

 Без утицаја су и наводи ревидента да је у току поступак извршења на 

основу извршне исправе – пресуде Привредног суда у Лесковцу П 814/2014 

од 27.8.2015. године. Учесници парничног поступка, односно извршног 

поступка, одређени су садржином конкретног материјално - правног односа 

и предметом тужбе, односно предлога за извршење којим такав поступак 

започиње. Будући да је утврђено током предметног поступка да су ствари, 

које су предмет извршења по наведеној пресуди П 814/2014 неупотребљиве, 

то је основ овог спора накнада штете која се огледа у разлици вредности 

предметних машина на дан отварања стечаја, 14.5.2010. године и на дан 

вештачења, 8.5.2019. године. Стога, чињеница да је извршни поступак и даље 

у току, нема утицаја јер се у конкретном случају не потражују предметне 

ствари, већ накнада штете, чија висина штете је одмерена свакако умањењем 

вредности тих ствари - сада као секундарних сировина." 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 447/2021 од 

23.12.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
 

 

ПОСЛЕДИЦЕ РАСКИДА УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА 

Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 38/01... 123/07) 

Када је уговор о продаји капитала раскинут а акције издате на 

име повећања капитала субјекта приватизације у извршењу уговоре-

них обавеза су пренете Акцијском фонду-туженом, купцу капитала 
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може припасти само износ остварен од продаје сопствених акција сте-

чених по основу повећања капитала субјеката приватизације новим 

улозима, по одбитку трошкова продаје.  

Из образложења: 

"Према одредбама Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" 

бр. 38/01 ... 123/07) који је био на снази у време раскида уговора о продаји 

капитала, уређене су последице раскида уговора због неиспуњења уговоре-

них обавеза од стране купца капитала, када се купац капитала сматра несаве-

сном страном, тако да купац нема право на повраћај плаћеног износа на име 

уговорене цене ради заштите општег интереса (члан 41а став 3), а капитал 

који је био предмет продаје преноси се Акцијском фонду (члан 41а став 2). 

Тужбеним захтевима тужиоци настоје да накнаде штету за коју тврде да су 

трпели управо раскидом уговора који није био утемељен у неиспуњењу уго-

ворених обавеза са њихове стране, као купаца капитала. Штета је, према 

одредби члана 155. Закона о облигационим односима, умањење нечије имо-

вине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист). Тужио-

ци иду за накнадом обичне штете коју тврде да су претрпели услед неоснова-

ног раскида уговора, а на име датог по основу купопродајне цене и инвести-

рања у складу са уговором и других основа улагања. Одговорно лице је пре-

ма одредби члана 185. Закона о облигационим односима дужно да успостави 

стање које је било пре него што је штета настала. Ревизијски суд закључује 

да се давања на име купопродајне цене капитала, као и на име инвестирања у 

субјекат приватизације не могу сматрати штетом, односно умањењем имови-

не тужилаца, насталом раскидом уговора. Та давања тужилаца учињена су 

док је уговор био на снази, не као последица раскида уговора. Да раскида 

није било, предметни износи не би остали у имовини тужилаца, не би чинили 

имовину тужилаца. Према томе, њихова имовина није умањена раскидом 

уговора. Средства на име купопродајне цене према одредби члана 41б Закона 

о приватизацији била би у коначници уплаћена на рачун буџета Републике 

Србије. Према томе није основана тврдња тужилаца да је раскидом уговора 

дошло до штете, односно умањења њихове имовине, за износ купопродајне 

цене који су у испуњењу уговора платили. Раскидом уговора није дошло до 

умањења имовине тужилаца ни за износ који су инвестирали у субјекат при-

ватизације. Као и код купопродајне цене, износ инвестиција је управо резул-

тат испуњења уговора, а не његовог раскида. Износ кога су тужиоци инве-

стирали у субјекат приватизације у облицима које наводе у чињеничном 
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основу тужбе, припао је субјекту приватизације, а не овде туженом. Од сред-

става које су инвестирали у субјекат приватизације, да није дошло до раскида 

уговора, тужиоци као купци капитала стекли би акције на име извршених 

обавеза из уговора о продаји капитала. Дакле да је уговор остао на снази, 

тужиоцима не би припадао ни новчани износ кога су инвестирали у субјекат 

приватизације, који је предмет тужбеног захтева. У ситуацији када уговор о 

продаји капитала јесте раскинут, акције на име повећања капитала субјекта 

приватизације у извршењу уговорених обавеза пренете Акцијском фонду и 

овде туженом, купцу капитала може припасти само износ остварен од прода-

је сопствених акција стечених по основу повећања капитала субјеката прива-

тизације новим улозима, по одбитку трошкова продаје, што је прописано 

одредбом члана 41. ст. 2. и 5. Закона о приватизацији. Ово без обзира на 

узроке раскида уговора, савесност или несавесност на страни купца из угово-

ра о продаји капитала који је раскинут. Међутим, то није предмет тужбеног 

захтева, нити је био предмет доказивања са стране тужилаца у овом парнич-

ном поступку."  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 645/2021 од 

3.2.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године)  

 

 

САДРЖИНА ИСПРАВЕ О ИНДУСТРИЈСКОМ ДИЗАЈНУ ИЗДАТЕ 

ОД ДОМАЋЕГ ОРГАНА 

Законска одредба по којој је опис индустријског дизајна обаве-

зни део садржине исправе о индустријском дизајну је процесног карак-

тера и примењује се на исправе донете од стране домаћег органа надле-

жног да води поступак правне заштите, а не и на међународно реги-

стровани дизајн са важношћу на територији Републике Србије. 

Из образложења: 

"Првостепени суд одбија тужбени захтев, образлажући да порође-

њем фотографија није могао утврдити идентичност заштићеног дизајна 

тужиоца и конструкције коју користи тужени, да тужилац није доставио 

опис дизајна иако је према члану 37. став 2. Закона о правној заштити 

индустријског дизајна, опис битни елеменат исправе о индустријском 
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дизајну, због чега није могао утврдити битне елементе у односу на које би 

се могло вршити поређење, а да, осим тога, суд не располаже стручним 

знањем на основу кога би могао утврдити идентичност супротстављених 

конструкција. Даље наводи да на непостојње идентичности нарочито ука-

зује постојање кућице на средини између боксова, што утиче на информи-

саног потрошача. Сматра да је захтев за уништење конструкције у сваком 

случају неоснован, јер је у супротности са начелом сразмере у смислу 

члана 64а Закона о правној заштити индустријског дизајна. 

Другостепени суд прихвата ставове првостепеног суда. Према ста-

новишту тог суда, првостепени суд је због недоказаности правилно одбио 

захтеве тужиоца за утврђење повреде, за уништење конструкције и налог 

да се пресуда објави о трошку туженог, јер је тужилац био дужан или да 

достави опис дизајна или да предложи вештачење на околности постојања 

идентитета супротстављених конструкција односно подржавања од стра-

не туженог, те да су без значаја непреведени докази сачињени на страном 

језику из којих се нису могле утврдити чињенице битне за одлучивање. 

Врховни касациони суд не прихвата становиште нижестепених 

судова. 

Одредбом члана 1. Закона о правној заштити индустријског дизај-

на, прописано је да се овим законом уређује начин стицања и заштита 

права на спољашњи изглед индустријског или занатског производа, а да 

се под спољашњим изгледом производа подразумева укупан визуелни 

утисак који производ оставља на информисаног потрошача или корисни-

ка. Информисани потрошач или корисник, у смислу ове одредбе, је 

физичко лице које се редовно сусреће са типом производа о којима је реч.  

Чланом 2. истог закона, дефинисан је појам индустријског дизајна. 

Индустријски дизајн је тродимензионални или дводимензионални изглед 

целог производа или његовог дела који је одређен његовим визуелним 

карактеристикама, посебно линијама, контурама, бојама, обликом, тексту-

ром или материјалима од којих је производ сачињен или којима је укра-

шен, као и њиховом комбинацијом.  

Услови за заштиту индустријског дизајна, прописани су чланом 3. 

закона. Индустријски дизајн се штити ако је нов и ако има индивидуални 

карактер. Према одредби члана 4. закона, индустријски дизајн се сматра 

новим ако идентичан индустријски дизајн није постао доступан јавности 
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пре дана подношења пријаве за признање тог индустријског дизајна или 

пре датума признатог права првенства, уколико је оно затражено или ако 

не постоји раније поднета пријава за признање идентичног индустријског 

дизајна која је постала доступна јавности. Индустријски дизајни се сма-

трају идентичним ако се разликују само у небитним детаљима.  

Чланом 5. закона, прописано је да индустријски дизајн има инди-

видуални карактер ако се укупан утисак који оставља на информисаног 

корисника разликује од укупног утиска који на тог корисника оставља 

било који други индустријски дизајн који је постао доступан јавности пре 

дана подношења пријаве индустријског дизајна или датума признатог 

права првенства. Приликом утврђивања индивидуалног карактера инду-

стријског дизајна, узима се у обзир степен слободе аутора приликом ства-

рања индустријског дизајна одређеног производа.  

Према одредби члана 12. став 1. закона, правна заштита индустриј-

ског дизајна се остварује у управном поступку који води надлежан орган. У 

Републици Србији, надлежни орган је Завод за интелектуалну својину. Пре-

ма члану 37. став 1. закона, када су испуњени сви услови, надлежни орган 

носиоцу права издаје исправу о индустријком дизајну, која према ставу 2. 

има карактер решења донетог у управном поступку и која према ставу 3. 

истог члана закона садржи нарочито, поред осталог, и опис индустријског 

дизајна. Опис, према члану 20. закона, садржи прецизан опис битних карак-

теристика оних елемената индустријског дизајна који га чине новим у сми-

слу члана 4. закона и различитим од индустријских дизајна који су постали 

доступни јавности у смислу члана 5. овог закона. Наведене одредбе се при-

мењују у поступку пред домаћим органом. 

Према утврђеном чињеничном стању Завод за интелектуалну сво-

јину није издао исправу о тужиочевом индустријском дизајну, већ је 

издао уверење којим је потврдио да је тужиочев дизајн међународно реги-

строван, наводећи све релевантне податке. Према становишту Врховног 

касационог суда, не могу се применити одредбе домаћег закона о садржи-

ни исправе о индустријском дизјану, јер поступак није вођен пред дома-

ћим органом нити је домаћи орган издао исправу.” 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 129/2021 од 

31.3.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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РАДНО ПРАВО 

 

 

ПРАВНО ДЕЈСТВО СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА ЗАКЉУЧЕНОГ  

У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

 Социјални програм закључен у циљу извршења преузетих 

обавеза свих учесника у поступку приватизације НИС-а, има правну 

природу уговора у корист трећег. Стога се тим правним актом кон-

ституише непосредно право свих запослених да у судском спору захте-

вају извршење свих обавеза послодавца које су по том основу консти-

туисане у њихову корист.  

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код туженог 

био у радном односу на неодређено време до закључења Споразума о пре-

станку радног односа 2.7.2013. године. Влада Републике Србије, тужени, 

репрезентативни синдикати код туженог и репрезентативни синдикати на 

нивоу Републике Србије су 17.6.2008. године закључили социјални про-

грам за ''НИС'' АД. Чланом 9. овог Програма, тужени се обавезао да одмах 

након преузимања ''НИС''-а АД изврши једнократно и трајно повећање 

зараде запослених у висини од 15% у односу на месец који је претходио 

преузимању, уз обавезу да тако утврђене зараде убудуће усклађује са 

индексом трошкова живота, уз реалан раст у складу са резултатима посло-

вања и растом бруто друштвеног производа у периоду важења социјалног 

програма (17.6.2008. до 31.12.2012. године). Према члану 10. наведеног 

споразума тужени се обавезао да се реална вредност зарада запослених 

које су утврђене чланом 9. не смањује. Преузимање ''НИС''-а извршено је 

11.2.2009. године. Тужени је свим запосленима, осим менаџера I и II гру-

пе исплатио једнократни додатак на зараду од 15% за месец април 2009. 

године, на основу одлуке од 30.4.2009. године, којом је предвиђена наве-

дена исплата утврђена чланом 42. колективног уговора туженог. У даљем 

периоду тужени је запосленима усклађивао зараду са индексом трошкова 

живота и реалним растом у складу са резултатима пословања и растом 

бруто друштвеног производа. У овој парници тужилац потражује разлику 
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између зараде која му је исплаћена и зараде увећане за 15% за тражени 

период, према члану 9. социјалног програма од 17.6.2008. године. Вешта-

чењем је утврђена висина разлике зараде коју тужилац потражује.  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су 

закључили да је тужбени захтев неоснован јер социјални програм нема 

значај општег акта који се непосредно примењује пошто не уређују права, 

обавезе и одговорности запослених, већ представља акт пословне полити-

ке, којим се утврђује систем мера и активности на обезбеђењу права запо-

слених за чијим је радом престала потреба.  

 У овој правној ствари, одлучујући о ревизији против пресуде Апе-

лационог суда у Новом Саду Гж1 3187/16 од 14.11.2016. године, Врховни 

касациони суд је донео пресуду Рев2 307/17 од 2.11.2017. године којом је 

прихватио одлучивање о посебној ревизији тужиоца, делимично преина-

чио нижестепене пресуде усвајајући тужбени захтев као у изреци те пре-

суде и обавезујући туженог да тужиоцу накнади трошкове поступка.  

 Против одлуке Врховног касационог суда, изјављена је уставна 

жалба, па је Уставни суд одлуком Уж 2563/2018 од 16.9.2021. године 

утврдио да је пресудом Врховног касационог суда Рев 307/17 од 

2.11.2017. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично 

суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, те је наведена пре-

суда Врховног касационог суда поништена и одређено да исти суд донесе 

нову одлуку о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог 

суда у Новом Саду Гж1 3187/16 од 14.11.2016. године.  

 Поступајући у извршењу одлуке Уставног суда, Врховни касацио-

ни суд је поново размотрио све ревизијске разлоге и утврдио да се ревизи-

јом основано указује да су нижестепене пресуде засноване на погрешној 

примени материјалног права.  

 Сагласно неспорној чињеници, Социјални програм за НИС АД 

Нови Сад је закључен на основу Споразума између Владе РС и Владе 

Руске Федерације о сарадњи у области нафтне и гасне привреде, Протоко-

ла о основним условима куповине од стране ОАО Гаспром Њефт акција 

Компаније нафтне индустрије Србија АД Нови Сад, који чине 51% осни-

вачког капитала, као и Колективног уговора за НИС АД Нови Сад. Потпи-

сници акта су у име Владе Републике Србије - Министарство енергетике 

РС; у име Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и 
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промет нафте и нафтних деривата, истраживања и производње природног 

гаса "Нафтна индустрија Србије" АД Нови Сад – председник Управног 

одбора и генерални директор; репрезентативни синдикати код послодавца 

и то: Јединствена синдикална организација НИС АД Нови Сад; Јединстве-

на синдикална организација НИС – Нафтагас Нови Сад; репрезентативни 

синдикати на нивоу РС и гране; Самостални синдикат радника енергетике 

и петрохемије Србије и Синдикат хемије, неметала, енергетике и рудар-

ства – УГС независност. 

 Социјалним програмом и наведеним актима су уређена права, 

обавезе и одгорности запослених и послодавца. Ове акте су потписали сви 

овлашћени представници учесника у њиховом доношењу. На тај начин 

конституисана је и обавеза послодавца прописана одредбом члана 9. 

Социјалног програма, која има непосредно правно дејство према свим 

запосленима. С тога и предметни Социјални програм, у конкретном слу-

чају, сагласно обавезама и правима која се њиме конституишу има правну 

природу уговора у корист трећих лица. Из тог разлога и тужилац, као 

запослено лице код туженог – послодавца, има непосредно право да зах-

тева испуњење послодавчеве обавезе која је конституисана у корист свих 

запослених по основу предметног социјалног програма. Јер, такво право 

тужиоца је утемељено у одредби члана 149. став 1. Закона о облигацио-

ним односима.  

 Правна валидност оваквог става Врховног касационог суда се 

потврђује и радњама туженог предузетим у циљу испуњења његове обаве-

зе устављене чланом 9. Социјалног програма. Том одредбом је прописано 

повећање зараде запослених једнократно и трајно. У складу са таквом 

обавезом тужени је делимично и поступио. Он је за први месец пословања 

по потписивању социјалног програма наведену обавезу у целости испу-

нио. Из тог разлога, основан је и захтев тужиоца за исплату неизмирене 

разлике у плати за преостали период важења Социјалног програма до 

31.12.2012. године. Зато је у том делу тужбени захтев основан. Зато су 

преиначене нижестепене пресуде и тужиоцу досуђен утужени износ раз-

лике у заради до 31.12.2012. године, док је у односу на преостали део 

тужбеног захтева и тражену разлику у заради после овог периода ревизија 

одбијена као неоснована.  

 Ово је одлучено из разлога што је Врховни касациони суд посту-

пајући у складу са одлуком Уставног суда прихватио становиште да соци-
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јални програм нема карактер општег акта. Међутим, упркос тој чињени-

ци, Врховни касациони суд је оценио да социјални програм има правну 

природу уговора у корист трећег лица. Из тог разлога тужилац је овла-

шћен да по основу закљученог социјалног програма непосредно захтева и 

оствари сва права која су му њиме призната. У том контексту цењена је и 

чињеница да је тужени као уговорна страна неспорно прихватио обавезу 

из социјалног програма. То се потврђује његовим понашењем исказаним у 

делимичном испуњењу обавезе која му је по том основу конституисана. 

Зато нема сумње да је тужилац свестан преузете обавезе по социјалном 

програму предузео и непосредну радњу извршења права установљеног у 

корист свих запослених тако што је извршио исплату уговореног износа 

зараде свим запосленима за период од једног месеца у односу на почетак 

примене социјалног програма.  

 Следом реченог, а на темељу одредбе члана 277. став 1. ЗОО 

тужилац има право и на исплату законске затезне камате на досуђене 

месечне износе почев од њихове доспелости до коначне исплате." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев1 47/2021 од 

24.2.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године)  

 

 

СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 Релевантни акти код споразумног престанка радног односа су 

предлог послодавца или запосленог за споразумни престанак радног 

односа, споразумном престанку радног односа и обавештење о после-

дицама у остваривању права за случај незапослености.  

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, тужени чије је седиште у 

Београду, је током јуна 2017. године основао Огранак у Новом Саду, те су 

му били потребни људи који перфектно говоре немачки језик, како би 

могли да зову клијенте са немачког говорног подручја. Током маја 2017. 

године тужени је објавио оглас у погледу пријема радника са потребним 

условима, на које се јавило 10-15 људи. Крајем маја 2017. године одржан 

је састанак са свим кандидатима, презентовано је и чиме се фирма бави, 
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начин рада и шта је фирми потребно, те им је речено да ће бити контакти-

рани када тужени нађе пословни простор и обави остале формалности 

(склапање уговора са "Телекомом" и остало), како би посао могао да се 

обавља у нормалним околностима. Том приликом директор новооснова-

ног Огранка туженог је кандидатима, између осталих и тужиоцу, рекао да 

ће доћи на потписивање уговора када буду обављене све формалности 

везане за рад и радни простор. Потписивање уговора са кандидатима, 

међу којима је био и тужилац, уследило је крајем јула месеца, са почетком 

рада од 01.августа 2017. године.  

Пре потписивања уговора о раду тужилац је обављао послове код 

туженог почев од 1. јула 2017. године па до краја јула 2017. године, а за 

који рад је примао зараду од 500 евра у динарској противвредности, одно-

сно 59.000.00 динара. Тужилац је код туженог био у радном односу по 

основу два уговора на одређено време у периоду од 1.8.2017. до 30.4.2018. 

године са пуним радним временом, на радном месту агент позивног цен-

тра, уз писано уговорену зараду у износу од 25.225,00 динара нето, а 

одредбом члана 13. уговора о раду прописано је да запослени има право 

на годишњи одмор у трајању од 20 радних дана, који је тужилац са оста-

лим запосленима користио на начин ближе наведен у образложењу поби-

јане пресуде. 

Тужени је зараду тужиоцу исплаћивао у два дела, и то први део на 

рачун у износу од 25.225,00 динара, на који износ су тужиоцу уплаћени 

доприноси за обавезно социјално осигурање, а други део на руке до изно-

са од 600 евра, на коју разлику за тужиоца нису уплаћени доприноси за 

обавезно социјално осигурање.  

Дана 9.2.2018. године тужилац је позван у канцеларију директора, 

када му је речено да нема потребе више да ради код туженог, да нема 

потребе више да долази, јер је одбио да током обављања послова контак-

тира извесног клијента са непристојним именом. Том приликом предат му 

је на потпис споразум о престанку радног односа у коме је наведено да 

запосленом престаје радни однос дана 9.2.2018. године, као и обавезу 

послодавца да запосленом исплати зараду и друга примања која је оства-

рио, а која му нису исплаћена до дана престанка радног односа. Огранак 

туженог у Новом Саду је угашен средином априла 2018. године, брисан је 

из регистра решењем од 16.4.2018. године. 
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Имајући у виду овако утврђено чињенично стање судови су утвр-

дили да је решење о споразумном раскиду радног односа од 9.2.2018. 

године донето без правног основа јер није постигнута сагласност воља 

између запосленог и послодавца, с обзиром да тужилац није поднео зах-

тев да му престане радни однос закључењем споразума, као и да тужени 

није поступио по ставу 2. члана 177. Закона о раду, пошто пре потписива-

ња споразума није писменим путем обавестио тужиоца о последицама до 

којих долази у остваривању права за случај незапослености. У току 

поступка је утврђено да тужилац није захтевао споразумни престанак рад-

ног односа код туженог, него је од стране туженог, као послодавца, због 

понашања тужиоца које за туженог није било прихватљиво у том момен-

ту, дао запосленом на потпис припремљено решење о споразумном раски-

ду правног односа. Такође, судови су, на основу утврђене висине зараде и 

начина на који је зарада исплаћивана тужиоцу, обавезали туженог да за 

тужиоца уплати код надлежног фонда доприносе за ПИО осигурање на 

износе зараде за које ови доприноси нису уплаћени.  

Правилно су нижестепени судови одлучили, правилном применом 

материјалног права, да је решење о споразумном раскиду радног односа 

између парничних странака донето без правног основа, као и да је тужени 

дужан да за тужиоца уплати припадајуће доприносе за ПИО, на износе 

зарада које је тужилац остварио, а за које му доприноси нису уплаћени. 

Супротно наводима ревизије, правилно је у поступку утврђено да 

нису били испуњени услови за споразумни престанак радног односа изме-

ђу тужиоца и туженог, јер на страни тужиоца није било стварне воље и 

сагласности, нити било каквог иницијалног акта да му на тај начин пре-

стане радни однос. Тужилац није дао изјаву да отказује уговор о раду, с 

обзиром да у смислу члана 177. Закона о раду поступак споразумног пре-

станка радног односа започиње предлогом једне од страна, у коме подно-

силац предлога предлаже споразумни раскид уговора о раду. Предлогом 

се, у зависности од подносиоца предлога, оставља рок за изјашњење о том 

предлогу. Запослени може навести да ће се овај предлог сматрати отказом 

уговора о раду од стране запосленог уколико послодавац не прихвати 

предлог, те у том случају отказни рок почиње од дана достављања пред-

лога послодавцу. Уколико друга страна прихвати предлог за споразумни 

престанак радног односа, регулисање међусобних права и обавеза уговор-

них страна се регулише споразумом о престанку радног односа, који мора 
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бити закључен у писаној форми уз обавезу послодавца да запосленог, 

такође у писаној форми, обавести о последицама до којих долази у оства-

ривању права за случај незапослености. Дакле, код споразумног престан-

ка радног односа појављују се као релевантни акти предлог послодавца 

или запосленог за споразумни престанак радног односа, споразум о пре-

станку радног односа и обавештење о последицама у остваривању права 

за случај незапослености.  

У конкретном случају тужилац није туженом, као послодавцу, 

доставио предлог за споразумни раскид радног односа, нити је постојала 

воља код тужиоца да му престане радни однос код туженог. Тужени је, 

због понашања тужиоца којим није био задовољан, тужиоцу доставио 

споразумни предлог за престанак радног односа, који је тужилац потпи-

сао, али овај споразум није био производ подударне воље послодавца и 

запосленог, која треба да буде изражена слободно, јасно, недвосмислено и 

без мана воље. У том смислу се у ревизији неосновано указује на жељу 

тужиоца да му престане радни однос код туженог јер планира да се врати 

и да настави рад у Швајцарској, с обзиром да ова чињеница у току 

поступка није утврђена, пошто тужени ту чињеницу није доказао." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1051/2021 од 

9.12.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

НИШТАВОСТ СПОРАЗУМА О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА 

Законитост споразума о престанку радног односа може се 

ценити као претходно питање у поступку, па изостанак таквог тужбе-

ног захтева у радном спору не искључује право да се тражи поништај 

решења о споразумном престанку радног односа. 

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању тужиље су код туженог 

биле у радном односу на неодређено време на основу закључених уговора 

о раду. Приликом потписивања бројних аката, међу којима је био и уговор 

о раду тужиље су потписале захтев за споразмни раскид радног односа и 

споразум о престанку радног односа које је тужени претходно саставио и 
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који нису били комплетно попуњени. На захтевима за споразумни раскид 

радног односа и споразумима о престанку радног односа налазе се потпи-

си тужиља али су потписани "бланко", односно пре него што су унети 

подаци међу којима је датум престанка радног односа, са образложењем 

од стране туженог да је то потребно ради поновног успостављања радног 

односа. Упражњене рубрике захтева и споразума касније су попуњене на 

начин који није предочен тужиљама у време потписивања. Поред тога 

утврђено је да је пракса туженог, а и других повезаних друштава у оквиру 

система Ауто-мото савеза Србије да запосленима који потписују уговор о 

раду истовремено доставе на потпис и бланко образац захтева за преста-

нак радног односа и споразум о престанку радног односа. Тужиље нису 

предале захтев за споразумни престанак радног односа пре доношења 

решења о отказу, јер би исти по правилима о хронолошком начину вође-

ња деловодне књиге били заведени пре обавештења, споразума о престан-

ку радног односа и решења о отказу. Сва решења о отказу, обавештења и 

споразуми о престанку радног односа носе мањи деловодни број од дело-

водног броја захтева за споразумни престанак радног односа. Утврђено је 

такође да на обавештењима о последицама до којих долази у остваривању 

права у случају незапослености не постоји потпис тужиља, као доказ да су 

им та обавештења уручена... 

У конкретном случају, тужиље нису слободно изразиле вољу под-

ношењем захтева за споразумни престанак радног односа, односно за 

закључење споразума о престанку радног односа, јер су датуми закључе-

ња и престанка радног односа од стране туженог накнадно унети у спора-

зуме. Између тужиља и туженог није постигнута сагласност воља о спора-

зумном престанку радног односа, будући да су захтеви и споразуми пот-

писани од стране тужиља раније (бланко) приликом потписивања уговора 

о раду. Како је радни однос тужиљама престао на основу радњи туженог 

који је искористио "бланко" потписе тужиља, то овакав споразумни пре-

станак радног односа не може производити правно дејство што га чини 

ништавим. Имајући у виду да на апсолутну ништавост у смислу члана 

109. Закона о облигационим односима суд пази по службеној дужности и 

да се право на истицање ништавоси не гаси (члан 110), то тужиље могу 

чињенице о апсолутној ништавости истицати у свако доба у било којој 

парници као претходно питање. Због тога се законитост споразума о пре-

станку радног односа може ценити као претходно питање у поступку (што 
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су нижестепени судови и учинили), па изостанак таквог тужбеног захтева 

не искључује право тужиља да траже поништај решења о споразумном 

престанку радног односа. Апсолутно ништав правни посао не важи од 

самог настанка (не производи правно дејство) и уговорне стране не могу 

својом вољом довести до тога да апсолутно ништав правни посао опстане 

у првном животу. Последица ништавости споразума о престанку радног 

односа је да су решења о споразумном престанку радног односа незакони-

та, па како је у току поступка утврђено да је тужиљама престао радни 

однос без правног основа, тужиље имају право да се врате на рад на осно-

ву члана 191. став 1. Закона о раду." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 542/2020 од 

6.4.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 

 

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

ЗАСНОВАНОГ РАДИ ОБАВЉАЊА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

Радни однос заснован на одређено време ради обављања 

дужности директора може да траје само до истека рока за који je 

запослени изабран нa ту функцију, односно до његовог разрешења 

Из образложења: 

"Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је код туженог име-

нована на функцију директора Филијале РФ за здравствено осигурање за 

Севернобачки округ са седиштем у Суботици. Ради обављања ових посло-

ва, за мандатни период од четири године, односно од 17.6.2013. године до 

17.6.2017. године, тужиља је са туженим закључила уговор о раду дана 

11.6.2013. године на одређено време. Парничне странке закључиле су уго-

вор о раду 2.8.2013. године, затим Анекс број I уговора о раду 01 број 112-

95/14-2-299 дана 19.9.2014. године, Анекс број II уговора о раду дана 

12.6.2015. године, које су се односиле на измену одредаба о плати, накнади 

плате и др, али не и на време трајања радног односа. Одлуком туженог од 

8.6.2017. године, тужиља је разрешена дужности директора Филијале са 

даном 17.6.2017. године са образложењем да је услед истека мандатног 

периода од четири године донета одлука о њеном разрешењу због чега су 
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се стекли услови за отказ уговора о раду заснованог на одређено време, а 

које је уједно и време трајања мандата директора, са позивом на одредбу 

члана 48. став 3. Закона о раду, члан 215. став 4. Закона о здравственом оси-

гурању и члан 25. став 4. Статута туженог. Одлуком туженог од 9.6.2017. 

године, за вршиоца дужности директора ове Филијале почев од 18.6.2017. 

године именована је О.Р. Пресудом тога суда Гж1 1690/19 од 10.10.2017. 

године делимично је преиначена пресуда Вишег суда у Суботици П1 89/17 

од 25.2.2019. године, тако што је поништена одлука о разрешењу тужиље 

дужности директора туженог од 8.6.2017. године и тужени обавезан да 

тужиљи накнади трошкове парничног поступка, а у преосталом делу је 

одбијена жалба и потврђена првостепена пресуда. Овом пресудом одбијен 

је тужбени захтев тужиље за поништај одлуке о разрешењу тужиље са 

функције директора Филијале и одлука о именовању вршиоца директора 

Филијале од 9.6.2017. године, као и захтев за накнаду трошкова поступка. 

Утврђена је и висина новчаних износа које би тужиља остварила по основу 

незапослености код Националне службе за запошљавање које није оствари-

ла у периоду од 14.1.2018. до 24.6.2018. године; зараде коју би остварила да 

је наставила радни однос са туженим на пословима директора Филијале 

према уговору о раду од 2.8.2013. године, висина зараде за период од 

18.6.2017. године до 30.11.2019. године. За период од 18.6.2017. године до 

30.11.2019. године утврђено је да би тужиља остварила нето зараду и нето 

накнаду у укупном износу од 1.244.269,68 динара и износ који представља 

разлику између зараде коју би остварила да је радила на пословима дирек-

тора код туженог и прихода остварених у периоду након отказа уговора о 

раду до 30.11.2019. године.  

 На основу овако утврђеног чињеничног стања по оцени Врховног 

касационог суда правилно је побијаном пресудом одбијен тужбени захтев 

тужиље за поништај решења о отказу уговора о раду од 8.6.2017. године, 

као и захтев за накнаду штете због незаконитог престанка радног односа.  

 Одредбом члана 48. ст. 1-3. Закона о раду ("Службени гласник РС" 

бр. 24/05... 32/13) прописано је да директор може да заснује радни однос 

на неодређено или одређено време, да радни однос заснива уговором о 

раду, а да радни однос на одређено време може да траје до истека рока на 

који је директор изабран, односно до његовог разрешења.  

Одредбом члана 215. став 3. Закона о здравственом осигурању ("Слу-

жбени гласник РС" бр. 107/05... 10/16) који је био у примени до 11.4.2019. 
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године прописано је да директор Филијале на основу јавног конкурса имену-

је директора Републичког фонда за период од четири године, а ставом 7. 

истог члана да директор Филијале по истеку мандата наставља да обавља 

послове у складу са Законом и статутом Републичког фонда до дана имено-

вања директора Филијале на начин прописан тим Законом.  

Одредбом члана 26. став 4. Статута туженог прописано је да ман-

дат директора траје четири године, а ставом 5. истог да директор Филија-

ле по истеку мандата наставља да обавља послове у складу са законом и 

овим Статутом до дана именовања директора Филијале на начин пропи-

сан законом, док је ставом 6. прописано да у случају одласка у пензију, 

смрти именовања дикретора на другу јавну фунцкију, директор односно 

директор покрајинског фонда може именовати вршиоца директора Фили-

јале до дана именовања директора Филијале, али не дуже од шест месеци 

на начин који је прописан законом. 

Имајући у виду наведену одредбу Закона о раду (члан 48. ст. 1-3), 

Закона о здравственом осигурању (члан 215. став 3) и Статута туженог, a 

код утврђeне чињенице да je тужиља засновала радни однос на одрeђено 

врeмe пo основу Уговора о раду број 112-47/2013 од 11.6.2013. године за 

мандати период почев од 17.6.2013. године до 17.6.2017. године, ради 

вршења дужности директора Филијале фонда Севернобачког округа са 

седиштем у Суботици, a који мандатни период je тужиљи истекао дана 

17.6.2017. године, По оцепи Врховног касационог суда правилан je закљу-

чак побијане другостепене пресуде да je решење о отказу уговора о раду 

број 112.437/17 од 8.6.2017. године правилно и на закону засновано. Ово 

стога што je тужиља радни однос код туженог засновала на одређено вре-

ме ради обављања дужности директора Филијале Севернобачког округа 

ca седиштем у Суботици, a радни однос заснован на овакав иачин могао je 

да траје само до истека рока за који je oнa изабрана на функцију директо-

ра, односно до њеног разрешења у смислу паведене одредбе члана 48. ст. 

1-3. Закона о раду. Дакле, истеком мандата на који je тужиља именована 

за директора, тужиљи je престала фунцкија директора, па тиме и радни 

однос заснован нa одређено време ради обављања исте, a у смислу члана 

175. став 1. тачка 5. Закона о раду."  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1109/2021 од 

2.2.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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ПРАВНИ УТИЦАЈ НАКНАДНО ПОНИШТЕНОГ РЕШЕЊА  

О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 

Када правна дејства решења о отказу уговора о раду престану 

да постоје доношењем новог решења послодавца којим се то решење 

ставља ван снаге, отпада правна могућност да се у судском поступку 

одлучује о правној ваљаности првобитног решења о отказу уговора о 

раду. 

Из образложења: 

"Пресудом Врховног касационог суда Рев2 3263/2021 од 

16.12.2021. године преиначене су нижестепене пресуде тако што је одби-

јен тужбени захтев да се поништи решење туженог о престанку радног 

односа тужиоцу број 27/018 од 4.4.2018. године. 

Тужилац је код туженог засновао радни однос на одређено време у 

складу са уговором број 59/16 од 11.10.2016. године у трајању од три 

месеца, на пословима радног места – инструктор за обуку возача почев од 

11.10.2016. године до 10.1.2017. године. Анексом уговора о раду број 

71/017 од 10.10.2017. године измењен је члан 4. уговора о раду од 

11.10.2016. године тако што је запослени засновао радни однос на одређе-

но време у трајању од 18 месеци, закључно са 10.4.2018. године. Решењем 

туженог број 27/018 од 4.4.2018. године тужиоцу је радни однос престао 

по члану 179. став 1. тачка 1. Закона о раду услед неостваривања предви-

ђених резултата рада, без кривице радника и немогућности распоређива-

ња на друго радно место. Након што је тужилац покренуо поступак пред 

судом за оцену законитости наведеног решења тужена је доставила одго-

вор на тужбу и решење број 41/2018 од 25.5.2018. године. Тим решењем 

стављено је ван снаге оспорено решење број 27/018 од 4.4.2018. године. 

Тужилац је враћен на рад и призната су му права из рада и по основу рада 

почев од 4.4.2018. до 10.4.2018. године, односно до истека уговореног 

рока за обављање послова на одређено време опредељним Анексом од 

10.10.2017. године. Решењем број 43/018 од 25.5.2018. године тужиоцу је 

престао радни однос заснован на одређено време код туженог закључно са 

даном 10.4.2018. године због истека рока на који је заснован. 

Нижестепеним пресудама је поништено решење тужене од 

4.4.2018. године о престанку радног односа тужиоцу, иако је то решење, 

неспорно, стављено ван снаге решењем туженог од 25.5.2018. године. Те 
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одлуке су донете у време када оспорено решење о престанку радног одно-

са тужиоцу од 4.4.2018. године није егзистирало у правном поретку. 

Његова правна дејства су у целости престала да постоје доношењем реше-

ња тужене од 25.5.2018. године, којим је то решење стављено ван снаге. 

Стога је отпала правна могућност да се првостепеном пресудом донетом 

18.10.2019. године одлучује о његовој правној ваљаности. Та пресуда је 

донета у односу на правно непостојећи акт туженог."  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 3263/2021 од 

16.12.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 

 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ  

У радном спору, право на истицање ништавости уговора о раду 

или његовог анекса, из разлога прописаних законом, не застарева.  

Из образложења: 

 "...Првостепени суд је одбио тужбени захтев за утврђење ништаво-

сти анекса уговора о раду који је тужиљи умањен коефицијент радног 

места, оцењујући да је тужба неблаговремена, јер је од дана закључења 

анекса уговора о раду, па до дана подношења тужбе, протекао рок од 90 

дана, прописан чланом 195. став 2. Закона о раду.  

 Одлучујући о жалбама парничних странака, другостепени суд је 

укинуо првостепену пресуду и одбацио тужбу тужиље, као неблаговреме-

ну, прихватајући став првостепеног суда везано за примену члана 195. 

Закона о раду, закључујући да је Закон о раду специјални закон у односу на 

Закон о облигационим односима, па правило о преклузији, по протеку рока 

од 90 дана, важи и за случај утврђења ништавости уговора о раду или анек-

са уговора о раду. Чињеница да је првостепени суд у току претходног испи-

тивања тужбе, у смислу члана 294. ЗПП, пропустио да донесе решење 

којим се тужба одбацује као неблаговремена, не значи да је суд дужан да 

одлучи мериторно о тужбеном захтеву, из којих разлога је првостепена пре-

суда укинута и тужба применом ове законске одредбе, одбачена.  
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 Основано се ревизијом тужиље указује да се изложено становиште 

судова у погледу застарелости права на истицање ништавости уговора о 

раду, заснива на погрешној примени материјалног права.  

 Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 

32/13) који је важио у спорном периоду, прописује да су поједине одредбе 

уговора о раду којима су утврђени неповољнији услови рада од услова 

утврђених законом и општим актом, односно које се заснивају на нетач-

ном обавештењу од стране послодавца и о појединим правима, обавезама 

и одговорностима запосленог – ништаве су (члан 9. став 2); ништавост 

одредаба уговора о раду утврђује се пред надлежним судом, а право да се 

захтева утврђивање ништавости не застарева (члан 11. ст. 1. и 2); против 

решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао 

за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је запо-

слени члан, ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надле-

жним судом у року од 90 дана од дана достављања решења, односно 

сазнања за повреду права (члан 195. ст. 1. и 2).  

 Имајући у виду наведене одредбе Закона о раду, који јесте специ-

јални пропис којим се регулишу права, обавезе и одговорности из радног 

односа, а посебно изричиту одредбу по којој право да се захтева утврђива-

ње ништавости (уговора) не застарева, Врховни касациони суд налази да 

се истицање ништавости уговора о раду или његовог анекса из разлога 

које прописује овај закон, не може везивати за рок који је прописан одред-

бом члана 195. овог закона у оквиру поглавља који регулише заштиту 

права запослених. У радном спору не могу се искључити ни други случа-

јеви ништавости уговора које прописује Закон о облигационим односима, 

а који се супсидијарно примењује на облигационе односе који нису уређе-

ни Законом о раду, а произилазе из уговорног односа послодавца и запо-

сленог (члан 23. ЗОО). Такав закључак је усвојен и на седници Грађанског 

одељења Врховног касационог суда одржаној 12.10.2021. године. ...."  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2657/2021 од 

3.11.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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НОРМАТИВНА КОНТРОЛА УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 

ОДРЕДАБА ОПШТИХ АКАТА 

 Судови опште надлежности у редовном поступку, нису овла-

шћени да као претходно питање применом члана 197. Устава Репу-

блике Србије, цене уставност и законитост одредаба колективног уго-

вора којим је уговорена ретроактивна примена појединих одредаба 

тог општег акта који обавезује све субјетке на које се односи у регу-

лисању материјално правног односа послодавца и запослених.  

Из образложења: 

 "Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је у радном односу 

код туженог на основу закљученог Анекса Уговора о раду бр. 4 од 

1.9.2015. године, којим се мења Уговор о раду од 05.02.2003. године 

закључен између "Железнице Србије" а.д. Београд као послодавца прет-

ходника и запосленог. Након извршених статусних промена тужени као 

новоосновано привредно друштво, примењивао је Колективни уговор за 

А.Д. "Железнице Србије" (Службени гласник "Железнице Србије" бр. 4/15 

од 24.3.2015. године) којим је у члану 57. прописано да се вредност једног 

радног часа за обрачун и исплату зарада утврђује у складу са законом и 

другим актима, да се може може утврђивати квартално и шестомесечно, а 

да је у вредност једног радног часа укључена месечна вредност за исхрану 

у току рада и вредност 1/12 регреса за коришћење годишњег одмора, све-

дена на један радни час. Висина наведених накнада није вредносно иска-

зана, нити се може утврдити у ком проценту учествује у вредност једног 

часа. Тужени је закључио нов Колективи уговор од 24.5.2018. године 

("Службени гласник "Железнице Србије" број 24/18), којим је предвиђено 

да се одредбе које је односе на обрачун и исплату зарада, накнада зарада и 

других примања запослених, примењују почев од исплате зараде за март 

2018. године. У складу са тим Колективним уговором, тужиљи је за март 

и април 2018. године, обрачуната и исплаћена накнада трошкова за исхра-

ну у току рада и накнада регреса за коришћење годишњег одмора, што је 

исказано у обрачунским листама за наведене месеце. Анексом бр. 9 од 

14.6.2018. гоидне закљученог између странака, измењена је тачка 7. Уго-

вора о раду и између осталог уговорено је да запослени има право на 

накнаду трошкова за исхрану у току рада и на регрес за коришћење годи-

шњег одмора у складу са чл. 62. и 63. Колективног уговора о раду, те да 

се одредбе које је односе на обрачун и исплату зарада, накнада зарада и 
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других примања запосленог, примењују почев од исплате зараде за март 

2018. године.  

 На основу налаза и мишљења вештака за економско-финансијску 

област утврђена је висина трошкова на име накнаде за исхрану у току 

рада и регреса за спорни период, применом параметра из Колективног 

уговора за ЈЖТП "Београд" ("Службени гласник РС" бр. 37/95, 7/2000 и 

4/2006), тако што је обрачун регреса за коришћење годишњег одмора изр-

шен у висини просечне месечне нето зараде по запосленом у привреди 

Републике, а обрачун топлог оброка у висини од 25% просечне месечне 

нето зараде по запосленом у привреди Републике, све према последње 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статисти-

ке. Износи досуђени нижестепеним пресудама представљају разлику 

између тужиљи исплаћене накнада на име исхране у току рада и регреса 

према одредбама Колективног уговора из 2018. године и обрачунатих 

накнада према Колективном уговору из 1995. године са изменама и допу-

нама. Тужиља је определила коначно постављен тужбени захтев у складу 

са налазом и мишљењем вештака којим је утврђена висина предметног 

потраживања.  

 Код овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су 

примењујући одредбе члана 118. став 1. тач. 5. и 6. Закона о раду и одред-

бе Колективног уговора за ЈЖТП "Београд" из 1995. године са закључе-

ним анексима, оценили да тужиља основано потражује мање исплаћену 

накнаду трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годи-

шњег одмора, обзиром на то да се у конкретном случају не може ретроак-

тивно применити на већ насталу обавезу по основу рада, Колективни уго-

вор туженог из 2018. године у смислу одредбе члана 197. Устава Републи-

ке Србије којом је забрањено повратно дејство општих аката, а да одредбе 

Анекса уговора о раду од 14.6.2018. године којим је уговорено мање права 

запосленог по овом основу, у односу на већ насталу обавезу, у смислу чл. 

8. и 9. Закона о раду не производе правно дејство.  

 По оцени Врховног касационог суда основано се ревизијом туже-

ног указује да су нижестепени судови на правилно утврђено чињенично 

стање погрешно применили материјално право.  

 Одредбом члана 105. става 3. Закона о раду ("Службени гласник 

РС", бр. 24/05... 113/17) предвиђено је да се под зарадом сматрају сва при-
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мања из радног односа, осим примања из члана 14, члана 42. став 3. тач. 4. 

и 5, члана 118. став 1. тач. 1-4, члана 119, члана 120. тачка 1. и члана 158. 

овог закона. Према одредби члана 118. става 1. тачке 5. и 6. истог закона, 

запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и 

уговором о раду за исхрану у току рада, ако послодавац ово право није 

обезбедио на други начин и за регрес за коришћење годишњег одмора. 

Висина трошкова из става 1. тачке 5 овог члана мора бити изражена у 

новцу (став 2).   

  Колективним уговором за Акционарско друштво за железнички 

превоз путника "Србија воз" Београд ("Службени гласник "Железнице 

Србије" АД, бр. 24/18 од 24.5.2018. године), у одредбама чл. 62. и 63. 

предвиђено је право запосленог на накнаду трошкова за исхрану у току 

рада у висини од 120,00 динара без пореза и доприноса по радном дану 

сразмерно броју дана проведених на раду и право запосленог на накнаду 

регреса за коришћење годишњег одмора у висини од 12.000,00 динара без 

пореза и доприноса који се исплаћује месечно у износу од по 1.000,00 

динара. Према члану 127. наведени колективни уговор ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику "Железнице 

Србије", а његове одредбе које се односе на обрачун и исплату зарада, 

накнаде зарада и других примања запослених примењују се почев од зара-

де за март 2018. године, по ком основу је тужени применом наведених 

одредби тог Колективног уговора, за месец март и април 2018. године 

исплатио тужиљи предметно потраживање. 

 Институт ступања на снагу правних аката уређен је чланом 196. 

Устава Републике Србије, према којој одредби је релевантан моменат 

њиховог објављивања у одговарајућем службеном гласнику (публикова-

ња) и истеком предвиђеног времена (vocatio legis) потребног да се сви 

правни субјекти упознају са нормама тих правних аката, а могу да ступе 

на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утвр-

ђени приликом њиховог доношења. Према члану 197. Устава Републике 

Србије, закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство. 

Изузетно, само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство, ако 

то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона. Нормативна 

решења у погледу објављивања, ступања на снагу и примене новог или 

измењеног и допуњеног материјалноправног прописа треба да буду садр-

жане у прелазним и завршним одредбама тог правног акта.  
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 Када материјалноправни пропис одреди временско ступање про-

писа на снагу које је истовремено са применом његових норми, суд је 

овлашћен да испитује и цени са становишта правилне примене материјал-

ног права водећи рачуна о правилима временског важења норми, да ли је 

одређени спорни однос решен ретроактивном применом тог прописа која 

није дозвољена у смислу члана 197. Устава Републике Србије.  

 Међутим, када објављени материјалноправни пропис у прелазним 

и завршним одредбама раздваја време ступања на снагу и време примене 

појединих норми тако што одређује њихово повратно дејство, судови 

опште надлежности у редовном поступку, нису овлашћени да цене устав-

ност и законитост таквог нормативног решења као претходно питање.  

 Наиме, нормативну контролу уставности закона и других општих 

правних аката у правном поретку Републике Србије, а затим и контролу 

законитости свих општих аката нижих од закона, у надлежности је Устав-

ног суда сходно члану 167. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије.  

 Одредбом члана 45. става 1. тачка 5. Закона о Уставном суду 

("Службени гланик РС" бр. 109/2007... 103/2015) прописано је да Уставни 

суд одлуком утврђује да колективни уговор није у сагласности са Уставом 

и законом. Према члану 58. ст. 1. и 3. Закона о Уставном суду, ако Устав-

ни суд у контроли уставности и законитости општих аката организација 

са јавним овлашћењима политичких странака, синдиката и удружења, као 

и колективних уговора утврди да акт није у сагласности са законом, тај 

акт престаје да важи даном објављивања у "Службеном гласнику Репу-

блике Србије". С тим у вези, да ли су поједине одредбе колективног уго-

вора које превиђају повретно дејсто у регулисању материјално правног 

односа, у сагласности са Уставом и законом и да ли су за то постојали 

оправдани разлози који се утврђују приликом њиховог доношења, не цени 

редовни суд јер то није у његовој надлежности, већ Уставни суд у складу 

са одредбама Закона о Уставном суду који регулишу поступак за оцењи-

вање уставности и законитости тих правних аката.  

  У конкретном случају тиме што је у складу са одредбом члана 

267. став 2. Закона о раду, Колективни уговор од 24.5.2018. године, обја-

вљен и ступио је на снагу према садржају одредбе члана 127. тог Колек-

тивног уговора, он обавезује све субјекте на које се односи у погледу свих 
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нормативних правила којим се уређују права и обавезе запослених код 

туженог.  

  Како је тужени за период од 1.3.2018. до 30.4.2018. године испла-

тио тужиљи накнаду трошкова за топли оброк и регрес за коришћење 

годишњег одмора у складу са важећим одредбама Колективног уговора од 

24.5.2018. године и Анекса бр. 9 Уговора о раду од 14.6.2018. године, а 

тужбени захтев није заснован на чињеници да је Уставни суд одлуком 

утврдио неуставност одредбе члана 127. Колективног уговора, то тужиља 

неосновано тражи исплату разлике између тих износа и износа који би јој 

припадали на основу претходног колективног уговора који је био у при-

мени код правног претходника туженог, услед чега су нижестепене пресу-

де преиначене и тужбени захтев тужиље одбијен." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 3161/2021 од 

2.2.2022. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године) 
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ПОРОДИЧНО ПРАВО 
 

 

УДЕО СУПРУЖНИКА У СТИЦАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ 

Терет доказивања већег удела у стицању заједничке имовине 

брачних другова и обарање законске предпоставке да су удели супру-

жника у заједничкој имовини једнаки је на парничној странци која 

тврди да је њен допринос већи. 

Из образложења: 

"Имовина коју су супружници стекли у току трајања заједнице живо-

та у браку представља њихову заједничку имовину. Претпоставља се да су 

удели супружника у заједничкој имовини једнаки. Већи део једног супру-

жника у стицању заједничке имовине зависи од његових остварених прихо-

да, вођења послова у домаћинству, старања о деци, старања о имовини, те 

других околности од значаја за одржавање или увећање вредности заједнич-

ке имовине. Имајући у виду да странке своје имовинске односе нису уредиле 

брачним уговором, да су у стицању непокретности које су предмет спора за 

време трајања брачне заједнице странке подједнако допринеле и да тужени 

није доказао да је његов удео у заједничкој имовини већи у односу на другог 

супружника, правилно је другостепени суд утврдио право тужиље на ½ иде-

алног дела, јер у поступку није оборена законска претпоставка о једнаким 

уделима супружника, па се ревизијом неосновано указује на погрешну при-

мену материјалног права. Неосновано је указивање у ревизији туженог на 

остварена висока примања туженог током брака, обзиром да су приходи 

туженог из зараде само један од критеријума за утврђивање удела у заједнич-

кој имовини током брака. У овом случају, тужени на коме је био терет дока-

зивања није доказао свој већи допринос у стицању заједничке имовине, па 

позивање туженог у ревизији да допринос у стицању заједничке имовине 

може да се утврди само вештачењем није основано. Ово посебно имајући у 

виду да је тужиља у поднеску од 30.09.2015. године предложила извођење 

доказа вештачењем, а не тужени, на коме је терет доказивања, да је његов 

удео у стицању заједничке имовине већи." 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 5733/2020 од 

13.10.2021. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. 

године)  
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Вања Родић, 

саветник за праћење примене међународних стандарда  

заштите људских права 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА  

ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ОДНОСУ  

НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ1 

 

У овом прегледу садржан је кратак приказ пресуда Европског 

суда за људска права (у даљем тексту ЕСЉП) донетих током 2021. 

године у односу на Републику Србију. ЕСЉП је донео укупно једана-

ест пресуда у односу на Србију од чега је шест пресуда донето у сед-

мочланом Већу, а у три пресуде су утврђене повреде Конвенције. Пет 

пресуда је донето у трочланом одбору, у репетитивним предметима 

због дужине трајања поступка, неефикасног извршења и неодговарају-

ће накнаде нематеријалне штете због повреде права на суђење у разум-

ном року. Једна пресуда трочланог одбора донета је због пропуста 

државе да испуни позитивне обавезе према члану 8. Конвенције. 

 

ПРЕСУДЕ СЕДМОЧЛАНОГ ВЕЋА: 
 

СВИЛЕНГАЋАНИН и други против Србије, представка бр. 

50104/10 и други, пресуда од 12. јануара 2021. године2 
  

- Члан 6. Конвенције, питање непристрасности Врховног суда 

Србије због састанка одржаног са представником Министар-

ства одбране с обзиром на велики број потенцијалних тужбе-

них захтева који су се односила на војне плате, није утврђена 

повреда члана 6. Конвенције, одбачене притужбе у погледу 

 
1  Дати прикази пресуда су информативног карактера, а све пресуде против Републике 

Србије се преводе и објављују у "Службеном гласнику РС". 
2  "Службени гласник РС" број 8/2021 
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навода о различитој судској пракси и повреди права на правну 

сигурност. 
-  

Чињенично-правни контекст 
 

Поднете представке (10) се односе на наводну непристраност 

Врховног суда и повреду права на правично суђење због састанка који 

су судије Врховног суда имале са представником Министарства одбра-

не. Подносиоци су такође тврдили да је постојала различита судска 

пракса у вези са питањем надлежности суда да поступа у конкретној 

врсти спорова, a у вези са обрачуном војних плата. 
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 6. Конвенције 
 

Подсећајући на општа начела у погледу непристрасности суда, 

ЕСЉП се позвао између осталог на пресуду Великог већа у предмету 

Ramos Nunes de Carvalho против Португала.3 Под непристрасношћу се 

уобичајено подразумева одсуство предрасуда или пристрасности. Пре-

ма устаљеној пракси Суда, питање постојања непристрасности у сврху 

члана 6. став 1 мора бити утврђено према субјективном тесту при чему 

се мора узети у обзир лично убеђење и понашање одређеног судије, 

односно, да ли је судија лично пристрасан у датом случају, и такође, 

према објективном тесту да ли постоје довољне гаранције које искљу-

чују сваку легитимну сумњу у погледу непристрасности суда (став 57. 

пресуде). ЕСЉП подсећа (став 58) да је у погледу субјективног теста, 

начело према коме се претпоставља да је суд лишен личних предрасуда 

или пристрасности, већ дуго утемељено у пракси ЕСЉП4 и да се лична 

непристрасност суда мора претпоставити док нема доказа за супротно.5  

У већини предмета који се односе на питање непристрасности 

ЕСЉП је разматрао објективни тест. Међутим, у пресуди се подсећа 

 
3  Ramos Nunes de Carvalho, против Португала, бр. 55391/13 и др. став 145, пресуда од 

6. новембра 2018. године. 
4  Kyprianou против Кипра, Велико веће, бр. 73797/01, став 119, ECHR 2005.  
5  Morice против Француске, Велико веће, бр. 29369/10, став 74, пресуда од 23. априла 

2015. године. 
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(став 58) да нема тако тесне поделе између ова два појма јер понашање 

судије може не само да изазове објективне сумње у погледу непристра-

сности са аспекта спољног посматрача - објективни тест, већ може обу-

хватити и питање личног убеђења - субјективни тест. Према томе, у 

појединим предметима у којима може бити тешко да се обезбеде дока-

зи у погледу оспоравања претпоставке судске непристрасности, услов 

објективне непристрасности представља важно јемство.6 С тим у вези, 

чак и изглед (утисак) независности може бити од одређеног значаја 

односно, правда треба не само да се остварује већ и да се види да је 

остварена.7 Оно што је важно је поверење које судови морају имати у 

јавности у демократском друштву.8 

ЕСЉП истиче (став 64) да појам поделе власти између политич-

ких органа владе и правосуђа, као и важност јемстава независности 

судства, све више добија на значају у судској пракси Суда.9 
 

Оцена конкретних околности у погледу непристрасности 

Врховног суда Србије 
 

За ЕСЉП главно питање (став 66) у овом предмету је било да ли 

је одржавање састанка у Врховном суду са представником Министар-

ства одбране, које је касније постало странка у поступку, било такве 

природе да је могло да доведе до сумње у погледу непристрасности 

Врховног суда и да угрози непристрасност већа која су одлучивала по 

касније поднетим ревизијама подносилаца и усвојила правно схватање 

које је утицало на одлучивање других судова. Иако је становиште под-

носилаца важно, одлучујући фактор је да ли постоје доказиве чињени-

 
6  Pullar против Уједињеног краљевства, пресуда од 10.јуна 1996, став 32. 
7  De Cubber против Белгије, бр. 9186/80, пресуда од 26 октобра 1984, став 26. 
8  Oleksandr Volkov против Украјине, бр. 21722/11, став 106, ECHR 2013, и Morice про-

тив Француске, горе цитирано, став 78. 
9  Stafford против Уједињеног краљевства, Велико веће, бр. 46295/99,став 78, ECHR 

2002, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, горе цитирано, став 144, у погледу двоструке 

улоге председника Врховног суда и у погледу каријере судија у вези са улогом Висо-

ког савета судства, такође Бака против Мађарске, бр. 20261/12, пресуда Великог већа 

од 23. јуна 2016. године, ст. 121и 165, у вези са приступом суду у контексту престан-

ка судијске функције.  
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це које могу довести у сумњу непристрастност са становишта спољног 

посматрача.  

ЕСЉП примећује да је у контексту бројних тужби против про-

тив Министарства одбране било легитимно да Врховни суд тражи 

начин на који би се ефикасно поступило са тако великим приливом 

предмета, посебно ако су њима покренута претходна спорна питања о 

којима је требало одлучити у складу са надлежношћу Врховног суда. 

ЕСЉП оцењује да, с тим у вези, судови могу ступити у институционал-

не односе у мери која је у складу са непристрасношћу која се захтева 

од судија. При томе би требало постићи одговарајућу равнотежу изме-

ђу потребе да се одржи непристрасност и "изглед" непристрасности с 

једне стране, и интерес судова да прибаве информације релевантне за 

пресуђивање или за ефикасно поступање са тако великим бројем пред-

мета. Састанци са било којом заинтересованом страном, чак и са 

државним органом, о питањима која су предмет нерешених или пред-

видљивих спорова треба да се одржавају на начин који не подрива про-

цес доношења одлука и поверење јавности у судове. 

Имајући у виду све чињенице, да састанак судија и представни-

ка Министарства није био приватна комуникација о неком предмету у 

току, већ јавни састанак који се догодио ван оквира било ког поступка 

пред самим Врховним судом, те да у конкретно време предмети нису 

били пред Врховним судом, питање непристрасности се није поставља-

ло, а ЕСЉП је узео у обзир и чињеницу да је реч о суду последње 

инстанце кога чине професионалне судије са гарантованим мандатом. 

У случају да су се предмети налазили пред Врховним судом, одржава-

ње састанка са само једном страном, у овим конкретним околностима, 

могло би вероватно покренути питање непристрасности. 

ЕСЉП је закључио да се из конкретних активности не може 

утврдити пристрасност судија Врховног суда или фаворизовање једне 

стране, посебно ако то може довести до смањења броја предмета у 

раду путем вансудских поравнања или до њиховог решавања од стране 

нижестепених судова (став 72). 
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Наводи о повреди члана 6. Конвеције због различите праксе 

судова 
 

Подносиоци представки су се такође притуживали на неуједна-

чену судску праксу у погледу надлежности судова да поступају. С тим 

у вези су поднели копије двадесет једне пресуде и тврдили да је то 

довело до преавне несигурности у великом броју предмета.  

ЕСЉП је у вези са овим питањима указао на своје раније ставо-

ве.10 Оцењујући конкретне околности ЕСЉП примећује да су после у 

почетку различите домаће судске праксе, надлежни нижестепени судо-

ви, суочени са приливом сличних предмета, искористили могућност да 

од Врховног суда затраже тумачење релевантних законских одредаба у 

циљу уједначавања судске праксе. Недоследности су институционално 

решене правним схватањем од 31. маја 2005. године. Примећује се да 

су правноснажне пресуде у предметима подносилаца представки доне-

те после датума када је Врховни суд усвојио своје правно схватање о 

том питању. ЕСЉП закључује да је у посебним околностима овог пред-

мета српски правни систем подносиоцима представки пружио механи-

зам који може да на задовољавајући начин превазиђе недоследности у 

судској пракси (ст.81-82). Имајући у виду све наведено ЕСЉП је ове 

притужбе одбацио као очигледно неосноване. 

 

АКТИВА Д.О.О. против Србије, представка бр. 230794/11, пресуда 

од 19. јануара 2021. године11 
 

- Члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, повреда права на мирно 

уживање имовине због несразмерности мере одузимања робе, 

паралелни прекршајни поступак против предузећа подносиоца 

представке који је обустављен због застарелости и без утвр-

ђивања прекршајне одговорности предузећа, претерани форма-

лизам Уставног суда. 
-  

 
10  Nejdet Şahin и Perihan Şahin против Турске, Велико веће, бр. 13279/05, ст. 49-58, 20. 

октобар 2011. године и Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и 

37260/08, пресуда од 22. децембра 2015. године, став 40. 
11 "Службени гласник РС" број 19/2021 
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Чињнично-правни контекст 
 

Предузеће подносилац представке је у периоду од 12. новембра 

до 25. децембра 2004. године увезло 650.740 кг глатког бетонског гво-

жђа и 205.670 кг ребрастог бетонског гвожђа у шипкама из Украјине. 

Роба је увезена на законит начин и подносилац представке је платио 

одговарајуће порезе и царине. Роба је била смештена у два складишта 

у Панчеву и Смедереву (која су била у својини других лица). Подноси-

лац се притуживао због донетих решења о одузимању робе. ЕСЉП 

наводи детаље управних поступака у вези са одузимањем робе реше-

њем и ток управног спора.  

Предузеће подносилац је затим поднело уставну жалбу 20. маја 

2010. године, али је она одбачена. Подносилац представке је поново под-

нео уставну жалбу, позивајући се на чл. 32, 36. и 58. Устава, ослонивши се 

такође и на одговарајуће одредбе Конвенције, чл. 6, 13. и 1. Протокола бр. 

1. Тражио је да се поништи пресуда Управног суда и да се предмет врати 

на поновно испитивање. Уставни суд је 15. маја 2014. године (датум одлу-

ке Уставног суда Уж. 4581/2013 је 10. април 2014. године – прим.В.Р.) 

усвојио уставну жалбу утврдивши повреду права на правично суђење, 

поништио одлуку Управног суда од 16. априла 2013. године и вратио 

предмет Управном суду ради поновног одлучивања. 

Дана 17. децембра 2015. године Управни суд је наложио да се 

роба одузета предузећу подносиоцу представке, врати. Вредност те 

робе је враћена предузећу подносиоцу представке у извршном поступ-

ку дана 31. маја 2015. године. Ипак, Министарство је поднело захтев за 

преиспитивање судске одлуке против пресуде Управног суда од 17. 

децембра 2015. године. Дана 9. фебруара 2017. године Врховни касаци-

они суд је уважио захтев Министарства, укинуо ову пресуду и предмет 

вратио на поновно одлучивање Управном суду (Узп 42/2016). Наводи 

се такође да према информацијама које је предузеће подносилац доста-

вило 30. априла 2019. године, поступак у вези са решењем о одузимању 

робе од 31. јануара 2005. године још увек је био у току. 
 

Оцена ЕСЉП 
 

ЕСЉП је испитујући исцрпеност домаћих правних средстава, 

указао на претерани формализам Уставног суда.  
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Основаност  
 

Члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију 
 

ЕСЉП констатује прво да је неспорно да је дошло до мешања у 

право на мирно уживање имовине.  

У погледу питања према којем правилу члана 1. Протокола бр. 1 

треба спорно мешање испитати, ЕСЉП подсећа на своју праксу (став 

78. пресуде) према којој мера одузимања, иако укључује лишење имо-

вине, ипак представља контролу употребе имовине у смислу другог 

става члана 1. Протокола бр. 1 (у том смислу се наводе бројни приме-

ри).12 Међутим, у предметима у којима је конфискација/одузимање 

довело до трајне промене власништва и када подносилац није имао 

реалну могућност да ту имовину врати, ЕСЉП је сматрао да је такво 

мешање довело до лишења имовине (видети на пример, Андоноски 

против Македоније13, где је дошло до одузимања аутомобила подноси-

оца представке који је коришћен за извршење кривичног дела и где се 

сматрало да је дошло до коначне промене својине без могућности да се 

врати, те је према томе дошло до лишења имовине).14 

У конкретном случају, Суд примећује да је одлука о одузимању 

имовине донета 28. јануара 2005. године, а 16. фебруара 2005. године 

роба предузећа подносиоца представке продата је трећем лицу. Држава 

није тврдила да је предузеће подносилац представке имало реалну 

могућност поврата своје робе. ЕСЉП је ипак сматрао да је прикладно 

да ово питање остави отвореним, сматрајући да је у конкретном случа-

ју непотребно да одлучује о овом питању из следећих разлога: 

 
12  Видети на пример Air Canada против Уједињеног Краљевства, 5. мај 1995. године, став 

34, Silickienė против Литваније, бр. 20496/02, 10. април 2012. године, став 62; S.A. Bio 

d’Ardennes против Белгије, бр. 44457/11, 12. новембар 2019. године, став 48; и скорија 

пресуда, Markus против Летоније, бр. 17483/10, став 70, 11. јун 2020. године. 
13  Андоноски против БЈР Македоније, бр. 16225/08, став 30, 17. септембар 2015. године. 
14  У том смислу видети и B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi против Сло-

веније, бр. 42079/12, став 38, 17. јануар 2017. године, одузимање је било трајно и 

предузеће подносилац није имало реалне могућности да врати камион који је кори-

шћен за трговину дрогом. 
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У погледу законитости одузимања робе Суд примећује да је 

продаја извршена 16. фебруара 2005. године, пре окончања прекршај-

ног поступка. Држава је тврдила да је продаја извршена на основу чла-

на 46. став 2. конкретног Закона.15 Међутим, инспекција се позвала на 

члан 45. став 1. тачка 7 (обавезно одузимање робе у случају промета 

робе која није била прописно евидентирана) и члан 44. став 1. тачка 6 

(привремено одузимање робе за време прекршајног поступка). Наводи 

се да држава није дала никакве аргументе у погледу тврдње да су били 

потребни посебни услови складиштења робе, те да је продаја зато била 

неопходна у смислу члана 46. став 2. Закона. Та информација није била 

садржана ни у рачуну о продаји робе (став 79). 

ЕСЉП је поставио и питање легитимног циља због кога је оду-

зимање робе извршено, ЕСЉП уочава да закони који су заменили кон-

кретни Закон, више не предвиђају да роба може бити одузета само зато 

што део робе која је предмет промета, није био правилно евидентиран 

(став 80). 

Без обзира на сумње у погледу законитости мере и њеног легитим-

ног циља, Суд је ово питање оставио отвореним, сматрајући да је у кон-

кретном предмету главно питање сразмерност мешања (став 81).16 

У складу са својом праксом Суд је испитивао (став 82) да ли је 

конкретним мешањем успостављена правична равнотежа између 

општег интереса и интереса заштите појединачног права предузећа 

подносиоца на мирно уживање имовине. Потребна равнотежа неће 

бити успостављена ако предузеће подносилац мора да сноси поједи-

начни претеран терет. Приликом оцењивања сразмерности, ЕСЉП је 

узео у обзир чињеницу да је прекршајни поступак обустављен због 

наступања застарелости прекршајног гоњења, при чему одговорност за 

прекршај није утврђена (став 83). Такође је узео у обзир да је предмет-

на роба увезена на законит начин и подвукао разлику у односу на неке 

друге раније пресуде у којима је мера заплене робе примењена на робу 

која је увезена незаконито17 или је прибављена на незаконит начин18 

 
15  Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и 

инспекцијском надзору ("Службени гласник РС" бр. 39/96, 20/97 и 46/98). 
16  Mutatis mutandis, Doğan and Others против Турске, бр. 8803/02 и др, став 149, ECHR 

2004.  
17  AGOSI против против Уједињеног краљевства, 24 октобар 1986. године, став 51. 



Пракса Европског суда за људска права 

105 

или је требало да се користи за незаконите радње19 или је заплена нало-

жена у контексту кривичног поступка и оптужбе за организовани кри-

минал.20 

ЕСЉП примећује (став 84) да у управном поступку није разма-

трано да ли је легитимни циљ могао бити постигнут неким другим 

средствима. С тим у вези, Суд је указао да би, како би било сразмерно, 

мешање требало да одговара тежини повреде, а санкција тежини дела 

за које је предвиђена. Према оцени Суда у овом случају до мешања је 

дошло због пропуста да се поступи у складу са правилом о евидентира-

њу и није било одговор на тежину било које претпостављене повреде 

која заправо није утврђена, као што је дело које је могло имати "озбиљ-

не економске последице" по државни буџет.21 

У овом случају нема назнака да је предметна мера одузимања 

робе имала за циљ накнаду за било какву материјалну штету проузро-

ковану пропустом предузећа да поступи у складу са правилима. Пре се 

чини се да је по својој сврси ова мера била одвраћајућа и казнена. 

ЕСЉП је сматрао да није показано да само новчана казна не би била 

довољна за постизање жељеног ефекта одвраћања и кажњавања, као и 

спречавања будућих кршења правила о евидентирању. ЕСЉП закључу-

је да је у овим околностима, спорно одузимање робе било несразмерно, 

јер је наметнуло прекомерни терет предузећу подносиоцу представке, 

те је дошло до кршења члана 1 Протокола бр. 1 (ст. 85-87). 
 

Примена члана 41. Конвенције – правична накнада 
 

Предузеће подносилац је на име накнаде материјалне штете 

тражило укупан износ од 309.781 евра (и то 143.336 за стварну штету и 

166.445 за изгубљену добит). Такође је тражило 8.000 евра на име 

нематеријалне штете. ЕСЉП одложио разматрање питања висине мате-

ријалне штете сугеришући могућност споразума између тужене државе 

 
18  Rielaи други против Италије (одл.), бр. 52439/99, 4. септембар 2001. године, такође 

Raimondo против Италије, 22 фебруар 1994. године, став 29. 
19  Butler против Уједињеног Краљевства (одл.), бр. 41661/98, 27. јун 2002. године. 
20  Phillips против Уједињеног Краљевства, бр. 41087/98, ст 9-18, ECHR 2001. 
21  Mutatis mutandis, Бољевић против Хрватске, бр. 43492/11, став 44, пресуда од 31. 

јануара 2017. године. 
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и предузећа подносиоца представке. Својом Одлуком од 14. јуна 2022. 

године ЕСЉП је констатовао да су странке закључиле поравнање, па је 

представка брисана са листе предмета пред Судом. 

У погледу нематеријалне штете ЕСЉП је сматрао да имајући у 

виду допринос самог предузећа ситуацији која је настала и довела до 

повреде члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, утврђење повреде 

представља довољну правичну накнаду.  

 

ЗЛИЧИЋ против Србије, пресуда 26. јануара 2021. године, пред-

ставка бр. 73313/17 и 20143/1922
 

-  

- Члан 3. Конвенције (у материјалном и процесном смислу), нечо-

вечно и понижавајуће поступање за време задржавања у поли-

цији и пропуст да се спроведе делотворна истрага с тим у 

вези, утврђена повреда Конвенције. 

- Члан 6.став 1, притужбе на правичност суђења, није утврђена 

повреда Конвенције. 
-  

Чињенично-правни контекст 
 

Подносилац се притуживао на поступање два полицајца у вези 

са одузимањем дроге (кесица канабиса), као и касније у полицијској 

станици у Новом Саду (10.1.2014. године).  

У пресуди се наводи да је подносилац у полицијској станици 

био злостављан, посебно да су га четири полицајца ударала песницом у 

главу и стомак, и да је један од њих, полицајац С.Д. претио да ће га 

задржати 48 сати и о томе обавестити његовог послодавца, да ће узне-

мирити његове родитеље и партнерку са којом живи. Плашећи се 

даљег злостављања подносилац је потписао потврду о одузимању пла-

стичне кесице. Овај разговор у полицији је трајао више од једног сата, 

после чега је био пуштен. Дана 12.1.2014. године подносилац је отишао 

у Клинички центар Војводине, којом приликом су му констатоване 

одређене повреде. 

 
22  "Службени гласник РС" број 36/2021 
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Дана 21.1.2014. године подносилац је поднео кривичну пријаву 

Основном јавном тужилаштву у Новом Саду против полицајца С.Д. и 

још три неидентификована полицијска службеника у вези са догађајем 

10.1.2014. Тужилаштво је затражило да Сектор унутрашње контроле 

полиције спроведе истрагу. Дана 10. јула 2014. године Основно јавно 

тужилаштво је одбацило кривичну пријаву, прихватајући као веродо-

стојну верзију догађаја коју су навели полицајци. Више јавно тужила-

штво је потврдило ову одлуку.  

Подносилац је затим поднео уставну жалбу 8.1.2015. године. 

Уставни суд је у својој одлуци од 9.6.2017. године одбацио уставну 

жалбу, сматрајући да се подносилац жалио на одбацивање кривичне 

пријаве од стране тужилаштва, и да је то учинио у вези са правом на 

правично суђење. Уставни суд је сматрао да акти тужилаштва не могу 

бити сматрани појединачним актима против којих се може поднети 

уставна жалба у складу са чланом 170. Устава.  

У пресуди се затим наводи ток кривичног поступка који је 

покренут против подносиоца представке. У оптужници од 13.6.2016. 

године подносилац представке је оптужен за кривично дело неовла-

шћено држање опојних дрога за личну употребу, у вези са догађајем од 

10.1.2014. године (4,23 грама канабиса). Пресудом Основног суда у 

Новом Саду од 30.1.2017. године А.З. је оглашен кривим због кривич-

ног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. КЗ. 

Изречена му је условна осуда. ЕСЉП такође наводи да је Основни суд 

прихватио као доказ потврду о одузимању најлон кесице и налаз 

вештака у вези с тим (који је потврдио да је у кесици био канабис). У 

поступку по жалби подносиоца представке, Виши суд је 11.7.2017. 

године одбио као неосноване жалбе подносиоца представке. У поступ-

ку по захтеву за заштиту законитости Врховни касациони суд је 

9.11.2017. године одбио као неоснован захтев за заштиту законитости 

(Кзз 1092/2017). У пресуди ВКС наводи се између осталог, да стоји 

чињеница наведена у захтеву за заштиту законитости да, уколико је 

окривљени потврду о привремено одузетим предметима потписао под 

принудом овлашћених службених лица (у вези са чим је достављена 

медицинска документација), наведена потврда није могла бити кори-

шћена као доказ у овом кривичном поступку... Међутим, ВКС је сма-

трао да су нижестепени судови утврдили све чињенице на основу дру-
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гих изведених доказа током поступка, а не искључиво на основу наве-

дене потврде о привременом одузимању предмета.... те да није учиње-

на битна повреда одредаба кривичног поступка. 
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 3. у материјалном смислу 
 

ЕСЉП је пошао од општих начела која су утврђена у ранијој 

пракси Суда у вези са чланом 3. Конвенције и посебно нагласио да је 

ово једно од апсолутних права на које се не могу примењивати изузеци 

или услови (ст. 88-92).23 Као много пута раније ЕСЉП наводи (став 92) 

да су притворена лица у рањивом положају и да су власти одговорне за 

поступање са њима. Када је појединац задржан у полицијском притво-

ру у добром здравственом стању, али се утврди да је повређен у тре-

нутку пуштања на слободу, држава је дужна да пружи веродостојно 

објашњење како су те повреде проузроковане. Ако држава не може да 

пружи објашњење, поставиће се питање повреде члана 3. Конвенције.24 

У оцени доказа Суд примењује стандард "изван разумне сумње".25 

Међутим, такав доказ може произаћи из коегзистенције довољно сна-

жних, јасних и сагласних закључака или сличних необоривих чињенич-

них претпоставки.26 

ЕСЉП указује да држава није понудила никакво објашњење 

како је подносилац задобио конкретне повреде, а на крају су и грађан-

ски судови закључили да је подносилац претрпео злостављање и пот-

писао потврду о одузимању предмета под принудом. ЕСЉП закључује 

да мора прихватити да је дошло до злостављања подносиоца од стране 

полиције (ст. 99-100). 

 
 

 
23  Chahal против Уједињеног Краљевства, пресуда од 15. новембра 1996. године, став 

79, Rooman против Белгије, бр. 18052/11, пресуда Великог већа од 31. јануара 2019. 

године, став 141. 
24  На пример, Selmouni против Француске, Велико веће, бр. 25803/94, став 87, ECHR 

1999. 
25  Ирска против Уједињеног Краљевства, 18. јануар 1978. године, став 161. 
26  Salman против Турске , Велико веће, бр. 21986/93, став 100, ECHR 2000. 
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Члан 3. у процесном смислу  
 

ЕСЉП полази од својих ранијих ставова у вези са неопходно-

шћу делотворне истраге о кредибилним тврдњама лица да је претрпело 

поступање супротно обавезама према члану 3. Конвенције. Слична 

питања ЕСЉП је разматрао и у неким ранијим пресудама против Срби-

је, нпр. Алмаши против Србије, бр. 21388/15, став 60, пресуда од 8. 

октобра 2019. године.27 

ЕСЉП указује (став 104) да када лице изнесе доказиву или 

веродостојну тврдњу да је било подвргнуто поступању супротном чла-

ну 3. Конвенције, власти имају обавезу да поступају чим је таква при-

тужба поднета. Чак, и када није било кривичне пријаве, истрага се 

мора покренути уколико постоје довољно јасне индикације да је дошло 

до злостављања. У том смислу, ЕСЉП се позива на пресуду Станими-

ровић против Србије, бр. 26088/06, § 39, 18. октобар 2011. године, став 

39, и поменуту пресуду Алмаши, став 61. 

Слично као и у својим ранијим пресудама ЕСЉП (став 105) је ука-

зао да истрага треба да буде таква да може да доведе до идентифика-

ције и кажњавања одговорних. .. У супротном, општа законска забрана 

мучења и нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања била би, 

упркос својој фундаменталној важности, у пракси неефикасна и у неким 

случајевима би било могуће да државни службеници злоупотребе права 

оних који су под њиховом контролом и остану некажњени..Истрага мора 

бити темељна: власти увек морају учинити озбиљан напор да утврде 

шта се десило и не би требало да се ослањају на исхитрене или погрешне 

закључке како би обуставили истрагу. Истрага мора бити хитна и неза-

висна. На крају, истрага мора омогућити довољан ниво увида јавности 

како би се осигурала одговорност. Овај ниво увида јавности може вари-

рати, али се подносиоцу притужбе (кривичне пријаве) мора омогућити 

ефективан приступ истражном поступку у свим случајевима (Алмаши, 

став 62, такође Крсмановић против Србије, бр. 19796/14, од 19. децембра 

2017. године, став 74). 

Примењујући ове ставове на конкретни предмет, ЕСЉП полази 

од тога да је подносилац изнео довољно веродостојну тврдњу да је пре-

 
27  Assenov и други против Бугарске, 28. октобар 1998. године и други наведени предмети. 
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трпео злостављање, и да је таква тврдња захтевала делотворну службе-

ну истрагу. ЕСЉП се посебно осврће на улогу јавног тужилаштва и 

приступ приликом разматрања кривичне пријаве подносиоца: Суд при-

мећује донекле недоследан приступ процени доказа тужилаштва..... 

Пре свега, јавно тужилаштво је своје закључке углавном заснивало на 

изјавама полицајаца умешаних у инцидент и одбацило сведочење Г.К. 

и подносиоца представке лично, наводно зато што су она одражавали 

њихово субјективно мишљење усмерено на оптужбу дотичних полица-

јаца. Међутим, истовремено су домаћи органи гоњења прихватили 

веродостојност изјава полицајаца, без давања довољно уверљивог обја-

шњења и упркос чињеници да су те изјаве такође могле бити субјек-

тивне и усмерене на избегавање кривичне одговорности.  
 

Члан 6. став 1, право на правично суђење 
 

Утврђена је правичност кривичног поступка посматраног у 

целини. Упркос томе што је потврда о одузимању предмeта добијена 

принудом, потврда није имала утицај на исход поступка, подносилац је 

имао могућност да се слободно изјасни о оптужби током кривичног 

поступка, те није утврђена повреда. 

ЕСЉП примећује да су и првостепени и другостепени суд сма-

трали да се осуда подносиоца представке није заснивала на потврди о 

одузимању предмета, већ на мишљењу вештака да је у пластичној кеси 

заиста био канабис, и на сведочењу полицијских службеника Г.Ц и 

С.М. који су потврдили да је подносилац представке ухапшен у поседу 

ове супстанце.... Врховни касациони суд је, између осталог, приметио 

да је очигледно да би чак и у одсуству поменуте потврде о одузимању 

предмета била донета иста пресуда. У овим специфичним околности-

ма, Суд закључује да, упркос чињеници да је потврда о одузимању 

прибављена нечовечним и понижавајућим поступањем и није формал-

но изузета из списа предмета, очигледно није била ослонац за доноше-

ње осуђујуће пресуде подносиоцу представке и није имала утицаја на 

исход поступка против њега. 
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Члан 41. Конвенције 
 

Подносиоцу представке је досуђено 2.700 евра на име немате-

ријалне штете и 4.000 евра на име трошкова поступка. 

 

Стеван ПЕТРОВИЋ против Србије, бр. 6097/16 и 28999/19, пресуда 

од 20. априла 2021. године28 
 

- Члан 3. Конвенције, утврђена повреда у процесном смислу због 

неделотворне истраге, у материјалном смислу није утврђена 

повреда члана 3. Конвенције, 

- Члан 5. став 1, није било повреде, лишење слободе у складу са 

законом, члан 5. став 3 - апстрактна и формалистичка оцена 

судова у одлукама о продужењу притовра, утврђена повреда, 

члан 5. став 4 - подносилац није саслушан лично приликом про-

дужења притвора, утврђена повреда, 

- Члан 6, став 3 (ц), одсуство изабраног браниоца није утицало 

на правичност поступка, нема повреде. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Истражни судија Вишег суда у Зрењанину је 20.2.2013. године 

издао наредбу за претрес стана подносиоца представке ради откривања 

трагова крађе или заплене доказа. Истог дана око 12.50 или 13.00 часо-

ва, полиција је претресла стан и одвела подносиоца у полицијску ста-

ницу у Новом Кнежевцу (13.45). Мајка подносиоца је контактирала 

адвоката Ј.В. Ђурића како би га ангажовала као браниоца. Решење о 

задржавању је донето и уручено подносиоцу у 15.30 часова истог дана. 

У решењу се наводи да је подносилац у вези са крађом, био осумњичен 

и да може бити задржан до 48 сати, рачунајући од 15.30 часова тог 

дана, а што је било време када је лишен слободе, односно када се ода-

звао на позив. 

Полиција је обавестила адвоката Ј.В.Ђ. у 15.30 часова да ће 

подносилац бити oкривљен за крађу, али је одбила да да било какве 

информације у погледу доказа против подносиоца. Подносилац је одве-

 
28  "Службени гласник РС" број 89/2021 
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ден затим у Зрењанин како би био испитан и ради идентификације учи-

ниоца. Подносилац је затим тврдио да је у полицијској станици у Зре-

њанину био злостављан како би признао дела. Увече, у 21.20 подноси-

оцу је био одређен бранилац по службеној дужности (И.К). Плашећи се 

даљег злостављања подносилац је у његовом присуству и у присуству 

заменика јавног тужиоца признао више крађа, али их није обавестио о 

злостављању које је претрпео (став 15). 

По наводима подносиоца, 21.2.2013. године поново је био испи-

тиван од стране полиције и претучен како би признао различите крађе. 

Он је нека дела признао у присуству адвоката по службеној дужности, 

а нека дела је порицао.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 3. Конвенције у материјалном смислу 
 

ЕСЉП је пошао од својих ставова из раније праксе (ст. 115-118) 

и посебно стандарда "изван разумне сумње": 

ЕСЉП је узео у обзир наводе подносиоца о наводном злоста-

вљању током задржавања у полицијској станици. Затим се уочава да је 

у изјави датој истражном судији 22. фебруара 2013. године, подноси-

лац представке на помало конфузан начин рекао да је морао да призна 

злочине у питању из страха од додатног полицијског злостављања, али 

да није могао да каже да их није починио пошто је он то у ствари и 

учинио (став 19). Када је поново ангажовао В.Ј.Ђ. као свог браниоца, 

одлучио је да се брани ћутањем. У пресуди се уочава и да дана 22. 

фебруара 2013. године истражни судија очигледно није констатовао 

видљиве повреде на подносиоцу представке или би у супротном био 

законски обавезан да предузме одговарајуће мере. У списима нема 

доказа да би истражни судија или заменик јавног тужиоца имали раз-

лога да имају негативан однос према подносиоцу представке и с тим у 

вези, Суд не може да се упушта у спекулације. Слично томе, када је 

реч о браниоцу додељеном подносиоцу по службеној дужности, Суд 

примећује да му подносилац представке није отказао пуномоћ све до 5. 

марта 2013. године, што би указивало на одсуство хитне потребе да се 

дистанцира од лица које није поступало у његовом најбољем интересу 

(став 121). 
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ЕСЉП се позива и на медицинске прегледе подносиоца пред-

ставке који нису указивали на то да је био злостављан. Посебно се ука-

зује на извештај судског вештака од 27. маја 2014. године, који је узео 

у обзир тврдње подносиоца представке, као и постојећу медицинску 

документацију, и закључио да, иако је подносилац представке тврдио 

да је био претучен по целом телу, није постојала медицинска докумен-

тација која би поткрепила те тврдње. У овим околностима, ЕСЉП 

закључује да постојећи медицински докази не подржавају тврдњу под-

носиоца представке да је био злостављан док је био у полицијском 

притвору. Међутим, Суд са одређеном забринутошћу примећује могућ-

ност да је постојао значајан недостатак у начину на који су неки од 

конкретних лекарских прегледа били извршени (став 122. пресуде). 

С обзиром на све наведено и примену стандарда доказивања 

"изван разумне сумње", ЕСЉП није утврдио повреду члана 3. Конвен-

ције у материјалном смислу, при чему се констатује да пропусти у 

истрази српских власти нису такви да омогућавају Суду да извуче било 

какве закључке у вези с тим (став 123. пресуде). 
 

Члан 3. Конвенције у процесном смислу 
 

Оцењујући спроведену истрагу (став 111) ЕСЉП примећује 

донекле недоследан приступ процени доказа тужилаштва приликом 

разматрања навода подносиоца представке о полицијском злоставља-

њу. Јавно тужилаштво је своје закључке делимично заснивало на изја-

вама полицијских службеника који су учествовали у инциденту и одба-

цило сведочење родитеља подносиоца представке и лично подносиоца 

представке, зато што су сматрани пристрасним (став 75). Истовремено, 

прихваћена је као веродостојност изјава полицајаца, без давања увер-

љивог објашњења и упркос чињеници да су те изјаве такође могле бити 

субјективне и усмерене на избегавање кривичне одговорности (слични 

коментари су дати и у вези са претходно наведеном пресудом Зличић). 

Суд примећује да се подносилац представке 22. фебруара 2013. 

године жалио на злостављање од стране полиције пред истражним 

судијом, али судија није одмах наложио лекарски преглед. Осим тога, 

подносилац представке је наводно био у стању да идентификује своје 

злостављаче, али препознавање лица, у вези с тим никада није спрове-
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дено. Такође, током истраге нису саслушани ни лекари који су прегле-

дали подносиоца представке, ни саокривљени који су такође били у 

полицијској станици 21. фебруара 2013. године. Подразумева се да би, 

да су саслушани ти сведоци, на крају надлежни домаћи органи морали 

да размотре њихове изјаве заједно са осталим расположивим доказима 

и оцене њихову доказну вредност (став 112). 

ЕСЉП указује (став 113) и да је 14. новембра 2013. године Сек-

тор за унутрашњу контролу МУП одбио да подносиоцу представке 

пружи било какве информације у вези са током истраге. До 21. јула 

2015. године подносилац представке је успео да прибави записник тог 

поступка (став 76). По мишљењу Суда, све ово је ометало приступ под-

носиоца представке истрази.  

Имајући у виду све наведено ЕСЉП закључио да није спроведе-

на делотворна званична истрага о тврдњама подносиоца да је претрпео 

злостављање, па је утврдио повреду члана 3. Конвенције у процесном 

смислу. 
 

Члан 5. Конвенције  
 

- законитост притвора, разматрано према члану 5. став 1 ц) 

Конвенције 
-  

Ценећи наводе подносиоца и државе у погледу околности при-

тварања, ЕСЉП примећује да у списима нема доказа, осим навода 

самог подносиоца представке у вези с тим, да је био принудно одведен 

у полицијску станицу у Новом Кнежевцу, после претреса његовог ста-

на 20. фебруара 2013. године, или да је тамо држан против своје воље 

пре 15.50 часова, када је полиција донела решење о задржавању од 48 

сати. Лишење слободе подносиоца представке било је у потпуности у 

складу са релевантним домаћим законодавством (видети ст. 85, 86 и 

93), па није дошло до кршења члана 5. став 1 Конвенције. 
 

- У погледу дужине трајања притвора и образложења домаћих 

власти, према члану 5. став 3 Конвенције 
-  

У оцени ЕСЉП се констатује да је притвор подносиоца започео 

привременим задржавањем у полицији. Судови су затим продужавали 
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притвор петнаест пута (на период од тридесет дана, шездесет дана, два 

месеца, три месеца или до даље судске одлуке). Сваки пут, осим у јед-

ном случају, та продужења је потврђивао и другостепени суд. У свим, 

осим у четири случаја, образложења су суштински била да постоји 

основана сумња да је подносилац представке починио низ насилних 

злочина у кратком временском року и да би, ако буде пуштен на слобо-

ду, могао поновити дело, јер је већ био осуђиван у прошлости. У чети-

ри решења се наводи и да би подносилац представке, уколико буде 

пуштен на слободу, могао да утиче на сведоке који још увек нису 

саслушани у поступку, да постоје други релевантни докази који тек 

треба да се прибаве и да се извештај вештака још увек припрема (ст. 

146-147). 

У овим околностима, ЕСЉП закључује да су судови проценили 

потребу за наставком истражног затвора подносиоца представке са 

прилично апстрактне и формалистичке тачке гледишта, узимајући у 

обзир углавном то да би подносилац, ако би био пуштен могао да 

понови кривично дело. Иако се овај основ за притвор, као такав, не 

може сматрати у супротности са Конвенцијом, поновљено формали-

стичко позивање на овај разлог не може оправдати скоро три године 

притвора, имајући у виду и то да домаћи судови нису пружили никакву 

процену о томе како се укупна ситуација у вези са притвором подноси-

оца представке могла променити током времена. Прихватање другачи-

јег става, подразумевало би могућност неодређеног трајања притвора. 

(став 148). 

Оцењујући да кривични поступак покренут против подносиоца 

није био посебно сложен, да се подносилац не може кривити што је 

користио доступне правне лекове, те да чак иако је поступање бранио-

ца подносиоца представке могло довести до кашњења од месец дана, 

то не мења закључак Суда да је дошло до пореде члана 5. став 3. Кон-

венције (став 149). 
 

- Пропуст домаћих судова да саслушају подносиоца лично прили-

ком продужавања притвора, према члану 5. став 4 Конвенције 
-  

Суд је приметио да после одређивања притвора истражног 

судије 22. фебруара 2013. године, када је подносилац био лично саслу-
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шан, притвор је био продужаван петнаест пута, а решења првостепеног 

суда је потврдио и другостепени суд. Прихватајући аргумент државе да 

је подносилац могао да тражи пуштање из притвора и приликом саслу-

шања још три пута, ЕСЉП закључује да је за око три године подноси-

лац могао само четири пута да се изјасни у вези са притвором, а то пре-

ма мишљењу Суда не може бити у складу са "разумним интервалом", а 

никакви писани аргументи као део жалбених или других поступака не 

могу отклонити овај недостатак (став 155). У пресуди се указује и да се 

члан 5. став 4. односи на поступак пред судом по подношењу жалбе на 

решење о притвору, односно у вези са поступком у коме се тражи 

пуштање на слободу, као и у вези са поступком против одлука о проду-

жењу притвора. Члан 5. став 4. се не примењујуе када се решење о про-

дужењу притвора доноси по службеној дужности – чији циљ је да се 

одреди максимално трајање притвора и "обнови" правни основ за ову 

меру у смислу члана 5. став 1 ц), а не да се испита законитост притвора 

(став 156). 
 

Члан 6. став 3 (ц) 
 

ЕСЉП је указао да је члан 6 – посебно став 3, може бити од зна-

чаја пре самог суђења у оној мери у којој је правичност поступка 

озбиљно угрожена због иницијалних пропуста у поступању сагласно 

овом члану.29 

Примењујући стандарде из раније праксе, ЕСЉП је упоредио 

конкретни предмет са околностима у предмету Салдуз против Турске 

(у коме је подносиоцу био онемогућен адвокат за време полицијског 

испитивања) и предметом Дворски против Хрватске у коме подносио-

цу као и у овом предмету, није био омогућен приступ браниоцу по соп-

ственом избору. У таквим околностима задатак Суда је да оцени, 

посматрајући поступак као целину, да ли су права одбране била угро-

жена у таквом обиму што би довело у питање правичност поступка у 

целини (став 169. пресуде). 

 
29  Салдуз против Турске, Велико веће, бр. 36391/02, став 50, 27. новембар 2008. године, 

Дворски против Хрватске, Велико веће, бр. 25703/11, став 76, пресуда од 20. октобра 

2015. године. 
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ЕСЉП је прво оцењивао да ли је у конкретним околностима 

показано да је подносилац изразио жељу да има адвоката по сопстве-

ном избору и да ли су власти занемариле ову његову жељу. С тим у 

вези ЕСЉП је приметио да чак и ако се претпостави да су власти пре-

небрегнуле жељу подносиоца, он у својој притужби није образложио 

како је то утицало на правичност поступка у целини (ст. 170-172). 
 

Примена члан 41. Конвенције 
 

ЕСЉП је досудио подносиоцу представке 6.000 евра на име 

нематеријалне штете због утврђених повреда Конвенције и 2.000 евра 

на име трошкова. 

 

МИЛО САВЉЕВИЋ против Србије, бр. представке 57574/14, пре-

суда од 25. маја 2021. године30 
 

- Притужбе новинара на повреду права на слободу изражавања 

на основу члана 10. Конвенције, обавеза новинара да износи 

тачне чињенице, разлика између вредносних судова и чињеница, 

образложене домаће одлуке, успостављена равнотежа интере-

са, није утврђена повреда члана 10. Конвенције. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Предмет се односи на слободу изражавања новинара и уредника 

у контексту навода о сексуалном злостављању малолетне девојчице 

ромског порекла 2010. године, за које је био осумњичен председник 

месне заједнице у Крагујевцу. Подносилац представке је у датом тре-

нутку био новинар и уредник недељног листа "Светлост”. Лист је 3. 

јуна 2010. године објавио чланак који је написао подносилац, као и 

текст другог новинара о поменутом догађају.  

Месец дана касније председник месне заједнице (господин Б). је 

поднео тужбу за накнаду штете због клевете против подносиоца, другог 

новинара и листа "Светлост" због објављивања поменутих текстова.  

 
30  "Службени гласник РС" број 89/2021 
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Одлуком Вишег суда у Крагујевцу од 23. децембра 2010. годи-

не, делимично је усвојен захтева господина Б. и наложено подносиоцу 

представке и листу "Светлост" да исплате 100.000,00 динара за закон-

ском каматом господину Б. као и трошкове поступка у износу од 

28.220,00 динара. Наложено је листу и да без одлагања или коментари-

сања објави пресуду. Ову пресуду је делимично преиначио Апелацио-

ни суд у Крагујевцу, тако што је износ накнаде умањио на 50.000,00 

динара (око 485 евра) и што је обавезу проширио и на другог новинара 

(госпођу А) која је такође написала текст о наводном догађају. 

У пресуди ЕСЉП се наводи да је Апелациони суд у суштини 

сматрао да је а) висина накнаде од 100.000 претерана, имајући у виду 

интерес јавности да буде обавештена о конретном догађају, иако на 

примеренији начин; б) други новинар (госпођа А) је такође навела 

нетачне чињенице у наслову њеног текста, ц) господин Б. се не може 

сматрати "јавном личношћу" па није морао да толерише већи степен 

критике, с обзиром да је само био службеник у територијалној једини-

ци локалне самоуправе (став 17. пресуде).  

Пресуда се позива између осталог, на одговарјуће одредбе Зако-

на о облигационим односима и Закона о јавном информисању и меди-

јима. 

Уставни суд је 2011. године је одбацио уставну жалбу подноси-

оца представке, потврђујући да је оцена Апелационог суда била у скла-

ду са стандардима ЕСЉП и Уставног суда (Уж. 2273/2011). 

У кривичном поступку господин Б. је оптужен 2010. године за 

извршење кривичних дела противправно лишење слободе и недозвоље-

не полне радње. У децембру 2012. године он је ослобођен свих опту-

жби, што је потврђено и у поступку по жалби 2013. године. 
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 10. Конвенције 
 

Пошто није било спорно да је конкретна пресуда Апелационопг 

суда довела до мешања у право на слободу изражавања у смислу члана 

10. Конвенције, те пошто је констатовао да је мешање било засновано 

на закону у смислу члана 10. став 2. Конвенције, ЕСЉП је наставио да 
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оцењује критеријум неопходности у демократском друштву, односно 

сразмерност мешања.  

Оцењујући сразмерност мешања у право на слободу изражава-

ња ЕСЉП је пошао од својих начела утврђених у ранијој пракси (ст. 

50-54).31 Оцењујући објављене чланке и образложење које су дали 

домаћи судови ЕСЉП је посебно имао у виду следеће критеријуме: да 

ли су изнете тврдње допринеле дебати од јавног интереса; да ли се 

господин Б. може сматрати "јавном личношћу"; на који начин је подно-

силац представке прибавио конкретне информације, као и садржину, 

форму и веродостојност информација датих у чланку, и последице 

објаве конкретног текста у односу на господина Б. и тежину санкције 

која је одређена подносиоцу представке (ст. 55-60). 

У погледу конкретних чланака ЕСЉП је оценио да је јасно да су 

се они односили на питање од јавног интереса, односно на наводни 

сексуални напад на малолетну Ромкињу, те да је господин Б. убрзо био 

оптужен с тим увези (став 58). 

ЕСЉП је приметио да су се објављени чланци односили на 

наводни сексуални напад, те да се није наводило непримерено или 

незаконито поступање господина Б. у вршењу службене дужности у 

својству државног службеника. У овим специфичним околностима не 

може се рећи да је у контексту тражења обештећења због повреде угле-

да господин Б. требало да покаже већи степен толеранције у односу на 

било ког појединца у сличној ситуацији (став 60). 
 

Начин прибављања информација, садржина, форма и веродо-

стојност информација садржаних у чланцима 
 

ЕСЉП је поновио свој став да се у контексту слободе изражава-

ња, мора подвући разлика између тврдњи о чињеницама и вредносних 

 
31  Morice против Француске [ВВ], бр. 29369/10, став 124, ECHR 2015; Bédat против 

Швајцарске [ВВ], бр. 56925/08, став 48, 29. март 2016. године; Меџлис Исламске 

заједнице Брчко и други против Босне и Херцеговине [ВВ], бр. 17224/11, став 75, 27. 

јун 2017. године, видети нпр, Denisov против Украјине [ВВ], бр. 76639/11, став 97, 

25. септембар 2018. године, Beizaras and Levickas против Литваније, бр. 41288/15, 

став 117, 14. јануар 2020. године, Милисављевић против Србије, бр. 50123/06, став 

33, 4. април 2017. године.  
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судова. Постојање чињеница се може доказати, док вредносни судови 

нису подложни доказивању. Такође се мора узети у обзир и посебна 

улога судства у друштву, те да се свакоме мора обезбедити право на 

правично суђење у складу са чланом 6. став 1. Конвенције, који подра-

зумева у кривичним стварима право на непристрасан суд и право на 

претпоставку невиности. ...Новинари то морају имати на уму када 

коментаришу кривични поступак у току, јер се границе дозвољеног 

коментара не могу проширити на изјаве које би могле да наштете, 

намерно или не, праву на правично суђење или да подрију поверење јав-

ности у улогу судова током одлучивања о кривичним предметима 

(став 63).32 

ЕСЉП је затим разматрао како су конкретне информације обја-

вљене у чланцима биле добијене, те каква је била њихова садржина. 

Констатује се да су подносилац представке и недељник информисани 

од стране полиције, да су грађански судови правилно установили да је 

први чланак садржао чињенични навод – да је господин Б. починио 

више кривичних дела, упркос томе што им је било познато да је кри-

вични поступак против њега био у току, игноришући тиме његово пра-

во да се сматра невиним док се не утврди кривица.33  

У чланку је наведена и нетачна чињеница да је г. Б. починио 

кривично дело силовање у покушају, без обзира што су недељнику и 

подносиоцу биле познате информације да полиција није уопште подне-

ла кривичну пријаву због овог дела. Затим се коментарише да је Апела-

циони суд у Крагујевцу, правилно по оцени Суда, приметио да је 

постојао интерес јавности да буде обавештена о овом догађају, али да 

је то морало бити учињено на примеренији начин, те да је и други чла-

нак у наслову садржао чињеничну тврдњу (да је Б. "покушао силовање 

малолетнице"). Закључује се да домаћи судови нису пресудили против 

подносиоца представке због његових вредносних судова већ због због 

изношења нетачних чињеница.34 Иако, ограничавање права подносиоца 

 
32  Bédat против Швајцарске, Велико веће, бр. 56925/08, пресуда од 29. марта 2016. 

године, став 51, са даљим референцама. 
33  Axel Springer SE and RTL Television GmbH, Велико веће, бр. 39954/08, пресуда од 7. 

фебруара 2012. године, став 40; Bédat, горе цитиран, став 55; Ruokanen и други про-

тив Финске, бр. 45130/06, пресуда од 6. априла 2010. године, ст. 48. и 51. 
34  Egill Einarsson против Исланда, бр. 24703/15, став 52, 7. новембар 2017. године. 
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да критикује поступање државних органа у погледу њихове обавезе да 

поштују законску дефиницију датог кривичног дела, може уопштено 

посматрано, несразмерно умањити њено или његово право на слободу 

изражавања, у посебним околностима овог предмета подносилац, као и 

сваки просечни грађанин, је требало да буде у стању да на основу здра-

вог разума направи разлику између осетљивих и различитих тврдњи 

као што су "покушај силовања" – што се наводи као чињеница, и наво-

да о "сумњи да је извршио покушај силовања".35 Такође, ЕСЉП приме-

ћује да његово име и иницијали презимена било наведено у другом 

чланку,па је на локалном нивоу могао лако бити идентификован. 
 

Последице објављивања чланка у односу на господина Б. и 

тежина санкције наметнуте подносиоцу представке  
 

ЕСЉП је сматрао да је имајући у виду природу кривичне оптужбе 

против г. Б. као и своје закључке који се односе на постојање интереса 

јавности да буде обавештена (став 58. пресуде), да су последице објављи-

вања чланака у питању било довољно озбиљне да би могле да доведу до 

примене члана 8. Конвенције, у вези са заштитом угледа господина Б. 

Истовремено, правноснажна судска пресуда грађанског суда којом је под-

носилац обавезан да плати износ од око 622 евра на име нематеријалне 

штете за душевне болове које је претрпео г. Б, са трошковима и законском 

каматом, не може бити сматрано строгим, посебно имајући у виду да та 

пресуда никада није извршена, односно да подносилац није платио износ 

на чију исплату је био обавезан (став 67). 

 

МИЛОСАВЉЕВИЋ (бр. 2) против Србије, бр.4727/19), пресуда од 

21. септембра 2021. године36 
 

- Притужбе на повреду права на слободу изражавања зајемченог 

чланом 10. Конвенције у контексту чланка објављеног у недељ-

ним новинама, заштита части и угледа директора јавног пред-

узећа, непоштовање принципа одговорног новинарства, домаћи 

 
35  Упоредити по супротности са Toranzo Gomezпротив Шпаније, бр. 26922/14, став 65, 

20. новембар 2018. године. 
36  "Службени гласник РС" број 108/2021 
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судови успоставили равнотежу интереса у питању, нема 

повреде члана 10. Конвенције.  
 

Чињенично-правни контекст 
 

И у овом предмету подносилац представке је Р.М из Крагујевца, 

који је био уредник недељника "Светлост", притуживао се пред ЕСЉП 

на повреду права на слободу изражавања на основу члана 10. ЕКЉП. 

Притужбе се односе на наводну повреду права на слободу изра-

жавања новинара и уредника у контексту објављеног чланка у недељ-

нику у коме се износе критике у погледу директора једног јавног пред-

узећа. У чланку се наводи између осталог, да је А. напредовао од 

"обичног радника (са три године стручне школе) и шверцера цигарета, 

до директора погребног предузећа о чијим се приходима званичним и 

чешће незваничним, прича по граду..."У чланку је објављена фотогра-

фија г. А, са његовим именом и презименом, уз објашњење да је фото-

графија снимљена приликом промоције монографије о гробљима. 

Поводом овог текста директор погребног предузећа, г. А. 

покренуо је парнични поступак подношењем тужбе за накнаду немате-

ријалне штете због клевете у конкретном чланку и због објављивања 

његове фотографије. Виши суд, а затим и Апелациони су одлучили у 

корист директора г. А, сматрајући да је дошло до повреде његове части 

и угледа.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 10. Конвенције 
 

Полазећи од тога да је пресудама домаћих судова дошло до 

мешања у право на слободу изражавања, те да је то мешање било зако-

нито, ЕСЉП је сходно својој ранијој пракси (видети приказ претходне 

пресуде), оцењивао сразмерност мешања.  

ЕСЉП појашњава да чак и ако би се наведене изјаве сматрале 

претераним вредносним судовима, а не чињеничним тврдњама, или да 

су представљале новинарску провокацију, подносилац и новинарка Б 

нису обезбедили било какав доказ током парничног поступка како би 

поткрепили своје тврдње, имплицитно или на други начин, да је г. А. 
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заправо незаконито прибавио финансијску корист или да је незаконито 

добио две дипломе. Само нагађања у том погледу не могу бити довољ-

на основа за тако озбиљне оптужбе, упркос чињеници да је г. А. у то 

време заиста био јавна личност и да се сам чланак углавном односио на 

тему од јавног интереса. Из тога следи да су конкретна два чланка има-

ла за циљ да омаловаже личност г. А. кршећи новинарске и етичке 

стандарде (став 65). 

ЕСЉП је закључио да је постигнута правична равнотежа, изме-

ђу права подносиоца представке на слободу изражавања, и права 

господина А. да заштити свој углед и у том смислу је прихватио оцену 

домаћих судова. 

У овом делу биће приказана и једна одлука седмочланог већа 

која се односи на тврдње о повреди члана 7. Конвенције – кажњавање 

на основу закона, у контексту примене Закона о одузимању имовине 

проистекле из кривичног дела. 

 

Милорад УЛЕМЕК против Србије, број 41680/13, одлука од 2. 

фебруара 2021. године број 41680/1337 
 

- Члан 7. Конвенције, кажњавање на основу закона, нема повреде 

имајући у виду природу одузимања имовине на основу Закона о 

одузимању имовине проистекле из кривичног дела (из 2008), 

одузимање имовине се не може сматрати "казном" у смислу 

члана 7. став 1 Конвенције; 

- Члан 1. Протокола бр.1 – притужбе одбачене као очигледно 

неосноване. 
-  

Чињенично-правни контекст 
 

Подносилац представке се притуживао на основу члана 7. став 1. 

Конвенције да је примена мере одузимања имовине у његовом случају 

довела до повреде принципа неретроактивности у кривичном праву.  

У Одлуци ЕСЉП се наводи да је у периоду између 2007. и 2009. 

године подносилац представке био осуђен као вођа организоване кри-

 
37  "Службени гласник РС" број 53/2021 
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миналне групе због више тешких кривичних дела које је починио у 

периоду између 1999. и 2003. године, и због којих је осуђен на 40 годи-

на затвора. Дана 29. марта 2010. године Тужилаштво за организовани 

криминал је поднело захтев за (трајно) одузимање имовине подносиоца 

у складу са Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног 

дела. Овај захтев Тужилаштва се односио на кућу подносиоца која је 

купљена 1998. године за 374.409 немачких марака (190.000 EUR). 

Тужилац је навео да је укупна законита зарада подносиоца од 1996. до 

1998. године када је купио кућу, била само 22.789 марака (око 11.650 

евра) (ст. 6-7).  

Дана 20. маја 2010. године Посебно одељење Вишег суда у Бео-

граду је донело решење којим је усвојен захтев Тужилаштва имајући у 

виду несклад између вредности имовине и законите зараде подносиоца 

представке. Будући да подносилац представке није пружио доказ да је 

спорну имовину стекао законито стеченим средствима и пошто је осу-

ђен за тешка кривична дела са елементима организованог криминала, 

суд је сматрао да је одузимање у складу са чланом 2. Закона из 2008. 

године. Суд је такође објаснио да оваква врста одузимања није захтева-

ла успостављање непосредне везе између кривичног дела за које је 

подносилац представке осуђен и стицања имовине, као што је то био 

случај са одузимањем имовинске користи стечене кривичним делом у 

складу са чл. 91. и 92. Кривичног законика. (став 8) Апелациони суд у 

Београду је потврдио ово решење 3. априла 2012. године. У решењу 

Апелационог суда се између осталог разјашњава да ....доношењем пра-

воснажне пресуде за кривична дела из члана 2. Закона о одузимању 

имовине проистекле из кривичног дела, не значи да је имовина осуђеног 

проистекла из тих кривичних дела, већ само даје претпоставку, уз 

испуњење других услова, да имовина коју поседује осуђени проистекла 

из криминалне активности. ...код одузимања имовине проистекле из 

кривичног дела одузима се и имовина, без обзира да ли се ради о при-

времено или трајном одузимању, а да се криминално порекло те имо-

вине претпоставља, због чега је без значаја када је и којим кривичним 

делом имовина стечена и постојање тог кривичног дела не мора бити 

ни доказано. Претпоставка код трајног одузимања имовине происте-

кле из кривичног дела је постојање правоснажне пресуде за неко од 

кривичних дела из члана 2 Закона о одузимању имовине проистекле из 



Пракса Европског суда за људска права 

125 

кривичног дела, а имовина може бити стечена и пре извршења пред-

метног дела.38 Наводи се такође да је Апелациони суд истакао да мера 

одузимања имовине није кривична санкција већ посебна мера одузима-

ња богатства стеченог криминалнима активностима. Апелациони суд је 

закључио да из ових разлога одредбе о забрани ретроактивности кри-

вичног закона нису примењиве (став 11. Одлуке). 

Уставни суд је одбацио уставну жалбу прихватајући образложе-

ње које је дао Апелациони суд.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

ЕСЉП је полазећи од своје раније праксе (ст. 47-48) указао да у 

смислу Конвенције, нема "осуде" ако није установљена у складу са 

законом и ако није било дела – кривичног или прекршаја. У том сми-

слу, нема казне ако није утврђена одговорнст појединца.39 Концепт 

"казне" према члану 7. Конвенције има аутономно значење. Из члана 7. 

став 1. следи да је почетни корак у процени постојања "казне" да ли је 

мера у питању донета после одлуке да је лице криво за одређени кри-

вично дело. Међутим, и други фактори могу бити од значаја: природа и 

сврха мере, квалификација према националном праву, поступак прили-

ком доношења и примене мере, њена строгост.40 

ЕСЉП је затим применио ове критеријуме на конкретни пред-

мет. 

У погледу квалификације спорне мере ЕСЉП примећује да су 

српски судови било јединствени у закључку да одузимање имовине 

проистекле из кривичног дела не представља казну у смислу члана 34. 

став 2. Устава и члана 7. став 1. Конвенције. Имајући у виду критерију-

ме развијене кроз праксу ЕСЉП, утврдили су да одузимање имовине не 

представља додатно кажњавање, већ последицу чињенице да су учини-

лац или друга лица стекла имовину која потиче од незаконитог дела. 

 
38  Решење Апелационог суда у Београду, Кж2 По1 73/11. 
39  Varvara против Италије, бр. 17475/09, став 69, 29. октобар 2013. године, и G.I.E.M. 

S.R.L. и други против Италије, Велико веће, бр. 1828/06 и други, став 251, 28. јун 

2018. године. 
40  G.I.E.M. S.R.L и други, ст. 210. и 211, Ilnseher против Немачке, Велико веће, бр. 

10211/12 и 27505/14, став 203, 4. децембар 2018. године. 
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ЕСЉП уочава да се казне и одузимање имовине сматрају различитим 

мерама у српском правном систему. Одузимање имовине није обухва-

ћено кривичним санкцијама које прописује Кривични законик, нити је 

уопште регулисано Кривичним закоником. Чињеница да се Законик о 

кривичном поступку супсидијарно примењује и да посебно веће кри-

вичног суда доноси решење о одузимању имовине, не мења закључак 

да се одузимање имовине не може сматрати казном (став 49). 

Оцењујући природу и сврху одузимања имовине, ЕСЉП уочава 

(став 50) да је ова мера имала за циљ усклађивање са обавезама према 

Конвенцији Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању 

прихода стечених криминалом.41 

ЕСЉП примећује даље да неколико карактеристика система 

одузимања имовине на основу Закона из 2008. године чине овај систем 

пре упоредивим са институтом грађанске конфискације in rem, него са 

новчаним кажњавање у смислу кривичног права. Формулација закон-

ских одредаба указује да је систем усмерен према имовини, а не према 

лицу. Разматрајући даље сврху спорне мере (став 54) ЕСЉП примећује 

да је, посебно у контексту организованог криминала, акумулирање 

финансијских средстава од суштинског значаја за функционисање кри-

миналне мреже. Удар на средства криминалних група и осигуравање да 

криминалци неће профитирати од незаконитих активности је кључно за 

спречавање криминала. У циљу ефикасније борбе против овог крими-

нала, конкретни Закон из 2008. године даје могућност судовима да 

донесу одлуку о одузимању имовине на основу доказа који се сматрају 

довољним да је порекло имовине незаконито. Ови докази, према 

доследној судској пракси, могу бити несклад између вредности имови-

не и законитих прихода учиниоца кривичног дела и његове или њене 

 
41  Закон о потврђивању Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузи-

мању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма "Службени гласник 

РС" број 19, од 19. марта 2009. године), видети и Dassa Foundation и други против 

Лихтенштајна (одл.), бр. 696/05, 10. јул 2007. године, у вези са мером заплене имови-

не коју су наредили кривични судови током кривичне истраге и у контексту циља 

поступка за одузимање имовине, Balsamo против Сан Марина, бр. 20319/17 и 

21414/17, став 62, 8. октобар 2019. године, у вези са одузимањем имовине у кривич-

ном поступку. 
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немогућности да докаже законито порекло имовине.42 Суд сматра да 

све ово потврђује превентивни карактер одузимања и показује да је 

мера креирана да спречи незаконито коришћење имовине која је пред-

мет одузимања.  

У погледу поступка у коме је мера донета, ЕСЉП примећује да 

је решење о одузимању донело посебно веће кривичног суда у посеб-

ном поступку у складу са Законом из 2008, при чему је оцена суда била 

објективна и заснована на релевантним доказима, који нису били успе-

шно оспорени (став 55). 

У погледу тежине мере која је одређена, ЕСЉП је указао да тежи-

на мере сама по себи није одлучујућа. Указује се даље да се она може 

односити на имовину значајне вредности, те да нема горње границе вред-

ности имовине која се одузима. Међутим, одузимање се може применити 

само у односу на ону имовину чијесе законито порекло не може утврдити. 

Осим тога, суд може према Закону из 2008. године (члан 34) да власнику 

остави део имовине ако би било доведено у питање издржавање власника 

или лица која је он дужан да издржава (став 56). 
 

Члан 1. Протокола бр. 1 
 

Када је реч о законитости мешања, ЕСЉП је констатовао да је 

трајно одузимање имовине суд наложио на основу закона, чије су 

одредбе јасне, прецизне и предвидљиве. Суд је додатно указао да се 

принцип "законитости" према члану 1. Протокола бр. 1. не може разу-

мети тако да спречава законодавца да усвоји мере контроле коришћења 

имовине или другог мешања у имовинска права путем нових мера које 

се могу ретроактивно примењивати на трајне ситуације или нове прав-

не односе. Суд је закључио да је мера одузимања имовине била у скла-

ду са начелом законитости. 

Такође, у погледу легитимног циља, Суд сматра да је мера трај-

ног одузимања имовине у конкретном случају извршена у складу са 

општим интересом, па је у овом делу представка проглашена очиглед-

но неоснованом, и као таква, недопуштеном. 

 
42  М. против Италије, бр. 12386/86, Одлука Комисије од 15. априла 1991. године, која 

се односи на конфискацију имовине од лица за које се сумњало да је члан мафијашке 

организације. 



Пракса Европског суда за људска права 

128 

ПРЕСУДЕ ТРОЧЛАНОГ ОДБОРА (устаљена пракса ЕСЉП) 
 

НИКОЛИЋ против Србије, бр. 15352/11, од 19. октобра 2021. годи-

не43 
 

- Притужбе на повреду права на правично суђење и неделотвор-

ну истрагу поводом навода о физичком нападу на подноситељ-

ку представке, ЕСЉП сматрао да се наводи представке могу 

подвести под члан 8. Конвенције, повреда позитивних обавеза 

државе на основу члана 8. Конвенције. 
 

У овом предмету који је Суд подвео под своју устаљену прак-

су44, за оцену Суда су била од значаја следећа питања: дужина трајања 

поступка који је подноситељка морала да покрене како би остварила 

право на накнаду штете и питање да ли се то може сматрати делотвор-

ним правним леком као и висина трошкова који су јој наметнути с тим 

у вези. Стварни износ накнаде који јој је досуђен у околностима овог 

предемта није био упоредив са износом који је Суд досуђивао у слич-

ним предметима (видети на пример Сандра Јанковић против Хрватске, 

став 74, и Исаковић Видовић, став 70). 

Анализирајући ток конкретног кривичног поступка, Суд приме-

ћује да је он обустављен због застарелости без опипљивих резултата, 

односно без коначне одлуке о кривици нападача. Покушаји подноси-

тељке да представке да укаже на могућност наступања застарелости 

кривичног гоњења били су занемарени. Пропуст да се адекватно одго-

вори на њене наводе у овом случају изазива сумњу у ефикасност систе-

ма који је успоставила држава и обесмишљава кривични поступак 

покренут приватном тужбом. 

Суд закључује да спорно поступање (суда) у посебним околно-

стима овог предмета није пружило подноситељки одговарајућу зашти-

ту од напада на њен физички интегритет показујући да је начин на који 

је кривичноправни механизам примењен био мањкави до те мере да 

 
43  "Службени гласник РС" број 109/2021 
44  Сандра Јанковић против Хрватске, бр. 38478/05, пресуда од 5. марта 2009. године, 

Исаковић Видовић против Србије, бр. 41694/07, пресуда од 1. јула 2014. године. 
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представља повреду позитивних обавеза тужене државе према члану 8. 

Конвенције (став 67). 

 

ЛИЛИЋ и други, бр. 16857/19 и 43001/19, пресуда од 14. јануара 

2021. године45 
 

- Претерано дуго трајање стечајног поступка 
 

Суд је поновио да је период до једне године у складу са захте-

вима Конвенције и да у овом случају нема разлога да одступи од своје 

досадашње праксе. ЕСЉП указује да би могао да прихвати много дужи 

временски оквир за извршење, уколико би се Република Србија одлу-

чила за свеобухватно решење овог питања, позивајући се на одлуку у 

предмету Муховић и други против Босне и Херцеговине (број пред-

ставке 40841/13, од 15. септембра 2020. године). Као и у ранијој прак-

си, подносиоцима је досуђено по 1.000 евра на име накнаде нематери-

јалне штете због дужине трајања поступка и држава је обавезана да 

исплати подносиоцима износе који су досуђени пресудама домаћих 

судова.  

 

МЛАДЕНОВИЋ и ЂОКИЋ, бр. 44719/18 и 44998/18, пресуда од 29. 

априла 2021. године46 
 

Члан 6. став 1. право на суђење у разумном року, неизвршење 
 

- Претерано дуго трајање извршног поступка, позивање на пресу-

ду Стевановић и други против Србије, бр. 43815/17 и 15 других, 

став 17, 27. август 2019. године.  

- Поступци извршења трајали око 14 година пред Општин-

ским/Основним судом у Лесковцу. Досуђена накнада 1.000 евра 

и трошкови у износу од 250 евра. 

 

 
45  "Службени гласник РС" број 14/2021 
46  "Службени гласник РС" број 89/2021 
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ИВКОВИЋ и др, бр. 62554/19 4559/20 22108/20, пресуда од 22. јула 

2021. године47 
 

- Претерано дуго трајање парничног поступка, домаћи суд није 

утврдио повреду права на суђење у разумном року, поступци 

трајали око осам година, досуђена накнада од 1.500 евра сваком 

од три подносиоца представке и трошкови поступка од по 250 

евра. 

 

БАЈКИЋ и ЖИВКОВИЋ, бр. 30141/19 4419/20, пресуда од 

16.12.2021. године 
 

- дуго трајање парничног поступка (преко девет и преко десет 

година, два нивоа јурисдикције), при чему домаћи суд није 

утврдио повреду права на суђење у разумном року. ЕСЉП се 

позвао између осталог на пресуду Савић и други, бр. 22080/09, 

5. април 2016. године. Подносиоцима је досуђено по 2.100 евра 

на име накнаде нематеријалне штете због дужине трајања 

поступка.  
 

*     *     * 
 

Поред поменуте одлуке у предмету Улемек, током 2021. године 

донето је још 81 одлука (обухватају често више лица) којима се пред-

мети бришу са листе предмета пред Судом у највећем броју случајева 

на основу закљученог пријатељског поравнања у предметима устаљене 

праксе (разумни рок, неизвршење пресуда донетих против друштвених 

предузећа), при чему је такве одлуке доносио трочлани одбор. 

У предмету Мик и Јовановић (бр. 9291/14 63798/14, 23.3.2021. 

године)48 представке су брисане са листе предмета јер је Република 

Србија усвојила опште мере у складу са пресудом Зорица Јовановић 

против Србије и донела Закон о утврђивању чињеница о статусу ново-

рођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републи-

ци Србији. Суд је даље констатовао да овај Закон предвиђа: судске и 

 
47 "Службени гласник РС" број 89/2021 
48  "Службени гласник РС" број 55/2021 
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вансудске поступке за решавање питања са којима су се суочиле под-

носитељке и друга лица, те да је циљ Закона да се открије истина о 

деци за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици 

Србији. Такође је примећено да домаћи судови приликом утврђивања 

чињеница имају овлашћење да истражују и прибављају доказе не само 

на захтев подносилаца предлога, већ и по сопственој иницијативи. Суд 

је констатовао и све друге мере које су спроведене укључујући и обуке 

за судије о примени овог Закона.49  

У неколико предмета представке су проглашене недопуште-

ним због злоупотребе права на представку. Тако нпр. у предмету 

Смиљковић, бр. 48176/1850 због недостављања података Суду о призна-

њу повреде права на суђење у разумном року од стране домаћег суда, а 

у одлуци се указује и на обавез адвоката да се марљиво упознају о 

свим детаљима случаја, придржавајући се свих релевантних правила 

поступка. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса 

Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па 

чак, ако се систематски догађа, може довести до тога да се појединим 

адвокатима забрани заступање пред ЕСЉП. 

Неке представке су проглашене недопуштеним због неисцрпе-

ности домаћих правних средстава. У одлуци Владимир Стојановић и 

7 других (број представке 37268/19. од 21. јануара 2021. године)51 

ЕСЉП је оценио да нису исцрпени правни лекови у складу са Законом 

о заштити права на суђење у разумном року.  

 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 

Из овог прегледа праксе, видимо да се понављају питања која је 

ЕСЉП већ раније разматрао у односу на Републику Србију. То потвр-

ђују пресуде седмочланог Већа донете у кривичној материји у погледу 

члана 3. Конвенције посебно због неделотворне истраге у вези са наво-

дима о злостављању. Повреда члана 3. утврђена је раније на пример у 

 
49  У складу са овом одлуком ЕСЉП је одлучио још у два предмета бришући представке 

са листе предмета пред Судом (Илић, бр. 6072/17, Савковић, бр. 9864/15). 
50  "Службени гласник РС" број 53/2021 
51  "Службени гласник РС" број 19/2021 
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пресуди Станимировић52. Такође, у пресуди Хабими и други53 утврђена 

је повреда члана 3. у процесном смислу, док су нпр. у пресудама Гји-

ни54 и Јевтовић55, утврђене повреде члана 3. Конвенције, не само у про-

цесном већ и у материјалном смислу. Такође у пресуди С. Петровић 

утврђене су и повреде различитих аспеката члана 5. Конвенције у вези 

са продужавањем притвора.  

У три пресуде седмочланог већа није утврђена повреда конвен-

цијских права. Пресуда Свиленгаћанин и други значајна је с обзиром на 

оцену поступања Врховног суда и оцену мера за уједначавање судске 

праксе. Из две пресуде у којима је разматрано право на слободу изра-

жавања видимо да је ЕСЉП прихватио аргументацију српских судова 

који су своје одлуке донели прихватајући стандарде стразбуршког суда 

приликом оцене сразмерности мешања у право на слободу изражавања. 

Одлука Улемек је прва одлука у односу на Републику Србију 

која се односи на одузимање имовине у контексту борбе против орга-

низованог криминала.  

Из бројних одлука и закључених поравнања видимо да се и 

даље највећи број представки поднетих против Републике Србије одно-

си на суђење у разумном року, извршење пресуда донетих против 

предузећа са већинским друштвеним капиталом и висину накнаде због 

повреде права на суђење у разумном року. Питање дужине стечајних 

поступака и одговорности државе с тим у вези, представља велики иза-

зов за привредне судове, а одређене законодавне мере би могле да 

допринесу решавању овог питања, као што нам то указује и сам ЕСЉП 

(Лилић и др, видети горе).  

 Напомињем да број представки против Србије бележи благи 

пораст, па је тако закључно са 30. јуном 2022. године пред ЕСЉП било 

1950 представки против Републике Србије (што је 2,7% од укупног 

броја представки пред ЕСЉП). Србија је и даље међу првих десет 

држава по броју представки пред стразбуршким судом. 

 

 
52  "Службени гласник РС" број 81/2011 
53  "Службени гласник РС" број 2/2020 
54 "Службени гласник РС" број 15/2019 
55  "Службени гласник РС" број 2/2020 
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Вања Родић, 

саветник за праћење примене међународних стандарда  

заштите људских права 

 

 

ИЗБОР ИЗ НОВИЈЕ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА  

ЗА ЉУДСКА ПРАВА1 

 

- ПРИМЕНА ЧЛАНА 8. И ЧЛАНА 14. КОНВЕНЦИЈЕ (право 

на поштовање приватног и породичног живота и забрана 

дискриминације) 
 

Јурчић против Хрватске, бр. 54711/15, пресуда од 4. фебруара 2021. 

године 
 

- Члан 14. у вези са чланом 1. Протокола бр. 1, неоправдана непо-

средна дискриминација ускраћивање исплате у вези са радним 

односом жени која је пролазила кроз поступак вантелесне оплод-

ње непосредно пре ступања на ново радно место, проблематична 

природа провере осигурања која често погађа труднице и жене 

које су закључиле уговор о раду у одмаклом стадијуму трудноће; 

мере за заштиту материнства од суштинског значаја за пошто-

вање начела равноправности полова, постојање родних стерео-

типа кроз став о медицинској неспособности трудница у погледу 

заснивања радног односа, утврђена повреда. 
 

Наведена права подноситељке су повређена у погледу права на 

накнаду за време одржавања трудноће као и право на накнаду током 

породиљског одсуства коју је Хрватски завод за здравствено осигура-

ње (ХЗЗО) одбио да исплати подноситељки у пуном износу као запо-

сленом лицу.  
 

 
1  Дати прикази пресуда Европског суда за људска права су информативног карактера, 

сачињени су на основу увида у конкретне пресуде ЕСЉП и информација добијених у 

оквиру сарадње у Мрежи највиших судова са ЕСЉП. 
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Чињенично-правни контекст 
 

Подноситељка представке је била континуирано запослена у 

периоду од 1993 – 2009. године. У новембру 2009. године подноситељ-

ка је започела поступак вантелесне оплодње. Крајем истог месеца запо-

слила се у једном приватном предузећу у Сплиту, а у децембру исте 

године је сазнала да је трудна (закључила је уговор о раду десет дана 

пошто је завршила процедуру вантелесне оплодње in vitro (IVF). Под-

носитељка је затим отворила боловање ради одржавања трудноће због 

компликација које је имала. 

После отварања боловања ради одржавања трудноће (на терет 

Хрватског завода за здравствено осигурање, у даљем тексту ХЗЗО), 

ХЗЗО је спровео интерну истрагу у погледу њеног статуса осигурани-

ка. ХЗЗО је сматрао да је подноситељка закључила фиктивни уговор о 

раду с послодавцем у Сплиту, знајући да је могуће да је у тренутку 

закључења уговора трудна јер је већ започела поступак вантелесне 

оплодње. ХЗЗО је сматрао да је тај фиктивни уговор закључен само и 

искључиво ради остваривања права на накнаду из здравственог осигу-

рања на основу компликација у трудноћи, а касније и током породиљ-

ског одсуства, на коју накнаду су имале право све запослене труднице. 

ХЗЗО је затим донео одлуку којом је укинуо осигурање подноситељки 

чиме је она остала без накнаде за време трудноће, а накнада за време 

породиљског одсуства била јој је битно смањена. 

Подноситељка је покренула поступак пред Високим управним 

судом, али је њена тужба одбијена. Пред Уставним судом њена жалба 

је такође одбијена. 

Подноситељка се у поступку пред ЕСЉП жалила да је била дис-

криминисана као жена која је пролазила кроз поступак вантелесне 

оплодње.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 14. Конвенције у вези са чланом 1. Протокола бр. 1 
 

ЕСЉП је утврдио повреду члана 14. Конвенције заједно са чла-

ном 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију. 
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У овом предмету Суд је први пут донео одлуку која се односи 

на дискриминацију по основу трудноће. ЕСЉП је разматрао домаћу 

праксу која погађа жене у вези са трудноћом. Уочена је пракса преи-

спитивања одлука у вези са запошљавањем када је уговор у раду 

закључен за време трудноће, иако према домаћем праву послодавцу 

није дозвољено да одбије да запосли трудну жену због њеног стања. У 

том смислу, ЕСЉП је изразио забринутост због родних стереотипа у 

овом контексту (став 83).2 

ЕСЉП је пошао од својих ранијих ставова у којима се наглаша-

ва заштита од различитог поступања, без оправданог и разумног оправ-

дања, лица која су у истој или релативно сличној ситуацији. У том сми-

слу, није неопходно да се покаже да су групе које се пореде идентичне. 

У сврху члана 14. Конвенције, разлика у поступању је дискриминатор-

на, ако не постоји "објективно и разумно оправдање", ако се не тежи 

"легитимном циљу" или ако не постоји "разумни однос сразмерности" 

између употребљених средстава и циља чијем се остварењу тежило 

(став 62).3 Разлике у поступању које се заснивају на препознатљивим 

карактеристикама или статусу могу довести до дискриминације у сми-

слу члана 14. Конвенције (став 63).4 

Државама је уобичајено остављено широко поље слободне про-

цене у погледу општих мера које се односе на економску или социјал-

ну политику. Међутим, било какве мере које се у том смислу предузи-

мају морају бити примењене без дискриминације и у складу са условом 

сразмерности (став 64.).5 ЕСЉП такође указује да је унапређење једна-

кости полова један о главних циљева држава чланица Савета Европе. У 

предметима у којима постоји разлика у поступању на основу разлике 

према полу, поље слободне процене које државе имају је уско, и у 

 
2  Carvalho Pinto de Sousa Morais против Португала, бр. 17484/15, ст. 48-54, пресуда од 

25. јула 2017. године. 
3  Molla Sali против Грчке, бр. 20452/14, ст. 133 и 135, пресуда Великог Већа од 19. 

децембра 2018. године. 
4  Fábián против Мађарске, бр. 78117/13, став 113, пресуда Великог већа од 5. септем-

бра 2017. године 
5  Fábián, горе цитирано, став 115, Carson и други против Уједињеног краљевства, бр. 

42184/05, став 61, ECHR 2010, Лакићевић и други против Црне Горе и Србије, бр. 

27458/06 и др, став 59, пресуда од 13. децембра 2011, Stec и други против Уједиње-

ног краљевства, Велико веће, бр. 65731/01 и 65900/01, став 55, ECHR 2006 VI 
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таквим ситуацијама принцип сразмерности не подразумева само да 

конкретна мера одговара циљу који се жели постићи, већ она мора 

бити и неопходна у датим околностима.6 ЕСЉП је кроз своју праксу, 

иако индиректно, указао на потребу за заштитом трудноће и материн-

ства7 (ст. 65-66). 

У конкретном предмету, разматрајући да ли је било различитог 

поступања на основу пола, Суд је приметио да подноситељки није при-

знат статус осигураног запосленог лица, па ни право на накнаду на 

коју би имала право као запослено лице на основу уговора о раду (који 

је проглашен фиктивним због њене трудноће). Суд је закључио да 

пошто само жене могу бити трудне, следи да је подноситељка била 

третирана другачије по основу пола. Суд је подсетио на своје ставове 

из пресуде Napotnik против Румуније (предмета у коме није утврђена 

повреда због престанка радног односа у дипломатији због трудноће 

подноситељке).8 (ст. 70-71) 

Разматрајући наводе државе да је престанак статуса осигураног 

лица, имало легитиман циљ заштите јавних средстава од коришћења на 

преваран начин, Суд наглашава да се трудноћа жене не може сматрати 

преварним поступањем, и да финансијске обавезе државе током труд-

ноће жене не могу саме по себи, чинити разлоге довољне тежине, који 

би оправдали разлику поступању на основу пола. С тим у вези ЕСЉП 

се позвао и судску праксу Суда правде ЕУ и релевантне стандарде 

Међународне организације рада (видети ст. 73 и 84. пресуде). 

Разматрајући да ли се разлика у поступању може сматрати 

оправданом, ЕСЉП је подвукао да увођење заштите материнства пред-

ставља суштинску меру за одржавање принципа једнаког поступања у 

односу на мушкарце и жене у вези са запослењем. ЕСЉП је подсетио 

да у принципу, чак и када је рад једног запосленог предуслов за спро-

вођење уговора о раду, заштита која је дата женама током трудноће, не 

може зависити од тога да ли је њено одсуство на послу у вези са труд-

ноћом, било од кључног значаја за послодавца или због чињенице да је 

 
6  Emel Boyraz против Турске, бр. 61960/08, став 51, пресуда од 2. децембра 2014. године. 
7  Mutatis mutandis, Khamtokhu и Aksenchik против Русије, бр. 60367/08 и 961/11, став 

82, пресуда од 24. јануара 2017; Alexandru Enache против Румуније, бр. 16986/12, ст. 

68 и 76-77, пресуда од 3. октобра 2017. године.  
8  Napotnik против Румуније, бр. 33139/13, став 77, пресуда од 20. октобра 2020. године. 
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привремено била спречена да ради посао због кога је ангажована. При-

ликом одлучивања у случају подноситељке представке, домаће власти 

су се ограничиле, на закључак да због процедуре вештачке оплодње 

подноситељка медицински није била способна да ради конкретни 

посао, имплицирајући да је требало да се уздржи од тога док њена 

трудноћа не буде потврђена. Ово је у супротности са домаћим и међу-

народним правом и представља обесхрабривање подноситељке да тра-

жи посао због могуће трудноће (ст. 76-77). 

Суд је отишао и даље указујући и на додатне факторе који су 

предметну разлику у поступању чинили још тежом – недостатак обра-

зложења у погледу закључка домаћих органа да је подноситељка 

закључила фиктиван уговор иако у дато време није могла да зна да ли 

је или не процедура вештачке оплодње била успешна, нити је имала 

обавезу да пружи информацију о тој чињеници, при чему домаћи закон 

забрањује послодавцу или било ком другом лицу да тражи такву 

информацију. Уопштено посматрано, ништа не указује да су жене које 

пролазе кроз ову процедуру, неспособне да раде за време ових проце-

дура или током трудноће (ст. 80-82. пресуде).  

На крају, Суд је изразио забринутост због претеривања у 

закључку домаћих органа – којима се имлицирало да жене не треба да 

траже посао за време трудноће или уколико постоји и сама могућност 

да је до трудноће дошло (видети став 83. пресуде). Ово представља 

родни стереотип, а што је озбиљна препрека за постизање стварне 

суштинске једнакости полова, а што је један од главних циљева држава 

чланица Савета Европе и није кршење само домаћих закона, већ у 

супротности са меродавним међународним стандардима о родној једна-

кости.9 У том смислу ЕСЉП се ослонио на Конвенцију Уједињених 

нација о елиминацији свих облика дискриминације жена, Истанбулску 

конвенцију, Конвенцију Међународне организације рада о заштити 

материнства из 2000 (бр. 183), као и Препоруку Комитета министара 

Савета Европе  Rec(2019)1. 

Суд је подноситељки досудио накнаду на име повреде права у 

износу од 7.500 ЕУР и износ од 1.150 ЕУР на име трошкова поступка. 

 

 
9  Carvalho Pinto de Sousa Morais против Португала, горе цитирано, ст. 48-54. 

https://rm.coe.int/168093b26a
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Пресуда Миле Новаковић против Хрватске, бр. 73544/14, пресуда 

од 17. децембра 2020. године 
 

- Члан 8. став 1 Конвенције: утврђена повреда права на приват-

ни живот подносиоца представке због неоправданог отказа, 

подносилац је био наставник српског етничког порекла, а 

отказ је добио због пропуста да користи стандардни хрватски 

језик током предавања у школи, пошто је сматрано да подно-

силац нема способност да се прилагоди стандарном хрватском 

језику, с обзиром на године живота. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Подносилац је српског етничког порекла, студирао је у Србији 

и радио као наставник у Хрватској од 1971. године. Од 1. септембра 

1998. године био је запослен као наставник у средњој школи на под-

ручју Дарде у источној Славонији. Према наводима просветног инспек-

тора који је крајем 1998. године спровео поступак контроле по аноним-

ној пријави у овој школи, он није у настави користио стандардни 

хрватски језик. На основу наведеног, добио је отказ, пошто у школи 

није било радних места на које је могао бити премештен, а с обзиром 

на његове године живота (55 година живота и 29 година стажа) надле-

жни орган је сматрао да није оправдано очекивати да би могао да про-

мени свој начин предавања и научи да наставу изводи на хрватском 

језику. 

Подносилац се жалио Општинском суду у Белом Манастиру, 

који је жалбу одбио, после чега се жалио Жупанијском суду у Осијеку, 

који је такође одбио жалбу. Подносилац је изјавио ревизију Врховном 

суду Хрватске коју је суд одбио као неосновану. Подносилац је поднео 

уставну тужбу Уставном суду Републике Хрватске приговарајући да је 

произвољно отпуштен из дискриминишућих разлога заснованих на 

његовом етничком пореклу. Уставни суд је тужбу одбио, наводећи да 

је јасно да је подносилац представке, као и сваки други наставник у 

Хрвасткој, обавезан да наставу изводи на хрватском језику. Ова одлука 

је достављена његовом пуномоћнику средином 2014. године. 

Влада је тврдила да он није исцрпео сва домаћа правна средства 

јер никада није изричито приговорио на повреду права на поштовање 
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приватог живота. Такође, Влада је изнела став да члан 8. није примен-

љив јер он уопште није био отпуштен из разлога повезаних са његовим 

приватним животом.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

Применљивост члана 8. Конвенције 
 

Суд је потврдио раније изнет став да спорови повезани с рад-

ним односом нису сами по себи искључени из области "приватног 

живота" у смислу члана 8. Конвенције. Појаснио је и да постоје два 

начина на која би се неко питање у вези с приватним животом обично 

могло отворити у таквом спору: или због разлога на којима се побијана 

мера заснивала или, у одређеним случајевима, због последица на при-

ватни живот. Коначно, Суд је навео да, када је у питању приступ засно-

ван на последицама, подносилац представке мора изнети доказе којима 

доказује последице побијане мере (став 43 пресуде). 

С обзиром на то да је кључни разлог отказа подносиоца, језик 

који је користио при подучавању ученика, био елемент уско повезан с 

његовим српским етничким пореклом и да је мишљење да више не 

може променити ту своју карактеристику било директно повезано с 

његовим годинама живота, Суд је уверен да су разлози на којима се 

побијана мера заснивала били у довољној мери повезани с приватним 

животом подносиоца представке, због чега је оправдана применљивост 

члана 8. на чињенице овог предмета према приступу заснованом на 

разлозима (ст. 48-49).10  
 

Да ли је мешање према члану 8. Конвенције било оправдано? 
 

Отказ дат подносиоцу представке довео је до мешања у његово 

право на приватни живот. Ово мешање је било у складу са законом и 

тежило је легитимном циљу – праву ученика да слушају наставу на 

хрватском језику. Питање је да ли је ово мешање било "неопходно у 

демократском друштву". 

 
10  Денисов против Украјине, пресуда Великог већа, бр. 76639/11, ст.100-117. 
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Домаће право је предвиђало образовање на језику националних 

мањина, у складу са међународним стандардима, према којима је туже-

на држава имала обавезу да између осталог, промовише очување језика 

националних мањина. С тим у вези, питање језика на коме ће се изво-

дити настава у школама у датом тренутку, није било сасвим јасно 

дефинисано. Домаћи судови су имали тешкоће приликом утврђивања 

језика на коме је подносилац представке имао обавезу да предаје. Пре-

ма домаћем закону, у складу са општим правилом школе морају да 

обезбеде одржавање часова на хрватском језику. Међутим, у светлу 

процеса мирне реиинтеграције у региону, одређене школе у Источној 

Славонији у то време су омогућавале наставу на мањинским језицима, 

укључујући и српски. У конкретној школи је усмени налог према коме 

је настава требало да се одвија искључиво на хрватском језику, дат 

само месец дана пре конкретне инспекције (став 62). 

Инспекција је спроведена само у погледу наставника који су 

били српског етничког порекла, а уследила је после анонимне жалбе 

ученика хрватског порекла. У погледу наставника који су били хрват-

ског порекла није била спроведена инспекција како би се установило 

да ли је језик који они користе одговарајући или да ли они поступају у 

сагласности са прописима у обаваљању својих дужности у настави.  

Иако је тачно да су притужбе ученика поднете само против 

наставника српског порекла, у специфичном послератном контексту 

региона Источне Славоније у дато време, издвајање одређене групе 

лица на основу језика, који је у тесној вези са њиховим етничким поре-

клом, оправдано би могло да доведе до постављања питања усаглаше-

ности са забраном дискриминације гарантоване Конвенцијом и Уста-

вом Републике Хрватске.11 У том смислу, ЕСЉП је приметио да се у 

извештајима Европске комисије против расизма и нетолеранције12 

наводи да су представници мањинских група значајно мање присутни у 

националном образовању (став 63). 

ЕСЉП је даље указао да не умањујући значај циља државе да 

ученици имају право на образовање на хрватском језику, и важност тог 

 
11  Видети с тим у вези,Оршуш и други против Хрватске, пресуда Великог већа, бр. 

15766/03, став 153, ECHR 2010. 
12  Први и други извештај у односу на Хрватску Европске комисије против расизма и 

нетолеранције (ECRI), ст. 29. и 30. пресуде.  
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циља у специфичним околностима у региону у то време, подносиоцу 

није понуђена алтернатива, односно није му омогућено да усклади сво-

ја предавања са прописима, нити је то икада разматрано. (став 64) 

Суд је приметио да домаћи прописи у вези са инспекцијским 

надзором у образовању, предвиђају могућност да се наложи исправља-

ње неправилности у раду у одређеном року или се наставнику може 

забранити да предаје. Нема оправдања за одлуку инспекције у случају 

подносиоца представке да донесе тежу меру - забране рада (став 65). 

Друго, ЕСЉП је приметио да према важећем закону о раду, у 

случају отказа из личних разлога, послодавац је био у обавези да запо-

сленом омогући додатно образовање или оспособљавање за друго рад-

но место, осим ако се може доказати да би такво образовање или пре-

квалификација били неразумни. Запањујуће је то што је школа једно-

ставно одбацила могућност пружања додатног образовања или обуке 

само на основу старости подносиоца представке и година радног ста-

жа. Штавише, ни школа ни домаћи судови нису дали детаљно и убе-

дљиво објашњење зашто би године подносиоца представке биле непре-

мостива препрека за његово прилагођавање како би могао да предаје на 

стандардном хрватском језику, иако је терет доказивања био на посло-

давцу (став 66). 

Држава се позвала на пресуду националног највишег суда, у 

којој је изражен став да послодавац може узети у обзир и године запо-

сленог приликом процене да ли се може успешно обучити за други 

посао. ЕСЉП није сматрао да је његов задатак да уопштено процењује 

приступ домаћих судова, али је ипак приметио да у том случају, одлуке 

морају имати одговарајуће и убедљиво образложење како би се избегао 

утисак произвољности приликом доношења таквих закључака (став 

67). 

Према оцени Суда у околностима предмета подносиоца пред-

ставке, домаће власти су пропустиле да дају релевантне и довољне раз-

логе у погледу оцене због чега се није могло очекивати да подносилац 

може да побољша своје вештине у хрватском језику или да прилагоди 

свој речник у настави у складу са новоусвојеним стандардом у школи у 

датом тренутку. Имајући у виду неспорну блискост два језика, као и 

чињеницу да је подносилац живео и радио у Хрватској највећи део свог 

професионалног живота, тешко је разумети зашто могућност додатне 
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обуке за стандардни хрватски језик, није истражена у конкретним 

околностима. Супротно томе, власти су узимајући у обзир само његове 

године и радни стаж, примениле најтежу санкцију, на тај начин меша-

јући се у права подносиоца у великој мери (став 68). 

ЕСЉП закључује да имајући у виду специфични послератни 

контекст региона Источне Славоније у то време, и све друге наведене 

околности, отпуштање подносиоца представке није одговарало хитној 

друштвеној потреби, нити је било сразмерно циљу коме се тежи.13  

ЕСЉП није сматрао да је потребно да посебно разматра приту-

жбе у вези са дискриминацијом према члану 14. или члану 1. Протоко-

ла бр. 12.  

У издвојеном мишљењеу судија Wojtycyek је изразио став да у 

овом предмету притужбе није требало разматрати према члану 8. Кон-

венције, већ пре свега у контексту дискриминације према члану 1. Про-

токола бр 12.  

Повреда члана 8. Конвенције је утврђена већином 6 према 1, и 

досуђена накнада на име нематеријалне штете у износу од 5.000 евра. 

 

Ф.O. против Хрватске, бр. 29555/13, пресуда  

од 22. априла 2021. године 
 

- Члан 8. Конвенције, позитивне обавезе државе и право на при-

ватни живот, неодговарајући одговор домаћих власти у вези са 

вербалним злостављањем ученика, применљивост члана 8. на 

увреде упућене ученику подносиоцу представке које су проузро-

ковале узнемиреност ученика, положај професора у односу на 

подносиоца представке - положај поверења, ауторитета и 

утицаја; утврђена повреда. 
 

 

Чињенично-правни контекст 
 

Подносилац представке је тврдио да је био малтретиран од 

стране професора математике у средњој школи (Р.В.) те да након при-

 
13  Mutatis mutandis, Şahin Kuş против Турске, бр. 33160/04,ст ав 52, пресуда од 7. јуна 

2016. године. 
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јаве малтретирања школа и друге надлежне институције нису предузе-

ле одговарајуће мере како би се такво понашање професора санкциони-

сало и спречило даље малтретирање. Професор је подносиоца пред-

ставке, између осталог, назвао "дебилом, идиотом, будалом, сељаком”. 

Подносилац представке је подвргнут психолошком третману у вези са 

наведеним догађајима. Његов отац се жалио школи и другим домаћим 

органима, укључујући Министарство просвете. Ове притужбе резулти-

рале су, разговорима између школског психолога Р.В. и подносиоца 

пријаве. Уследила је и процена ситуације од стране Агенције за образо-

вање. Подносилац представке је такође поднео кривичну пријаву поли-

цији, наводећи да га је малтретирао Р.В. Подносилац је такође навео да 

је због таквог третмана доживео трауму и да има психичке последице. 
 

Оцена ЕСЉП 
 

Применљивост члана 8. Конвенције 
 

ЕСЉП је приметио да нема сумње да су увреде којима је подно-

силац био изложен довеле до његове емоционалне узнемирености, која 

је утицала и на његово психичко стање и морални интегритет. Увреде 

су изречене пред целим одељењем пред свим ученицима и могле су да 

доведу до понижења подносиоца. 

У овим околностима, и узимајући у обзир најбољи интерес под-

носиоца представке као детета, других ученика и деце уопште да буду 

ефикасно заштићени од сваког насиља или злостављања у образовном 

окружењу,14 ЕСЉП је одлучио да се предметне притужбе морају подве-

сти под право на поштовање приватног живота, у смислу члана 8. Кон-

венције (ст.60-61). 

ЕСЉП није прихватио приговор државе да подносилац пред-

ставке није значајније угрожен, те да представку треба одбацити на 

основу члана 35, став 3 (б). 
 

 
14  Видети Costello-Roberts против Уједињеног Краљевства, бр. 13134/87, пресуда од 25. 

Марта 1993, A, B и C против Летоније, бр.30808/11, пресуда од 31. марта 2016, V.K. 

против Русије , бр. 68059/13, пресуда од 7. марта 2017, Wetjen и други против Немач-

ке, бр. 68125/14 и 72204/14, од 22. марта 2018. године. 
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Основаност  
 

Пошто је несумњиво закључио да је дошло до мешања у право 

подносиоца на приватни живот, ЕСЉП је оцењивао да ли је мешање 

било оправдано, при чему је Суд имао у виду не само конкретно посту-

пање наставника већ и пропуст надлежних органа да реагују на приту-

жбе о узнемиравању (став 84). 
 

Поступање наставника 
 

Иако су прве увреде наставника Р.В. у односу на подносиоца 

представке имале за циљ дисциплиновање (њега и његових другова из 

одељења због наводног кашњења на часове), у друге две прилике увре-

де се нису се могле сматрати ничим другим него безразложним вербал-

ним злостављањем подносиоца представке које је довело до његовог 

понижења, омаловажавања и исмевања. У сваком случају, не може се 

оправдати понашање Р.В. који је као наставник имао положај повере-

ња, ауторитета и утицаја, као и друштвену одговорност, што је чинило 

да његови поступци имају значајан утицај на достојанство, благостање 

и психолошки развој подносиоца представке (став 86). 

Вербално злостављање није имало велики интензитет и није 

прерасло у даље, системско узнемиравање. Међутим, од Р.В. као 

наставника, очекивало се да схвати да ефекти вербалне провокације и 

злостављања могу дубоко утицати на ученике, посебно на оне који су 

били осетљивији. Штавише, као наставник, требало је да буде свестан 

да сваки облик насиља, укључујући вербално злостављање ученика 

колико год било благо, није прихватљиво у образовном окружењу и да 

се од њега захтевало да ступи у интеракцију са ученицима уз дужно 

поштовање њиховог достојанства и моралног интегритета. Сходно 

томе, узимајући у обзир положај поверења, ауторитета и утицаја, као и 

друштвену одговорност коју имају професори, Суд је нагласио да се не 

може толерисати било какво узнемиравање/малтретирање ученика од 

стране наставника. Учесталост, тежина узнемиравања и намера нису 

били предуслови за дефинисање насиља и злостављања у образовном 

окружењу (ст. 87-88). 

Имајући у виду наведено и право деце на поштовање њиховог 

људског достојанства, физичког и психичког интегритета, ЕСЉП закљу-
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чује да је узнемиравање вербалним злостављањем подносиоца, довело до 

неприхватљивог мешања у право на приватни живот, на основу члана 8. 

Конвенције, за шта држава сноси одговорност (став 89). 
 

Поступање надлежних органа поводом притужби подносиоца 

о узнемиравању 
 

Суд је утврдио да су домаће власти, иако имају одређено поље 

слободне процене, имале обавезу да усвоје одговарајуће законодавне, 

административне, друштвене и образовне мере како би се недвосми-

слено забранио било који облик насиља или злостављања деце у сва-

ком тренутку и у свим околностима, а самим тим и како би се осигура-

ла нулта толеранција према било каквом насиљу или злоупотреби у 

образовним установама. То се такође односило на неопходност осигу-

равања одговорности кроз различите поступке (ради утвђивања кри-

вичне, грађанске, и професионалне одговорности). Суд у околностима 

овог случаја није сматрао да је прибегавање кривичном гоњењу било 

кључно за испуњење обавеза државе према члану 8, па је стога додатно 

испитао начин на који су наводи подносиоца представке размотрени у 

оквиру расположивих административних и професионалних поступака 

(ст. 92-93). 

После прве жалбе подносиоца представке директору на узнеми-

равање од стране Р.В., школске власти нису предузеле никакве кон-

кретне мере све док његов отац није послао писма разним државним 

органима тражећи да се подносилац преставке заштити од даљег узне-

миравања у школи. У међувремену, подносилац представке је још у две 

прилике био изложен вербалном злостављању наставника Р.В. 

Школске власти су организовале поступак помирења између 

подносиоца представке и Р.В. У том поступку, једина мера предузета у 

односу на Р.В. је усмена примедба школског психолога. Међутим, није 

донета никаква формална одлука или мера у вези са понашањем Р.В. 

нити су спроведене одговарајуће административно-стручне процедуре 

пре иницијативе Министарства. Такав процес помирења био је очи-

гледно неефикасан. Домаће власти нису препознале да је у питању 

било не само решавање односа између подносиоца представке и Р.В, 

већ и да је постојала потреба да се суоче са проблемом неприхватљи-
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вог понашања Р.В. који је утицао не само на подносиоца представке 

већ и на неке друге ученике. Школа такође није на било који начин 

одговорила на захтев подносиоца представке да се премести у друго 

одељење или да се његовом одељењу додели други наставник матема-

тике (ст. 97-98). 

Министарство је реаговало тек на посебан захтев оца подносио-

ца представке. Предмет је прослеђен Агенцији за образовање ради 

педагошког образовног надзора. Међутим, није било назнака да је про-

светна инспекција Министарства разматрала предузимање било каквих 

других мера из своје надлежности за решавање конкретних притужби 

подносиоца представке као што је испитивање подносиоца представке 

или усвајање одговарајућих мера за заштиту ученика, пружање посебне 

обуке наставнику и, ако је потребно, покретање одговарајућег поступ-

ка. У контексту свог педагошког надзора, Агенција се фокусирала на 

начин на који Р.В. држи предавања из математике, без спровођења 

истраге о спорним догађајима (ст. 99-100). 

Закључци Агенције подложни су сумњи с обзиром на наводе да 

неки ученици нису искрено одговорили на упитник Агенције због стра-

ха од одмазде. Штавише, у својим закључцима Агенција је предложила 

да се то питање реши даљим разговором школских власти и оца подно-

сиоца представке. Суд није видео како се то може сматрати адекватном 

мером. 

Такође, ништа не указује да су Агенција или Министарство пра-

тили даљи развој догађаја у предмету подносиоца представке или 

његову ситуацију у школи. С тим у вези, било је тешко прихватити да 

се једно писмо директора које наводи да је отац подносиоца представке 

изјавио да је ствар решена може сматрати довољним и није било назна-

ка да је отац подносиоца представке одобрио садржај тог писма. ЕСЉП 

закључује да је државној образовној администрацији требало да буде 

јасно да су врста спорног понашања и његови ефекти на подносиоца 

представке захтевали марљивије улагање знања и ресурса како би се 

разумеле његове последице (ст. 101-102). 

Закључује се да власти тужене државе нису одговориле са потреб-

ном марљивошћу на тврдње подносиоца о узнемиравању у школи што је 

било у супротности са захтевима члана 8. Конвенције. (став 103). 
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ЕСЉП је са 4 гласа за и 3 гласа против донео одлуку да је 

дошло до повреде члана 8. Конвенције. Суд је подносиоцу досудио 

износ од 7.500 евра на име нематеријалне штете због повреде конвен-

цијских права и 650 евра на име трошкова поступка. 

ЕСЉП није прихватио захтев заступника Републике Хрватсек 

да предмет буде размотрен пред Великим већем. 

 

Lacatus против Швајцарске бр. 14065/15, пресуда  

од 19. јануара 2021. године 
 

- Члан 8. Конвенције: применљивост на просјачење, сразмерност 

кривичне санкције која је одређена у односу на сиромашног и 

рањивог појединца због ненаметљивог просјачења, утврђена 

повреда. 
 

Чињенипчно-правни контекст 
 

Подноситељка представке је румунска држављанка из ромске 

заједнице, изузетно је сиромашна, неписмена и нема посао, не прима 

социјалну помоћ и изгледа да је не издржава неко друго лице. Током 

свог боравка у Швајцарској оглашена је кривом за просјачење, што је у 

том кантону забрањено. Наложено јој је да плати казну од 500 швајцар-

ских франака, која ће у случају неплаћања бити замењена казном 

затвора од пет дана. Пошто није могла да плати, издржала је казну 

затвора.  
 

Оцена ЕСЉП  
 

Члан 8. Конвенције 
 

У овој пресуди ЕСЉП је први пут разматрао питање да ли се 

лице кажњено због просјачења може позвати на заштиту на основу 

члана 8. Конвенције. У том контексу ЕСЉП је одредио ширину поља 

слободне процене државе у овој области.  

 

 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207377
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Применљивост члана 8. Конвенције 
 

У погледу применљивости члана 8, Суд се позвао на појам људ-

ског достојанства, који је у основи Конвенције и на који се више пута 

ЕСЉП позвао у контексту члана 8.15 Суд је приметио да је људско 

достојанство озбиљно угрожено ако конкретно лице нема довољна 

средстава за живот. Просјачењем подноситељка представке је прихва-

тила посебан начин живота у покушају да се избори са понижавајућом 

и несигурном ситуацијом. У оваквим случајевима морале су се узети у 

обзир посебне околности, а посебно реалност економске и социјалне 

ситуације лица. Наметањем опште забране просјачења и осуђивањем 

подноситељке представке, швајцарске власти су је спречиле да тражи 

од других људи помоћ која је у њеној ситуацији била једини начин да 

се задовоље њене основне потребе. По мишљењу Суда, право да се 

тражи помоћ од других улази у саму суштину права заштићених чла-

ном 8. Конвенције. 
 

Ограничено поље слободне процене држава 
 

Суд је сматрао да тужена држава има ограничено поље слобод-

не процене у овом предмету, из два разлога. Прво, реч је о фундамен-

талном питању егзистенције подноситељке представке, а друго, чини 

се да је општа забрана прописана кривичним законом, као што је у 

овом случају изузетак у погледу приступа који су усвојиле државе чла-

нице у решавању питања просјачења. Иако међу државама чланицама 

Савета Европе не постоји консензус, може се уочити одређени тренд 

ограничавања забране просјачења и спремност држава да се уместо 

тога усредсреде на ефикасну заштиту јавног реда кроз административ-

не мере (ст. 104- 105). С тим у вези, Суд је нашао упориште и у упоред-

ноправном истраживању и у извештајима Уједињених нација. Суд при-

мећује значај борбе против трговине људима и експлоатације деце, као 

и обавезу држава да заштите жртве, али изражава сумњу да је кажња-

вање жртава делотворна мера. С тим у вези указује се да је у извештају 

 
15  Видети нпр. Khadija Ismayilova против Азербејџана, бр. 65286/13 и 57270/14, пресуда 

од 10. априла 2019. године, Beizaras и Levickas против Литваније, бр. 41288/15, пре-

суда од 14. октобра 2020. године, Hudorovič и други против Словеније, бр. 24816/14 

25140/14 пресуда од 10. марта 2020. године. 
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ГРЕТА у односу на Швајцарску из 2019. године указано да криминали-

зација просјачења жртава (принудног просјачења) у суштини доводи 

до њихове појачане рањивости (ст. 43-47). 

Пошто је утврдио да је мешање у права заштићена чланом 8. 

Конвенције било законито и да је имало легитиман циљ, ЕСЉП је 

наставио да разматра да ли је мера била неопходна у демократском 

друштву и с тим у вези је спровео одговарајући тест сразмерности у 

погледу заштићених интереса. 
 

Тест сразмерности 
 

У пресуди је успостављена сразмера заштићених интереса на 

следећи начин: 

- Индивидуална ситуација подноситељке и њена рањивост – 

Подноситељка је била екстремно рањива особа која највероватније 

није имала других средстава за живот и стога није имала други избор 

него да проси како би преживела (став 107). 

- Укљученост у криминалну мрежу – У списима није било 

назнака да је подноситељка представке припадала таквој мрежи или да 

је на други начин била жртва криминалних активности других лица. С 

тим у вези, признајући значај борбе против трговине људима и експло-

атације деце, као и обавезу држава уговорница Конвенције да штите 

жртве, Суд изражава сумњу да је кажњавање жртава ових мрежа ефи-

касна мера (ст. 111-112).16 

- Специфично понашање подноситељке – Власти нису оптужиле 

подноситељку за агресивно или наметљиво прошење чиме би могла да 

угрози права пролазника, станара или власника радњи, нити је било 

каква притужба била поднета од стране трећих лица (став 113). 

- Озбиљност казне – Изрицање затворске казне, која је могла 

додатно повећати њену угроженост и рањивост, било је практично по 

 
16 Rantsev против Кипра и Русије, бр. 25965/04, ЕСЉП 2010 (изводи), M. и други про-

тив Италије и Бугарске, бр. 40020/03, 31. јул 2012, L.E. против Грчке, бр. 71545/12, 

21. јануар 2016, J. и други против Аустрије, бр. 58216/12, 17. јануар 2017, Chowdury и 

други против Грчке, бр. 21884/15, 30 март 2017, T.I. и други против Грчке, бр. 

40311/10, 18. јул 2019, S.M. против Хрватске, пресуда Великог већа, бр. 60561/14, 25. 

јун 2020. године. 
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аутоматизму и готово неизбежно у случају подноситељке представке 

(ст. 108-109). 

- Могућност мање рестриктивних мера – С обзиром на то да 

већина држава чланица Савета Европе предвиђа нијансирана ограниче-

ња просјачења у односу на општу забрану просјачења, као у овом пред-

мету, ЕСЉП није прихватион аргумент Савезног суда да мање рестрик-

тивне мере не би постигле сразмерне резултате (став 114). 

- Квалитет контроле домаћих судова – Када је реч о тако дра-

стичној мери као што је потпуна забрана одређене врсте понашања, 

поштовање члана 8. Конвенције захтевало је посебно ригорозну кон-

тролу домаћих судова који су морали да одмере различите интересе у 

питању. У овом предмету Суд је оставио отвореним питање да ли су, 

упркос ригидној природи важећег законодавства, швајцарски судови 

ипак могли да успоставе правичну равнотежу између интереса у пита-

њу (став 114). 

ЕСЉП закључује узимајући у обзир посебне околности подно-

ситељке представке, да је тужена држава прекорачила своје поље сло-

бодне процене и да конкретна казна није била сразмерна ни циљу бор-

бе против организованог криминала, нити заштити права пролазника, 

становника и власника продавница. Значајно је да Суд, делећи мишље-

ње Специјалног известиоца Уједињених нација о екстремном сирома-

штву и људским правима, није сматрао оправданим циљ смањења 

видљивости сиромаштва у граду и привлачења инвестиција.  

Суд је закључио да је предметном мером повређено људско 

достојанство подноситељке представке и нарушена суштина права 

заштићених чланом 8. Конвенције (ст.115-116), сматрајући да није 

потребно да посебно разматра притужбе подноситељке представке пре-

ма чл. 10. и 14. у вези са чланом 8. Конвенције. 

 

Будинова и Чапразов против Бугарске, бр. 12567/13 

Бехар и Гутман против Бугарске, бр. 29335/13 

Пресуде од 16. фебруара 2021. године 
 

- Члан 8. и члан 14. Конвенције - применљивост критеријума за 

одлучивање да ли негативан стереотип о друштвеној групи 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207928
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207929
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утиче на "приватни живот" њених припадника, утврђена 

повреда члана 8. у вези са чланом 14. Конвенције 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Подносиоци представке – бугарски држављани, припадници 

ромске и јеврејске етничке заједнице – безуспешно су тражили зашти-

ту пред судом у поступку против добро познатог новинара и политича-

ра тражећи да се јавно извини због бројних антисемитских изјава и 

изјава против Рома и да се уздржи од таквих изјава убудуће. Жалили су 

се на основу чл. 8. и 14. Конвенције, јер су као припадници ових 

мањинских група, лично било погођени овим изјавама.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

Према мишљењу ЕСЉП, члан 8. Конвенције је био применљив 

и дошло је до повреде овог члана у вези са чланом 14. Конвенције 

(видети ст. 56-63). 

Пресуда је значајна јер је Суд у овој пресуди развио даље прин-

цип постављен у пресуди Великог већа Aksu против Турске17: утврђени 

су релевантни чиниоци према којима се утврђује да ли негативне изја-

ве у јавности о одређеној друштвеној групи могу погађати "приватни 

живот" појединца, припадника те групе, у тој мери да би се могао при-

менити члан 8. Конвенције. 

У пресуди Aksu, Велико веће је утврдило принцип да негативни 

стереотип о групи, када достигне одређени ниво, може утицати на осе-

ћај идентитета групе и осећај сопствене вредности и самопоуздања 

њених чланова: у том смислу, такав негативан стереотип може да ути-

че на приватни живота чланова групе чиме се покрећу питања према 

примене 8. Конвенције у односу на њих. 

У овом случају, Суд је развио даље тест из поменуте пресуде 

Аксу тако што је експлицитно навео питања од значаја за ову процену. 

У ту сврху ЕСЉП се у својој оцени о применљивости члана 8. Конвен-

ције водио својом ранијом праксом према којој се захтева одређени 

 
17  Aksu против Турске, бр. 4149/04 41029/04, пресуда Великог већа од 15. марта 2012. 

године. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109577
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"праг озбиљности" када се тврди да је "приватни живот" лица био нега-

тивно погођен неком изјавом или радњом.18 

ЕСЉП је нагласио да се о питању да ли је достигнут "одређени 

ниво" (као у пресуди Aksu), може одлучити само на основу околности 

сваког случаја, и посебно на основу релевантних фактора, који укључу-

ју следеће, али не ограничавајући се нужно на те факторе (ст. 65-68): 

"(a) карактеристике групе (на пример њена величина, степен 

хомогености, посебна рањивост или историја стигматизације и њен 

положај у односу на друштво у целини),  

(б) прецизан садржај негативних изјава у вези са групом (наро-

чито, степен у коме би могли да пренесу негативан стереотип о групи у 

целини и специфичан садржај тог стереотипа), и 

(в) форма и контекст у коме су изјаве дате, њихов домет (који 

може зависити од тога где и како су дате), положај и статус њиховог 

аутора и степен у коме се може сматрати да су утицали на кључни 

аспект идентитета и достојанства групе. 

Не може се рећи да било који од тих чинилаца има предност; 

међусобни утицај свих њих доводи до коначног закључка о томе да ли 

је "одређени ниво" потребан према пресуди Aksu (...) и "праг озбиљно-

сти" потребан према пресуди Denisov (…) био достигнут, и да ли је 

члан 8. применљив. Свеобухватни контекст сваког предмета – нарочи-

то друштвена и политичка клима која доминира у време када су изјаве 

дате – могу такође бити од значаја. 

Примењујући наведене критеријуме ЕСЉП је у конкретним 

предметима сматрао да су спорне изјаве могле имати довољан утицај 

на осећај идентитета Јевреја и Рома у Бугарској, и на њихово осећање 

сопствене вредности и самопоуздања, да су достигле "одређени ниво" 

или "праг озбиљности” што је утицало на "приватни живот” подноси-

лаца представке.  

 
18  Denisov против Украјине, пресуда Великог већа од 25. септембра 2018. године, ст. 

110-114 , такође Beizaras и Levickas против Литваније, горе цитирано, став 117, 

Hudorovič и други против Словеније, горе цитирано, ст. 115 и 157. Такође видети 

Perinçek против Швајцарске, бр. 27510/08, пресуда Великог већа и Lewit против 

Аустрије, бр. 4782/18, пресуда од 10. октобра 2019. године у вези са коментарима у 

односу на групе. 
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Прво, у погледу карактеристика обе циљане групе, Јевреји и 

Роми у Бугарској се могу сматрати групама чији је положај угрожен. 

Друго, у оба случаја садржај оспорених изјава био је малицио-

зан уз крајње негативне стереотипе са циљем да се омаловаже те групе 

и изазову предрасуде и мржња према њима.  

У предмету Behar и Gutman, понављани су антисемитски нара-

тиви (укључујући порицање холокауста). У предмету Budinova и Cha-

prazov, чини се да су изјаве, систематске природе, намерно биле запа-

љиве, очигледно са циљем да прикажу Роме у Бугарској као изузетно 

склоне криминалу и изопачености. 

Треће, узимајући у обзир контекст и домет спорних изјава, под-

носиоци представке у оба случаја поднели су тужбе против политичара 

управо у време када је његова политичка каријера била у успону и када 

су његове изјаве постале све познатије. Најмалициознија тврдња о 

Јеврејима објављена је у две књиге које нису биле у широко доступне, 

а његови жестоки ставови према Ромима, представљали су суштинску 

компоненту политичке поруке његове странке, па су тако поновљени 

на многим каналима комуникације, и према томе, достуни широкој јав-

ности. 

Имајући у виду све ове чиниоце, који су ишли у истом смеру, 

чл. 8 и 4. Конвенције су према оцени ЕСЉП били применљиви.  
  

Основаност 
 

ЕСЉП је утврдио да, одбијајући да подносиоцима представке 

пруже обештећење у погледу дискриминаторних изјава политичара, 

бугарске власти нису испуниле своју позитивну обавезу да адекватно 

одговоре на дискриминацију због етничког порекла подносилаца пред-

ставке и да обезбеде поштовање њиховог "приватног живота". Кон-

кретно, нису успели да на одговарајући начин оцене суштину изјава 

политичара и спроведу неопходни тест сразмерности у складу са суд-

ском праксом ЕСЉП. 

Дајући значајну тежину слободи изражавања политичара, 

бугарски судови су умањили значај конкретних изјава и њихову спо-

собност да стигматизују обе групе и изазову мржњу и предрасуде пре-

ма њима. (став 93. пресуде Будинова и Чапразов). Ове изјаве су посма-



Пракса Европског суда за људска права 

154 

тране у контексту јавне дебате, при чему је ЕСЉП указао да промови-

сање мржње или нетолеранције између етничких група, нема или има 

врло ограничену заштиту према члану 10. Конвенције. Борба против 

дискриминације проистиче из члана 14. Конвенције. Чињеница да је 

аутор спорних изјава био политичар или је говорио у својству члана 

парламента није то променила. Дајући значајну тежину слободи изра-

жавања политичара С. у вези са конкретним изјавама у погледу подно-

силаца као припадника ромске етничке групе, бугарски судови су про-

пустили да спроведу потребан тест сразмерности у складу са праксом 

ЕСЉП (став 94. пресуде Будинова и Чапразов). 

 

T.Ц. против Италије, бр. 54032/18, пресуда од 19. маја 2022. године 
 

- Члан 14. Конвенције у вези са чланом 8. Конвенције: питање 

дискриминације, породични живот и изражавање верских уве-

рења, судска одлука којом се забрањује једном родитељу да 

укључује малолетно дете, васпитано у католичанству, у 

активности Јеховиних сведока, различита верска уверења 

родитеља детета, најбољи интерес детета и слобода његовог 

избора, није утврђена повреда члана 14. Конвенције у вези са 

чланом 8. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Током поступка за старатељство над дететом, дошло је до 

неспоразума између подносиоца представке, Јеховиног сведока, и мај-

ке његове ћерке, римокатолкиње, због активног укључивања њихове 

ћерке у његове верске активности, после њиховог развода. Посебно је 

био споран начин на који је отац то чинио – крио је те активности од 

мајке и тражио је од своје ћерке да то такође учини. Дете је претходно 

крштено у Римокатоличкој цркви и од рођења је одгајано у католичкој 

породици и друштвеном окружењу. Такође је учествовала у верским 

дискусијама и молитвама у дому подносиоца представке – оца, и при-

суствовала је верским службама Јеховиних сведока од своје треће до 

осме године, када су домаћи судови наложили подносиоцу представке 

да се уздржи од активног укључивања ћерке у своју верске активности, 

али је могао да сам са њом разговара о својим верским уверењима. 
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Оцена ЕСЉП 
 

Члан 14. Конвенције у вези са чланом 8  

 (у светлу члана 9. Конвенције) 
 

ЕСЉП је указао да су судске одлуке ограничиле однос подноси-

оца представке са ћерком доводећи до мешања у његово право на поро-

дични живот. Међутим, Суд је истакао да практични аранжмани за 

вршење родитељског права које су одредили домаћи судови не могу, 

као такви, да наруше слободу подносиоца представке да исповеда своју 

веру.19 Такође, Суд је је нагласио да је приоритетни циљ узимање у 

обзир најбољег интереса детета, што подразумева помирење образов-

них избора сваког родитеља и покушај да се успостави задовољавајућа 

равнотежа између индивидуалних концепција родитеља, искључујући 

било какве вредносне судове и, када је потребно, утврђивање минимал-

них правила о личним верским обредима.20(став 42.) 

Прво питање које је требало испитати је да ли је подносилац 

могао да тврди да је био дискриминсан у односу на мајку детета, а на 

основу његових верских уверења. ЕСЉП је сматрао да није из следећих 

разлога. 

Разматрајући да ли подносилац може да тврди да је у односу на 

њега различитио поступано, ЕСЉП је приметио да су домаћи судови у 

својим одлукама којима су наложили да се подносилац уздржи од укљу-

чивања своје ћерке у његове верске обреде, узели пре свега у обзир инте-

ресе детета. Интерес детета је првенствено да се развија у отвореном и 

мирном окружењу, поштујући колико год је могуће права и убеђења сва-

ког од родитеља (став 44.). Суд такође примећује, да се у извештајима 

експерата и у судским одлукама указује на то да би укључивање детета у 

верске активности подносиоца, дестабилизовало његову ћерку подстичу-

ћи је да напусти навике које има у оквиру католичке вероисповести. За 

стручњаке и за судове посебно је било спорно што је подносилац подсти-

цао ћерку да ове активности прикрива од мајке (став 45). ЕСЉП такође 

примећује да је спорна мера имала мало утицаја на религијске активноати 

 
19  Deschomets против Француске (одл.), no. 31956/02, 16 мај 2006. године. 
20  Ф.Л. против Француске (одл.), бр. 61162/00, 3. новембар 2005. године. 
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подносиоца представке, и да је њен циљ био само да се разреши сукоб 

који је настао због различитог васпитног концепта између родитеља, и да 

се очува најбољи интерес детета. У том смислу Суд примећује да није 

било мера које би ограничавале подносиоца да примењује васпитне прин-

ципе за које се залаже у вези са ћерком, нити је био спречен да сам уче-

ствује у активностима Јеховних сведока. Националне власти су покушале 

да помире интересе свих страна, а што се види посебно кроз ублажавање 

спорне мере (ст. 46-47).  

При томе мера није значајно ограничила однос подносиоца са 

ћерком. Подносилац није имао ограничења у погледу старатељства и 

права на посете. Разлози које су дали домаћи судови показују да су се 

они фокусирали искључиво на интерес детета, покушавајући да је 

заштите од стреса изазваног интензивним напорима подносиоца пред-

ставке да је укључи у своје верске активности (од њене треће до осме 

године).  

У овом предмету ЕСЉП је направио разлику од раније разма-

траног случаја Palau-Martinez против Француске у коме је повреда чла-

на 8. у вези са чланом 14. Конвенције утврђена због чињенице да је 

домаћи суд одлучио да деца живе са оцем, узимајући у обзир на уоп-

штен начин чињеницу да је мајка припадник Јеховиних свецдока, те да 

то може утицати на васпитање деце, при чему је пропуштено да се 

успостави веза између услова живота код мајке и стварних интереса 

деце.21 Такође, требало би направити разлику и од једне пресуде про-

тив Мађарске22, у којој је Суд сматрао да није било разумног односа 

сразмерности између тоталне забране права на одржавање личних 

односа са децом једног од родитеља због његових верских убеђења 

(Јеховин сведок), и циља који се желео постићи, односно заштите нај-

бољег интереса детета (став 49). 

 ЕСЉП закључује да је у конкретном предмету једина сврха 

спорне мере била очување интереса детета, а за Суд је нарочито била 

важна чињеница да се судска одлука може променити у зависности од 

околности, те да подносилац може у том смислу поново поднети захтев 

 
21  Palau-Martinez против Француске, 64927/01, пресуда од 16.децембра 2003. године, 

став 42, упоредити по супротности са нпр. Cosac против Румуније (одл.), бр. 

28129/05, 23 септембар 2014. године. 
22  Vojnity против Мађарске, бр. 29617/07, пресуда од 12. фебруара 2013. године, ст. 37-38. 
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надлежном суду ради преиспитивања одлуке из 2015. године. У светлу 

свега наведеног, налог домаћих судова подносиоцу представке да се 

уздржи од активног укључивања ћерке у његове верске активности, не 

може конституисати разлику у третману, између њега и мајке детета, 

на основу вероисповести (ст. 50-51). 
 

- ПРИМЕНА ЧЛАНА 10. И ЧЛАНА 8. КОНВЕНЦИЈЕ  

(право на слободу изражавања и право на поштовање  

приватног живота)  
 

Sanchez против Француске, бр. 45581/15, пресуда од 2. септембра 

2021. године23 
 

- Члан 10: Кривична осуда подносиоца представке, локалног 

одборника због пропуста да предузме хитне мере брисања 

објава на свом Фејсбук налогу, који је био доступан јавности 

током изборне кампање, није утврђена повреда Конвенције. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Подносилац представке, у дато време локални одборник и кан-

дидат на парламентарним изборима, био је осуђен и новчано кажњен 

(3.000 евра) у кривичном поступку за подстрекивање мржње или наси-

ља против групе људи или појединаца на основу припадности одређе-

ној вери, као резултат свог пропуста да предузме хитну меру брисања 

коментара, које су други објавили на његовом Фејсбук налогу, а који је 

био слободно доступан јавности и коришћен током његове изборне 

кампање. У складу са условима коришћења Фејсбука, и подешавањима 

приватности које је одабрао подносилац представке свако је могао 

укључујући и лица без Фејсбук налога, да виде објављене информаци-

је. Учинивши на тај начин "зид” свог Фејсбук налога јавним, подноси-

лац представке је такође дозволио својим "пријатељима” – укупно 

1,829 људи - да ту објављују коментаре. 

 
 

 
23  Расправа пред Великим већем одржана је 29. јуна 2022. године. 
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Оцена ЕСЉП 
 

Члан 10. Конвенције – слобода изражавања 
 

У поступку пред ЕСЉП подносилац представке се жалио да је 

његова кривична осуда била у супротности са чланом 10. Конвенције. 

Суд није утврдио повреду овог члана. 

Предмет је значајан јер се бави новим проблемом - оквиром 

(кривичне) одговорности лица која поседује налог на друштвеним мре-

жама, у вези са изјавама које су други објавили, а које су очигледно 

незаконите природе (упоредити са пресудом Delfi AS против Естоније 

који се односио на одговорност Интернет портала за вести).24 

ЕСЉП је прво констатовао да је осуда подносиоца представке 

довела до мешања у његово право на слободу изражавања, а затим је 

разматрао законитост и сразмерност сразмерност мешања: 
 

Природа коментара  
 

Коментари су били очигледно незаконити. Домаћи судови су 

утврдили да се коментари у питању јасно односе на одређену групу 

људи муслиманске вероисповести. Домаћи судови су посебно утврди-

ли, да су коментари повезивали муслиманску заједницу са криминалом 

и несигурношћу у граду. Било је вероватно да ће овакви коментари, 

због свог значења и обима, изазвати снажан осећај одбацивања и 

непријатељства према групи коју чине људи муслиманске вероиспове-

сти, или онима који себе тако доживљавају (ст. 81-88). 
 

Одговорност подносиоца за коментаре који су поставили други 
 

ЕСЉП оцењује да положај подносиоца као локалног одборника 

не може бити сматран олакшавајућом околношћу која умањује његову 

одговорност. Осим тога, подносилац није критикован због коришћења 

 
24  Delfi AS против Естоније, бр. 64569/09, пресуда Великог већа од 16. јуна 2015. годи-

не, Pihl против Шведске (одлука), бр. 74742/14, од 7. фебруара 2017. године, Ataman-

chuk против Русије, бр. 4493/11, пресуда од 11. фебруара 2020. године, Kilin против 

Русије, бр. 10271/12, пресуда од 11. маја 2021. године и Féret против Белгије, бр. 

15615/07, пресуда од 16. јула 2009. године. 
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права на слободу изражавања, посебно у контексту политичке дебате, 

већ је био оптужен за недостатак брзог реаговања у вези са одређеним 

коментарима постављеним на његовом Фејсбук налогу. 

У изборном контексту, иако политичке партије треба да ужива-

ју широку слободу изражавања како би убедиле своје бираче, у случају 

расних или ксенофобичних наратива који могу допринети мржњи и 

подстицању мржње и нетолеранције (јер ставови кандидата на избори-

ма имају тенденцију да постану ригиднији и слогани и стереотипне 

изјаве добијају више на значају него разумни аргументи), утицај расног 

дискурса или ксенофобичности вероватно постаје већи и наноси већу 

штету … Суд подсећа да на посебну одговорност политичара у борби 

против говора мржње указује и Комитет за елиминацију расне дискри-

минације у свом Општем коментару бр. 35 од 26. септембра 2013. годи-

не, и ECRI (Европска комисија против расизма и нетолеранције) у сво-

јој Препоруци о општој политици бр. 15 (став 87). 

У погледу коришћене платформе и контекста у ком су увредљи-

ве изјаве биле даље дељене, Суд је нагласио да су коментари објавље-

ни на "зиду” Фејсбук налога који је био слободно доступан јавности и 

коришћен у вези са изборном кампањом, као средство изражавања кре-

ирано да допре до бирачког тела у ширем смислу, па самим тим и до 

целокупног становништва. Статус подносиоца представке као изабра-

ног представника не може се посматрати као околност која олакшава 

његову одговорност (став 89). 

ЕСЉП закључује да је постојала подељена одговорност имаоца 

налога и оператора друштвене мреже. С тим у вези, напомиње се да 

услови коришћења Фејсбукa прецизирају да је говор мржње забрањен, 

а приступањем тој друштвеној мрежи, сви корисници су то правило 

прихватили. ЕСЉП се у том смислу такође позвао на право ЕУ и прак-

су Суда правде ЕУ (ст. 40-44). 
 

Мере које је предузео подносилац  
 

Пошто није било могуће утврдити да ли је подносилац пред-

ставке био информисан о садржини коментара пре него што су обја-

вљени, домаћи судови су само испитивали његово понашање после 

објављивања коментара. Пошто је дозволио да његов Фејсбук налог 
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буде јавно доступан омогућивши да коментаре постављају његови 

"пријатељи” (1829 лица), морао је знати да ће његов налог вероватно 

привући коментаре политичке природе, који су по дефиницији били 

полемични, те је стога требало да их пажљивије прати. Суд је приме-

тио да су увредљиви коментари које је објавио С.Б. били одмах обриса-

ни од стране аутора, за мање од 24 сата након објављивања. Сходно 

томе, под претпоставком да је подносилац представке заправо имао 

времена и могућности да их унапред сазна, за шта није било доказа, 

захтев да реагује брже би био претеран и нереалан. Примећује се да су 

коментари Л.Р. и даље били видљиви неких шест недеља након њихо-

вог објављивања. Јавна доступност налога није била онемогућена око 

три месеца после догађаја. Подносилац је два дана после догађаја 

поставио поруку којом је подстакао све оне који објављују коментаре 

да "пазе на садржину својих коментара”, али увредљиве коментаре није 

избрисао (с обзиром да наводно није ни знао за коментар Л.Р. све до 

испитивања од стране полиције), нити је проверавао садржину тих 

коментара (ст. 94-99).  
  

Одговорност аутора коментара 
 

Подносилац представке је сматран одоворним у својству лица 

које је омогућило јавну онлајн комуникацију путем сајта на коме су 

корисници могли да објаве поруке доступне јавности. Његова одговор-

ност произлази из пропуста да обрише незаконите објаве чим је сазнао 

за њих. Иако је по закону сматран "аутором” и кривичне санкције су 

му одређене по том основу, подносилац је у суштини био оптужен за 

различито понашање у односу на лица која су поставила одређене 

коментаре – а која су такође била осуђена. Према оцени Суда, оправда-

но је сматрати да статус власника Фејсбук странице (зида) подразумева 

специфичне обавезе, посебно када, као у случају подносиоца представ-

ке, власник налога одлучи да не ограничи приступ тој страници, већ 

изабере да она буде доступна свима. Ово је посебно важно у контексту 

очигледно незаконитих објава као у овом предмету (став 100). 

ЕСЉП се позвао на Препоруку Комитета министара Савета 

Европе (бр. R(97)20 о говору мржње, указујући да би домаћи закон и 

пракса, требало би да направе јасну разлику између одговорности ауто-

ра објава које садрже говор мржње и потенцијалне одговорности 
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медијских извора и професионалаца који доприносе ширењу таквих 

објава приликом објављивања информација и идеја о питањим од јав-

ног интереса. У конкретном предмету, коментари су очигледно били 

незаконити и у супротности са правилима Фејсбука (став 101). 

На крају, Суд је сматрао да висина одређене новчане казне 

(3.000 евра), није била несразмерна, имајући у виду потенцијалну 

казну и недостатак других утврђених последица за подносиоца пред-

ставке. Суд је утврдио да је у специфичним околностима случаја, одлу-

ка домаћих судова да осуди подносиоца представке била заснована на 

релевантним довољним разлозима, имајући у виду поље слободне про-

цене дато туженој држави. Сходно томе, Суд није утврдио повреду 

члана 10 Конвенције (већином 6 према 1). 

 

Biancardi против Италије, бр. 77419/16, пресуда  

од 25.11.2021. године 
 

- Примена члана 10. Конвенције, слобода изражавања, грађан-

скоправно санкционисање издавача онлајн вести због дуготрај-

не доступности чланка о кривичном поступку против физичких 

лица, није утврђена повреда Конвенције 
 

У конкретном предмету ЕСЉП је разматрао да ли је грађанско-

правно санкционисање издавача због дуготрајног одбијања деиндекси-

рања чланка о кривичном поступку против физичких лица, који је био 

лако доступан уношењем њихових имена у интернет претраживач, 

било у складу са чланом 10. Конвенције. ЕСЉП је закључио да није 

било повреде. 
 

Чињенично правни контекст  
 

Подносилац представке, издавач онлајн вести, објавио је чланак 

о тучи, која се догодила у ресторану и о судском поступку с тим у вези. 

У чланку се наводе имена лица која су учествовала у тучи, могући 

мотив туче, односно финансијски сукоб око власништва зграде. У 

чланку се извештава о њиховом полицијском испитивању, о томе да је 
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некима одређен кућни притвор, док је једно лице притворено. Наводи 

се и да су одлуком полиције затворена два ресторана на двадесет дана.  

Један од оптужених и један ресторан захтевали су да чланак 

буде уклоњен са интернета. Подносилац представке је иницијално 

одбио да то уради, али је на крају, након осам месеци, деиндексирао 

чланак.  

Један од оптужених је сматрао да је подносилац представке 

одговоран за неиндексирање чланка у врло дугом периоду упркос 

његовом формалном захтеву за деиндексирање чланка, омогућујући 

тиме приступ информацијама у вези са поменутим кривичним поступ-

ком једноставним уношењем у претрагу имена ресторана или имена 

оптужених. Оптужени V.X. и ресторан W. су поднели тужбе против 

подносиоца и компаније Google Italy. Тужба против Googla jе накнадно 

повучена. Овај поступак је окончан тако што је подносиоцу представке 

наложено да плати по 5,000 евра сваком од тужилаца на име накнаде 

нематеријалне штете због повреде права на поштовање њиховог угледа 

и трошкове поступка.  
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 10. Конвенције 
 

Разматрајући наводе подносиоца о повреди члана 10. Конвенци-

је, ЕСЉП је указао да се суштина овог предмета разликује од неких 

ранијих предмету у вези са чл. 10. и 8. који се односе на садржај објава 

на интернету25, или на начин на који је информација објављена као на 

пример, њена анонимизација или квалификација.26 У конкретном пред-

мету суштина је била дуг период и лакоћа приступа спорним подацима, 

а не сама чињеница њиховог постојања на интернету. Заправо, сушти-

на предмета односила се на неспремност подносиоца представке, да 

прекомерно дуго и упркос формалним захтевима тужиоца, деиндексира 

с интернет претраживача ознаке на чланку који је објавио (став 48). 

Термини "деиндексирање”, "делистирање” и " дереференцира-

ње” се често користе у различитим изворима Европске Уније и међуна-

 
25  Delfi AS против Естоније, бр. 64569/09, пресуда Великог Већа од 16. јуна 2015. године. 
26  M.L. и W.W. против Немачке, бр. 60798/10 i 65599/10, од 28. јуна 2018. године. 
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родног права, указујући на активност претраживача која се састоји од 

уклањања са листе, приказаних резултата (након претраге урађене на 

основу личног имена) интернет страница објављених од стране трећег 

лица, које садрже информације у вези с тим лицем. Технички, деиндек-

сирање може урадити и издавач. Стога обавеза деиндексирања матери-

јала може бити наложена не само провајдерима интернет претражива-

ча, већ и администраторима новинских архива доступних на интернету 

(ст. 50-54). 
 

Сразмерност мешања 
 

У овом предмету није било спорно између странака да је дошло 

до мешања у право на слободу изражавања, као ни да је то мешање 

било засновано на закону. Пошто је то утврђено, у пресуди се даље 

разматра сразмерност конкретног мешања. ЕСЉП је указао да би у 

овом предмету стриктна примена критеријума у контексту успоставља-

ња равнотеже између права на слободу изражавања и права на углед 

изложена у пресуди Axel Springer AG против Немачке27, била неаде-

кватна због фактичких разлика са конкретним предметом. Наиме, пре-

суда Axel Springer AG се односила на објављивање, од стране компани-

је подносиоца представке, штампаних издања која извештавају о хап-

шењу и осуди познатог телевизијског глумца, док се овај предмет 

односи на онлајн одржавање, у одређеном временском пероду, чланка 

који се односи на кривични поступак против физичких лица (ст.61-63). 

Суд је своју оцену засновао на следећа три критеријума: 
 

 (а) Дужина времена током којег је чланак остао доступан, наро-

чито у светлу сврхе због које су подаци били првобитно обрађивани 
 

Кривични поступци су још увек били у току у време када је 

Врховни суд донео своју пресуду у предмету подносиоца представке. 

Ипак, информације из чланка нису биле ажуриране од када се конкрет-

ни догађај десио. Упркос захтеву који је V.X. (оптужени у кривичном 

поступку) послао подносиоцу представке захтевајући уклањање чланка 

 
27  Axel Springer AG против Немачке, бр. 39954/08, пресуда Великог већа од 7. фебруара 

2012. године. 
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са интернета, поменути чланак је остао лако доступан током осам 

месеци. С тим у вези, важеће домаће право тумачено у светлу међуна-

родних правних инструмената (Конвенција Савета Европе бр. 108, члан 

5 и GDPR28, члан 17, став 1), подржава идеју да је значај права подно-

сиоца представке на ширење информација временом опао, у поређењу 

са правом тужиоца на поштовање његовог угледа (ст. 65-66). 
  

 (б) Осетљивост података 
 

ЕСЉП је указао да околности под којима је објављена информа-

ција која садржи осетљиве податке, представљају фактор који се мора 

узети у обзир приликом успостављања равнотеже између права на 

ширење информација и права субјекта чији подаци се објављују на 

поштовање његовог или њеног права на приватан живот (став 67).29 
   

 (в) Озбиљност изречене санкције  
 

Ценећи озбиљност санкције ЕСЉП је узео у обзир да је утврђе-

на одговорност подносиоца представке у смислу грађанског, а не кри-

вичног права. Озбиљност санкције и износ досуђене накнаде на име 

нематеријалне штете (по 5,000 евра сваком тужиоцу) не може се сма-

трати претераном, узимајући у обзир све околности (став 68.). 

ЕСЉП закључује да с обзиром на све наведено, став домаћих 

судова да је подносилац повредио право тужиоца на поштовање њего-

вог угледа тако што је омогућио континуирано присуство на интернету 

спорног чланка и пропустио да га "деиндексира,” представља оправда-

но ограничење његове слободе изражавања, посебно с обзиром на 

чињеницу да подносиоцу представке није наметнута обавеза да трајно 

уклони чланак са интернета (став 70), па сходно томе да нема повреде 

члана 10. Конвенције. 

 

 
28  Уредба (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о 

заштити физичких лица у односу на обраду података о личности, и о слободном кре-

тању таквих података и о стављању Директиве 95/46/ЕЗ ван снаге (General Data Pro-

tection Directive). 
29  Пресуда Суда правде Европске Уније Google Spain SL and Google Inc., C-131/12, 13. 

мај 2014. године. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0131
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Hurbain против Белгије, бр. 57292/16, пресуда  

од 22. јуна 2021. године30 
 

- Примена члана 10. Конвенције, обавезе издавача, од кога се зах-

тевало да анонимизира податке о возачу који је изазвао тешку 

саобраћајну несрећу (онлајн архивирану верзију једног чланка од 

пре 20 година), у складу са "правом на заборав” тог лица. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Представка се односи на грађански поступак против подносиоца 

представке, главног уредника белгијских дневних новина Le Soir, и обаве-

зу која му је наметнута - да анонимизира електронску архиву чланка, у 

којем се наводи пуно име Г. (возача одговорног за фаталну саобраћајну 

несрећу која се десила 1994. године), а на основу права на заборав. 

У штампаном издању новина из 1994. године, један чланак, се 

односио на саобраћајну несрећу коју је изазвао Г, и која је довела до смр-

ти два лица, док су три лица била повређена. У чланку се помиње пуно 

име Г. У кривичном поступку Г. је осуђен за конкретна дела 2000. године. 

Издржао је казну и 2006. године добио решење о рехабилитацији.  

Од 13. јуна 2008. године новине чувају своју архиву у електрон-

ском облику на својој интернет страници почевши од 1989. године, 

укључујући и спорни чланак. Када су ови подаци постављени и током 

поступка пред домаћим судовима, чланци су били доступни бесплатно 

на интернет страници. 

Током 2010. године Г. је затражио од деоничког друштва 

("S.A.") Rossel et Compagnie, власника новина Le Soir, брисање овог 

чланка из њихове електронске архиве или, његово анонимизирање. У 

прилог томе, Г. је наводио да је он лекар и да се чланак појављивао као 

резултат уношења његовог имена на више претраживача. Компанија је 

одбила да избрише чланак и навела је да је обавестила администратора 

Google претраживача како би извршио деиндексирање спорног чланка.  

Г. је поднео 2012. године захтев Савету за новинарску етику 

("CDJ”), саморегулаторном телу за медије на француском и немачком 

 
30  Упућен захтев за разматрање пред Великим већем. 
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језику у Белгији. CDJ је захтев прогласио недопуштеним јер се спор 

није односио на питање новинарске етике. Пред домаћим судовима 

подносилац представке је навео да су ти дописи остали без одговора. 

Белгијски судови су сматрали да је Г. имао право на заборав, односно 

да је његово име требало да буде анонимизовано. 
 

Оцена ЕСЉП 
 

Члан 10. Конвенције 
 

Законитост мешања 
 

Разматрајући законитост мешања у право на слободу изражава-

ња, ЕСЉП је прво испитивао предвидљивост конкретног мешања и 

приметио да белгијски закон признаје право на заборав као саставни 

део права на поштовање приватног живота. Указује се и да је Касацио-

ни суд у овом предмету, навео да ово право произлази из члана 8. Кон-

венције, члана 17. Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима и члана 22. Устава. Апелациони суд је управо на овим одред-

бама засновао своју пресуду у вези са правом на заборав (став 79. пре-

суде). 

ЕСЉП је указао да је тумачење обима права на заборав на дома-

ћим властима, а посебно на судовима који имају примарну одговорност 

за тумачење домаћег закона. Задатак Суда је ограничен на утврђивање 

да ли су његови ефекти у складу са Конвенцијом, осим ако је усвојено 

тумачење произвољно или очигледно неразумно. Питање које је подно-

силац представке поставио пред домаћим судовима било је да ли Г. 

испуњава услове да би могао да користи право на заборав, с обзиром 

да спорни чланак није представљао ново објављивање, већ архивирање 

старог чланка. С тим у вези, Касациони суд је потврдио тумачење које 

је усвојио Апелациони суд, који је сматрао да објављивање на интерне-

ту архиве спорног чланка представља "ново откривање" судске про-

шлости Г. (ст.81-82). 

ЕСЉП закључује да тумачење одредаба у вези са заштитом при-

ватности на начин како су то учинили домаћи судови није произвољно 

нити очигледно неразумно. Суд није прихватио тезу подносиоца пред-

ставке према којој није било предвидљиво да би могао бити осуђен на 
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основу општег правила о одговорности, због повреде права на заборав 

дигиталном репродукцијом старог чланка. У том смислу ЕСЉП такође 

наводи да да сама чињеница да се законска одредба први пут примењу-

је у одређеној врсти предмета није довољна да да би се утврдио недо-

статак предвидљивости31 (ст. 83-85). Закључује се да је пресуда дома-

ћих судова била заснована на правном основу који испуњава услов 

предвидљивости, односно да је мешање било предвиђено законом. 
 

Неопходност мешања 
 

Приликом оцене неопходности мешања, ЕСЉП је пошао од сво-

је раније праксе која се односи на успостављање равнотеже између 

члана 8. и 10 Конвенције. 32 

ЕСЉП се посебно осврнуо на специфичност доступности диги-

талних архива на интернету. Указује се да се већина предмета из рани-

је праксе Суда односе на равнотежу између права на слободу изражава-

ња и права на поштовање приватног живота, те на иницијалне објаве 

које могу утицати на приватни живот појединца или његове породице. 

Међутим, за разлику од ових предмета, у конкретном случају реч је о 

постављању на интернет података 2008. године од када су јавности на 

располагању архивиране верзије чланка који је првобитно објављен 

1994. године у папирној верзији листа Le Soir 33(ст. 98-99). 

 
31 Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy против Финске, бр. 931/13, пресуда 

Великог већа од 27. јуна 2017. године, став 150, такође Magyar Kétfarkú Kutya Párt 

Мађарске, бр. 201/17, пресуда Великог већа, став 97. и Selahattin Demirtaş против Тур-

ске (бр.2), бр. 14305/17, пресуда Великог већа од 22. децембра 2020. године, став 253. 
32  Axel Springer AG protiv Nemačke, broj 39954/08, ст. 78-84, пресуда од 7. фебруара 

2012. године, такође Couderc и Hachette Filipacchi Associés против Француске, бр. 

40454/07, ст. 82-93, ЕСЉП 2015 (одломци), Bédat против Швајцарске, бр. 56925/08, 

ст. 48- 54, пресуда од 29. марта 2016. године и Satakunnan Markkinapörssi Oy и Sata-

media Oy, цитирано горе, ст. 162-165, Von Hannover против Немачке (број 2), бр. 

40660/08 и 60641/08, став 106, ЕСЉП 2012, Delfi AS против Естоније, бр. 64569/09, 

ст. 120-22, ЕСЉП 2015, ст. 110. и 139. 
33  Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) против Француске, бр. 12268/03, пресуда од 

23. јула 2009. godine, видети и горе цитирано Axel Springer AG и Satakunnan 

Markkinapörssi Oy и Satamedia Oy, Falzon против Млате, бр. 45791/13, пресуда од 20. 

марта 2018. године. 
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У погледу значаја дигиталних архива, ЕСЉП указује да поред 

примарне улоге штампе, постоји и помоћна функција, али ипак од 

одређене важности, која се састоји у састављању архива од већ обја-

вљених информација и стављању истих на располагање јавности. Ста-

вљање на располагање архиве на интернету доприноси очувању и 

доступности вести и информација. Дигиталне архиве заиста су значајан 

извор за наставу и историјска истраживања, посебно пошто су одмах 

доступне јавности и углавном бесплатне.34 Даље се указује да у пред-

мету као што је овај, мора бити успостављена равнотежа заштите права 

лица о коме су објављени подаци на интернету са правом јавности да 

буде информисана о прошлим догађајима и савременој историји, уз 

помоћ дигиталне архиве штампе (ст. 100-101). 

Суд напомиње да је свестан ризика одвраћајућег ефекта који 

обавеза анонимизације може имати на штампу, односно чињеница да 

се мора анонимизовати чланак чија законитост није доведена у питање. 

Наиме, обавеза да се у каснијој фази испита законитост задржавања на 

интернету вести, а на захтев конкретног лица, што подразумева успо-

стављање равнотеже свих укључених интереса, носи ризик да ће се 

електронски медији уздржати од чување извештаја у својим архивама 

на интернету или да ће изостављати појединачне елементе у извештаји-

ма који би касније могли бити предмет таквих захтева. Указује се тако-

ђе и да измена архивиране верзије чланка нарушава интегритет архиве. 

Домаћи судови стога морају бити посебно опрезни при одобравању 

захтева за анонимизацију или измену електронске верзије архивираног 

чланка у сврху поштовања права на приватни живот (ст.102-103.). 

Закључује се да право на задржавање архива на интернету 

доступних јавности није апсолутно право, већ мора бити утврђена рав-

нотежа са другим правима. У том контексту, према мишљењу Суда, 

критеријуми који се морају узети у обзир при објављивању на интерне-

ту или задржавању доступне архивиране објаве су у принципу исти 

они које је Суд користио у оквиру иницијалне објаве. Међутим, неки 

 
34  Times Newspapers Ltd против Уједињеног Краљевства (број 1 и 2), бр. 3002/03 и 

23676/03, ст. 27. и 45, ЕСЉП 2009, Fuchsmann против Немачке, бр. 71233/13, пресуда 

од 19. октобра 2017. године, став 39, такође ML и WW против Немачке, бр. 60798/10 

и 65599/10, пресуда од 28. јуна 2018, став 90. 
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од њих могу бити мање или више релевантни с обзиром на околности и 

протек времена. 

Разматрајући околности конкретног предмета ЕСЉП је узео у 

обзир следеће критеријуме: 
 

Допринос расправи од јавног интереса  
 

ЕСЉП је прихватио оцену Апелационог суда да објављивање 

чланка на интернету није имало актуелну вредност, те да 20 година 

након догађаја, објављивање идентитета лица које није јавна личност 

није донело никакву додатну вредност од општег интереса за спорни 

чланак, који је само на статистички начин доприносио расправи о 

сигурности на путевима (ст. 106-107). 
 

Колико је лице чије се подаци наводе било познато и предмет 

чланка 
 

ЕСЉП је разматрао аргумент подносиоца представке да се лице 

не може позивати на члан 8. Конвенције жалећи се на повреду угледа, а 

што би на предвидљив начин произашло из његових/њених поступака 

као што је извршење кривичног дела.35 

С тим у вези, Суд указује да се не може прихватити да лице која је 

у прошлости било осуђено за кривично дело никада не може искористити 

право на заборав, у супротном би ово право било лишено своје суштине. 

Суд сматра пошто прође одређено време, осуђена особа може имати инте-

рес да се више не суочава са својим делом, с циљем реинтеграције у дру-

штво. Проихвата се став Апелационог суда који је навео да електронско 

архивирање чланка који се односи на почињено кривично дело не би тре-

бало да створи за конкретно лице неку врсту "виртуалне казнене евиден-

ције", а посебно имајући у виду да је у овом предмету, конкетно лице 

издржало казну и било рехабилитовано (став 109). 

 
35  Axel Springer AG, цитирано горе, став 83, Gillberg против Шведске, бр. 41723/06, 

став 67, 3. април 2012. године, Меџлис Исламске заједнице Брчко и други против 

Босне и Херцеговине, бр. 17224/11 , став 76, 27. јуни 2017. године, ML и WW против 

Немачке, цитирано горе, став 88. и Денисов против Украјине, бр. 76639/11, став 98, 

25. септембар 2018. године. 



Пракса Европског суда за људска права 

170 

Такође се указује да је Г. био лице непознато широј јавности у 

време подношења захтева за анонимизацију (упореди по супротности 

са M.L. и W.W. против Немачке, цитирано горе, тачка 106.). Догађаји 

за које је осуђен нису били предмет медијског извештавања, осим 

спорног чланка, и предмет није добио никакву медијску покривеност 

чак ни у време извештавања о конкретним догађајима, а ни у време 

постављања архивиране верзије чланка на интернет (ст. 110-111). 
 

Понашање наведеног лица према медијима  
 

ЕСЉП је приметио да домаћи судови нису посебно коментари-

сали питање понашања Г. према медијима. Примећује се да Г. ни у јед-

ном тренутку није ступио у контакт са медијима како би јавно објаснио 

своју ситуацију. Из његових писама упућених новинама Le Soir у који-

ма се тражи брисање или анонимизација спорног чланка чини се да је 

учинио све како би остао ван пажње медија (став 112). 
 

Начин добијања информација и њихова истинитост 
 

Г. није оспорио истинитост чињеница изнесених у спорном 

чланку. Апелациони суд је сматрао да није спорно да је првобитно 

објављивање спорног чланка било законито (став 113). 
 

Садржај, облик и утицај објаве 
 

У погледу садржине спорног чланка, Суд примећује да се одно-

си на неколико саобраћајних несрећа које су се догодиле 1994. године 

у року од неколико дана. Несрећа коју је изазваo Г. била је једна од 

њих. 

Што се тиче облика објаве, на шта се домаћи судови нису изри-

чито осврнули, Суд подсећа да су интернет странице информациони и 

комуникациони алати који се разликују од писане штампе, посебно у 

погледу могућности складиштења и ширења информација, и да је већа 

вероватноћа да ће комуникација на интернету, у односу на штампане 
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објаве, много више нарушити остваривање и уживање основних права 

и слобода, посебно право на поштовање приватног живота (став 115). 36 

Суд је закључио да репродукција материјала преузетих из писа-

не штампе и материјала преузетих са интернета може подлећи другачи-

јем режиму. У односу на степен ширења архивиране верзије чланка, 

Суд узима у обзир чињеницу да је за преглед архиве потребан активан 

истраживачки процес увођењем кључних речи на страницу архиве. 

Због своје локације на интернет страници, спорни чланак вероватно 

није привукао пажњу корисника интернета који нису тражили инфор-

мације о Г. Међутим, у овом предмету, у време подношења захтева од 

стране Г. и током целог поступка, приступ архиви новина Le Soir био је 

слободан (ст. 116-118).37  

У вези са наводима подносиоца представке да у поступку пред 

домаћим судовима није утврђена одговорност оператора претраживача 

(Google) већ само издавача новина, ЕСЉП је указао позивајући се и на 

праксу Суда правде ЕУ, да се различите обавезе могу применити на 

претраживаче и на издаваче од којих потичу спорни подаци.38 Иако је 

тачно да првенствено због претраживача информације о лицима које 

поседују медији, могу бити лакше доступне корисницима интернета не 

треба изгубити из вида да чињеница да новине објављују чланак на 

својој интернет страници утиче на видљивост спорних информација. 

Такође, почетно мешање у право Г. на поштовање приватног живота 

произилази из одлуке подносиоца представке да ове податке објави на 

својој интернет страници и, да омогући њихову доступност, чак и без 

намере да привуче пажњу јавности (ст. 119-120). 

У вези са последицама објављивања ЕСЉП је прихватио оцену 

Апелационог суда да је једноставна претрага користећи презиме и име 

Г. на претраживачу Le Soir или на Google одмах довела до појављива-

ња спорног чланка и да би стога доступност спорног чланка на интер-

нету на неограничено дуго време озбиљно нарушила углед Г. стварају-

 
36  Urednički odbor Pravoye Delo и Shtekel против Украјине, бр. 33014/05, став, ЕСЉП 

2011 (одломци), Delfi AS, цитирано горе, став 133, ML i WW против Немачке, цирти-

рано горе, став 91). 
37  Упоредити са чињеницама у предмету M.L. и W.W. против Немачке, став 113 - при-

ступ одређеним чланцима се наплаћивао или је био ограничен на претплатнике. 
38  Упоредити са M.L и W.W. против Немачке, цитирано горе, став 97. 
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ћи за њега, виртуалну казнену евиденцију, иако је не само правносна-

жно осуђен за спорне догађаје и издржао казну, већ је и рехабилито-

ван.39 (ст. 121-122) 
 

Озбиљност мере изречене подносиоцу представке 
 

На крају, ЕСЉП је разматрао с обзиром на озбиљност мере 

изречене подносиоцу представке, да ли су домаћи судови узели у обзир 

последице мере за подносиоца представке и Le Soir, и да ли су испита-

ли могућност мера које би мање штетиле слободи изражавања. Подно-

силац представке је пред домаћим судовима тврдио да би се равнотежа 

између предметних права могла постићи успостављањем права на 

исправку или саопштавањем, односно додавањем додатних информа-

ција о спорном чланку. Апелациони суд је сматрао да такво поступање 

није одговарајуће у овом предмету јер би омогућио да се ефекат стиг-

матизације због кривичних дела која је починио Г. настави неограниче-

но дуго време. Подносилац је такође тврдио да су само претраживачи 

квалификовани да одговоре на захтев Г, и да је он погрешно упутио 

свој захев против издавача. 

ЕСЉП је у односу на дереференцирање спорног чланка од стра-

не претраживача, сматрао да се релевантност такве мере мора процени-

ти у контексту спора који је пред судовима. Пошто је Г. поднео захтев 

само против подносиоца представке, судовима се не може замерити 

што су се ограничили на испитивање допуштеност и основаности овог 

захтева. Осим тога, и саме новине Le Soir могле су преузети иницијати-

ву да траже од претраживача да изврши дереференцирање спорног 

чланка. Суд сматра да није потребно апстрактно разматрати може ли 

дереференцирање довести до правичне равнотеже између одговарају-

ћих укључених права, јер то није био предмет расправе пред домаћим 

судовима (став 127). 

Суд придаје велику важност чињеници да природа изречене 

мере омогућава у овом предмету осигуравање интегритета архивираног 

чланка као таквог, будући да се ради само о анонимизирању интернет-

ске верзије чланка, при чему је подносилац представке овлашћен да 

 
39  Mutatis mutandis, Österreichischer Rundfunk против Аустрије, бр. 35841/02, став 68, 7. 

децембар 2006. године и M.L. и W.W. против Немачке, цитирано горе, став 100. 
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чува оригиналну дигиталну и папирну архиву. То значи да су лица које 

покажу интерес могла да затраже приступ оригиналној верзији чланка, 

чак и у дигиталном облику. Суд закључује да није сам чланак погођен 

мером, већ његова доступност на интернет страници новина Le Soir 

(став 129). 

С обзиром на све наведено, Суд сматра да су домаћи судови, у 

складу са критеријумима постављеним у његовој судској пракси, успоста-

вили равнотежу права на поштовање приватног живота Г. и права на сло-

боду изражавања подносиоца представке. Апелациони суд је посебно при-

дао значај штети коју је Г. претрпео због објављивања спорног чланка на 

интернету, посебно имајући у виду време које је протекло од објаве ори-

гиналног чланка са једне стране, као и на чињеницу да је анонимизација 

спорног чланка на интернет страници новина омогућила да архива као 

таква буде сачувана. Суд сматра да су разлози коју су навели домаћих 

судови релевантни и довољни, а изречена мера се може сматрати сразмер-

ном легитимном циљу коме се тежи (став 132).  

Међутим, ЕСЉП на крају наглашава да се наведени закључак не 

може се тумачити тако да подразумева обавезу медија да систематски 

и трајно проверавају своју архиву. Не доводећи у питање њихову 

дужност поштовања приватног живота приликом иницијалне објаве 

чланка, ово за њих значи, да ће провере приликом архивирања чланка и 

успостављање равнотеже интереса бити дужни да изврше само у случа-

ју изричитог захтева у том смислу (став 134). 

 

NIT S.R.L. против Молдавије, бр. 28470/12, пресуда  

од 5. априла 2022. године 
 

- Члан 10. Конвенције, слобода изражавања: обавеза емитера да 

поштују политички плурализам, унутрашњи и спољашњи 

аспекти медијског плурализма, оправданост одузимања нацио-

налне фреквенције, није утврђена повреда Конвенције. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Компанија подносилац представке је имала ТВ канал (у даљем 

тексту NIT) који је емитовао програм на националном нивоу. После 
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промене власти 2009. године, NIT је постао платформа за критику вла-

сти и промовисање Комунистичке партије (PCRM – једина опозициона 

партија у то време). ТВ канал је санкционисан због поновљених озбиљ-

них кршења законских обавеза да се осигура равнотежа на политичком 

плану и плурализам: због емитовања искривљених вести, фаворизова-

ња једне политичке партије и приказивања њених противника (укључу-

јући Владу) у негативном светлу без остављања простора за одговор и 

коришћења агресивног новинарског језика (нпр. упоређивање једног 

лидера са "Хитлером”, и називање других "криминалцима, "бандити-

ма”, "лоповима”, "преварантима”). 2012. године овом ТВ каналу је оду-

зета дозвола за емитовање.  

У поступку пред ЕСЉП компанија подносилац представке се 

позвала на чл. 10. и 1. Протокола бр. 1. Суд није утврдио повреду ових 

одредаба. По мишљењу ЕСЉП, систем издавања дозвола у Молдавији 

омогућавао је равнотежу и квалитет програма и у том смислу је био у 

складу са трећом реченицом члана 10. став .1 Конвенције. Начин на 

који је креиран регулаторни оквир није прекорачио поље слободне 

процене државе. Према оцени ЕСЉП извештавање о вестима у кон-

кретном случају није заслуживало појачану заштиту која се пружа сло-

боди штампе, а одузимање дозволе се сматрало оправданим, без поли-

тичке мотивације и праћено адекватним заштитним механизмима и 

сразмерно легитимним циљевима којима се тежило.  

Пресуда Великог већа је значајна јер је ЕСЉП даље развио сво-

ју праксу о плурализму у медијима. Прецизније, Суд се по први пут 

бавио ограничењима која су наметнута емитерима с циљем да се омо-

гући различитост у изражавању политичког мишљења и ојача заштита 

интереса слободе говора других у аудио-визуелним медијима (постоје-

ћи стандарди су разрађени у контексту неоправданог мешања државе у 

права подносиоца представке на основу члана 10. при кршењу принци-

па плурализма). С тим у вези, Суд је разјаснио међусобну везу између 

унутрашњих и спољашњих аспеката медијског плурализма, обим поља 

слободне процене који се даје државама и ниво испитивања који се 

примењује на ограничења у овој области. Такође су наведени фактори 

за оцену регулаторног оквира и његове примене.  
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Оцена ЕСЉП 
 

Члан 10. Конвенције 
 

ЕСЉП је утврдивши да је дошло до мешања у право на слободу 

изражавања из члана 10, став 1 Конвенције, разматрао да ли је оно 

било законито Суд је посебно с тим у вези разматрао предвидљивост 

домаћег законона и његовог тумачења (ст. 165 – 170). 

ЕСЉП је затим утврдио да је мешање имало легитимни циљ. 

Суд је између осталог нагласио да је.... потреба да се очува приступ 

јавности непристрасном, поузданом и разноликом политичком говору 

путем телевизијских информативних програма суштина одлуке нацио-

налних власти да потврде санкцију изречену компанији подносиоцу 

представке 5. априла 2012. године...Суд не налази ништа што би ука-

зивало на то да је циљ оспорене мере у овом случају био "казнени по 

својој суштини", како је то сматрала компанија подносилац представ-

ке. У овим околностима, Суд је сматрао да је циљ мешања у овом 

предмету био легитиман у смислу треће реченице члана 10. став 1. 

Конвенције (...Овај члан не спречава државе да захтевају дозволе за 

рад телевизијских, радио и биоскопских предузећа – додала В.Р). За 

Суд је такође било прихватљиво да се легитимни циљ може посматра-

ти у овом предмету у светлу заштите "права других” на које се односи 

други став члана 10. Конвенције (став 175). 
 

Да ли је мешање било неопходно у демократском друштву? 
 

Велико веће је у овом предмету пошло од анализе својих прет-

ходних ставова у вези са новинарским извештавањем о политичким и 

питањима од јавног интереса, посебно путем аудиовизуелних медија 

(ст. 178-183) и ставовима у вези са поштовањем плурализма у аудиови-

зуелним медијима (ст. 184-186.).40 Велико веће је затим уочило потребу 

за даљим развојем праксе у вези са овим питањима. Суштинско питање 

у овом предмету је успостављање одговарајуће равнотеже између пра-

 
40  Manole и други против Молдавије бр. 13936/02, ECHR 2009, став 96, Informationsve-

rein Lentia и други против Аустрије, 24. новембар 1993. године, став 38, Centro Euro-

pa 7 S.R.L. и Di Stefano против Италије, пресуда Великог већа, бр. 38433/09, ECHR 

2012, ст. 129-130. 
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ва два супротстављена интереса у погледу слободе говора – интереса 

друштва за очувањем политичког плурализма у медијима с једне стра-

не, и поштовања слободе уредника (вести), с друге (став 188). 
 

Унутрашњи и спољашњи аспекти медијског плурализма  
 

ЕСЉП је указао да су се раније разматрани предмети односили 

на спољашње аспекте медијског плурализма41 за разлику од конкретног 

предмета у коме је Суд узео у обзир унутрашњи аспект медијског плу-

рализма односно обавезу емитера да на избалансиран начин омогући 

представљање различитих политичких ставова, без фаворизовања одре-

ђене партије или покрета. Суд је појаснио да се оба аспекта морају 

посматрати повезано, а не изоловано. Да би се обезбедио истински 

плурализам у аудиовизуелном сектору у демократском друштву, није 

довољно обезбедити постојање више канала или теоријске могућности 

да потенцијални емитери приступе аудиовизуелном тржишту. Неоп-

ходно је, додатно омогућити ефикасан приступ тржишту како би се 

гарантовала разноврсност целокупног програмског садржаја, одражава-

јући колико је то могуће различитост мишљења која се сусрећу у дру-

штву коме су програми намењени (став 185) 42 

Пошто је испитао различите приступе у државама чланицама за 

постизање овог циља, Суд је закључио да члан 10. не намеће одређени 

модел (ст. 192-193). 

Такође, Суд је појаснио да поље слободне процене државе у ода-

биру средстава којима ће се обезбедити политички плурализам, у погледу 

издавања дозвола аудио-визуелним медијима, мора да буде шире од оног 

које је нормално допуштено држави у вези са ограничењима слободе 

штампе да извештава о питањима од јавног значаја или изражавању поли-

тичког мишљења (које начелно подразумева строгу контролу). Међутим, 

то дискреционо овлашћење би било уже у зависности од природе и 

озбиљности сваког ограничења уређивачке слободе. Тежина санкције 

 
41  У вези с питањем као што је постојање више медија, од којих сваки има различито 

гледиште, и концентрације медија у рукама малог броја актера – видети Мanole и 

други против Молдавије, горе наведен, став 100, такође Centro Europa 7 S.R.L. и Di 

Stefano против Италије, горе цитирано. 
42  Видети Centro Europa 7 S.R.L. и Di Stefano, горе цитирано, ст. 129- 130. 
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изречене медијској компанији захтевала је строже испитивање од стране 

Суда и извесна ограничења поља слободне оцене.  

У погледу оцене меродавног регулаторног оквира и његове при-

мене у конкретним околностима датог предмета, Суд анализира да ли 

су ефекти који су они произвели, посматрано у целини, у складу са 

гаранцијама члана 10. и да ли су праћени делотворним заштитним 

мерама против самовоље и злоупотребе. Правичност поступка и пру-

жене процесне гаранције су од посебног значаја за процену сразмерно-

сти, нарочито када су оспорене мере (санкције) тешке (ст. 203-209): 

Разматрајући обавезу емитера да поштују принцип политичке 

равнотеже и плурализма, како је прописано домаћим законом, Суд је 

засновао своју анализу на следећим факторима:  

- обим и општа природа обавезе (у актуелном предмету она се 

односила само на информативне вести, на све емитере и од њих се није 

тражило да доделе једнаку количину времена за емитовање свим политич-

ким партијама, већ да им пруже прилику да коментаришу или одговоре); 

- степен спољашњег плурализма (у овом предмету био је при-

лично ограничен; постојање четири друга ТВ емитера са националном 

покривеношћу није било довољно да доведе у питање строгост принци-

па унутрашњег плурализма); 

- домаћи медијски контекст (после избора "PCRM" за једину 

владајућу странку након 2001. године и медијске ситуације која је 

уследила, која је критикована у предмету Manole и други против Мол-

давије (горе поменут), власти су имале позитивну обавезу да усвоје 

законе који ће обезбедити емитовање тачних и уравнотежених вести и 

информација, које одражавају читав спектар политичких мишљења); и 

- постојање јемстава за обезбеђивање независности медијског 

регулаторног тела и његове заштите од непримереног утицаја Владе и 

политичких притисака (као што су правила о његовој структури и ода-

биру, именовању и раду њихових чланова). 

Приликом оцењивања сразмерности спорног одузимања дозво-

ле, што је била најтежа санкција по домаћем закону која је имала тре-

нутни ефекат, Суд је придао посебан значај правичности поступка и 

процесним гаранцијама, укључујући: јавну природу и представљање 

NIT на седницама регулаторног тела за медије; могућност да се изнесу 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94075
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коментари на закључке надзора, као и да се оспори одлука регулатор-

ног тела за медије пред надлежним судовима и да се затражи одлагање 

извршења (ст. 223-225).Такође од значаја је и образложење судских 

одлука приликом одбацивања таквог захтева и уопштено посматрано, 

темељност судске контроле (ст. 226-227). 

Суд је такође узео у обзир следеће елементе: тежину и постоја-

ност прекршаја NIT упркос низу претходних блажих санкција, значајан 

утицај вести које су емитоване на овом каналу широм земље, могућ-

ност да емитује вести путем интернета као и бављење другим активно-

стима које доносе приход и могућност поновног подношења захтева за 

издавање нове дозволе по истеку једне године од њеног одузимања 

(став 223.). 

Велико веће је већином гласова (четрнаест према три) закључи-

ло да није повређено право на слободу изражавања компаније подноси-

оца представке. 
 

Члан 1. Протокола бр. 1 
 

У овом предмету ЕСЉП је разматрао и притужбе у вези са 

наводном повредом члана 1. Протокола бр. 1 и није утврдио повреду 

Конвенције (већином петнаест према два). 

За Суд је посебно било од значаја то што су домаћи судови у врло 

раној фази судског поступка који је подносилац представке покренуо 

оспоравајући конкретну меру, утврдили да тврдње о материјалним и дру-

гим имовинским губицима које би компанија могла да да претрпи због 

тога биле само претпоставке неподржане доказима (видети став 54. горе). 

Такође, могућност добијања накнаде материјалне штете остала је као 

могућност у случају потенцијално повољне пресуде за компанију подно-

сиоца. ЕСЉП је приметио да су домаћи судови у две инстанце сматрали 

да компанија подносилац представке није поднела убедљиве и релевантне 

доказе који би могли да потврде тврдње о насталој штети, и да су се сви 

претрпљени губици могли приписати њеном незаконитом понашању. У 

поступку пред Судом, компанија подносилац представке је приложила 

вештачење у коме је констатовано да је пословала са губитком и пре оду-

зимања дозволе. Сходно томе, Суд није сматрао доказаним у складу са 
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општим стандардом "доказа ван разумне сумње"43 да је одузимање дозво-

ле утицало на имовинске интересе компаније подносиоца представке до 

степена да се може сматрати да је претрпела претерани појединачни терет 

(став 254). ЕСЉП закључује да је у овим околностима тужена држава 

поступала у оквиру широког поља слободне процене у овој области, успо-

стављајући правичну равнотежу између општег интереса друштва и имо-

виниских права компаније подносиоца, која није поднела несразмеран 

терет (став 255). 

 

Месић против Хрватске, бр. 19362/18, пресуда  

од 5. маја 2022. године 
 

- Члан 10. Конвенције, слобода изражавања: оправданост накна-

де нематеријалне штете због клевете, успостављање равноте-

же између члана 8. и члана 10. Конвенције, пропуст домаћег 

суда да спроведе тест сразмерности сходно пракси ЕСЉП, 

значај изјава које дају високо позиционирани државни функцио-

нери које имају већу тежину и могу да доведу до угрожавања 

угледа других лица, није утврђена повреда. 

- Члан 6. став 1 – претерано дуго трајање поступка по жалби, 

утврђена повреда. 
 

Чињенично-правни контекст 
 

Представка подносиоца Европском суду, г. Стјепана Месића, 

бившег председника Републике Хрватске, односи се на поступак за 

накнаду штете због повреде части и угледа у коме му је наложено да 

плати 50.000 куна француском адвокату Ивану Јурашиновићу. Наведе-

ни адвокат је 2006. године поднео кривичну пријаву у Француској у 

вези покушајем убиства М.Т кога је заступао. Хрватски медији су 

поводом те кривичне пријаве објавили низ чланака, наводећи да је под-

носилац представке (који је у то време обављао дужност председника 

Републике), у конкретној кривичној пријави поменут као саучесник у 

 
43  Видети нпр. Merabishvili против Грузије, Велико веће, бр. 72508/13, став 314, пресу-

да од 28. новембра 2017. године. 
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покушају убиства. С тим у вези, подносилац представке је на конфе-

ренцији за штампу позван да коментарише те наводе. Он је том прили-

ком изјавио да је адвокату потребно психијатријско лечење. Адвокат 

Јурашиновић је затим пред хрватским судом покренуо поступак против 

подносиоца представке ради накнаде штете сматрајући да је таквом 

изјавом подносилац повредио његов углед. Подносилац представке је 

обавезан пресудом хрватских судова да на име нематеријалне штете 

плати адвокату износ у противвредности од 6,660 евра, због повреде 

части и угледа.  

Подносилац се притуживао пред ЕСЉП да су домаћи судови 

повредили његово право на слободу изражавања тиме што су га обаве-

зали да исплати накнаду нематеријалне штете због изјаве упућене 

адвокату. Такође се жалио на дужину трајања поступка.  

У поступку пред ЕСЉП као интервенијенти умешали су се 

наведени адвокат, и француска и париска адвокатска комора (Conseil 

National de Barreaux, Ordre des avocats du barreau de Paris). 
 

Оцена ЕСЉП  
 

Члан 10. Конвенције 
 

Суд је затим нставио да разматра да ли је мешање било неоп-

ходно у демократском друштву. 
 

Да ли је мешање било неопходно у демократском друштву? 
 

Разматрајући ово питање ЕСЉП примећује да је изјава подноси-

оца да адвокату Јурашиновићу треба психијатријско лечење, била пре-

нета од стране бројних медија. Независно од тога да ли је ову изјаву 

требало схватити буквално (као што су то учинили хрватски судови) 

или метафорички (као што је то тврдио подносилац), Суд сматра да је 

она била таква да је могла не само да повреди углед адвоката, већ и да 

створи предрасуде у вези са њим у његовом професионалном и дру-

штвеном окружењу. У том смислу ЕСЉП закључује да је конкретна 

изјава досегла ниво озбиљности који може покренути питање заштите 

према члану 8. Конвенције. ЕСЉП такође примећује да се оваквом 
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изјавом о упућивању на психијатријско лечење могу повредити и права 

лица са менталним проблемима (став 84). 

Суд даље наводи критеријуме развијене у пракси за спровођење 

теста сразмерности (став 85)44: да ли је постојао допринос дебати од 

јавног интереса, да ли је лице било јавна личност, његово или њено 

раније понашање, садржина, форма и последице конкретне изјаве и 

озбиљност санкције. 

ЕСЉП такође сугерише да би у предметима као што је овај 

домаћи судови требало да узму у обзир и додатне критеријуме као што 

је на пример статус подносиоца представке као политичара и високо 

позиционираног државног функционера, и са друге стране статус г. 

Јурашиновића, као адвоакта, приликом спровођења теста сразмерности 

(став 86).  

ЕСЉП је упутио критику домаћим судовима јер нису спровели 

тест сразмерности између права на заштиту угледа и права на слободу 

изражавања, односно нису се позвали на критеријуме развијене у прак-

си ЕСЉП, те нису испитали уставни и конвенцијски аспект предмета 

(став 88). 

ЕСЉП је затим спровео тест сразмерности у складу са наведе-

ним критеријумима. Констатовао је да адвокат Јурашиновић није био 

јавна личност, те да је наводна умешаност председника Републике у 

организовани криминал свакако била тема од јавног интереса. Подно-

силац представке је имао право да одговори на такве оптужбе и да се 

брани, а што је он и учинио (став 100.). Међутим, он је отишао корак 

даље и покушао да дискредитује адвоката омаловажавајући га. Ништа 

не указјуе да подносилац није могао да оспори овако озбиљне оптужбе 

и без коришћења таквог језика. Суд такође примећује да је у дато вре-

ме подносилац био председник Републике и да су ове изјаве широко 

пренете од стране медија, те су у том смислу могле да нанесу већу ште-

ту г. Јурашиновићу (ст. 101-102). 

ЕСЉП је затим разматрао статус подносиоца представке и 

могући утицај на статус адвоката Јурашиновића. У погледу високо 

позиционираних државних функционера ЕСЉП је указивао и раније на 

 
44  Perinçek против Швајцарске, Велико веће, бр. 27510/08, ст. 198-199, ЕСЉП 2015. 



Пракса Европског суда за људска права 

182 

важност њихове слободе изражавања, сматрајући да је прихватљиво да 

у демократском друштву постоји функционални имунитет за шефове 

држава у циљу заштите слобода говора у обављању њихових функција, 

те да би се остварила подела власти у држави (став 103).45 С друге 

стране, Суд указује да речи које изговоре високи државни фунционери 

имају додатну тежину (став 104). У том смислу Суд подсећа на предме-

те у којима је утврђена повреда члана 6. став 2 – претпоставке невино-

сти, због изјава којима су државни функционери прејудицирали криви-

цу одређених лица (став 105).46 Такође се подсећа да је у неким пресу-

дама ЕСЉП утврдио да су изјаве високих државних функционера дове-

ле до повреде права на независан и непристрасан суд (став 106).47 

ЕСЉП је узео у обзир и чињеницу напада и претњи адвокатима 

у многим државама чланицама Савета Европе. У овом предмету Суд је 

сматрао да изјаве државних функционера којима се напада углед адво-

ката и умањује њихов кредибилитет, суштински могу довести до спре-

чавања адвоката у обављању њихове професије (став 109). На крају 

Суд узима у обзир и чињеницу да је у време када је дата спорна изјава, 

г. Јурашиновић био везан тајношћу кривичне истраге у Француској, па 

га је то онемогућило да одговори на конкретне изјаве и довело га у 

неповољнији положај у односу на подносиоца представке, који је био 

моћна јавна личност која је уживала велику пажњу медија (став 110). 

У погледу последица изјаве и озбиљности санкције ЕСЉП је 

прво констатовао (став 111) да је износ од 50.000 куна (односно око 

6.600 евра) одговарао вредности две трећине износа који су хрватски 

судови уобичајено досуђивали на име душевних болова због смрти 

 
45  Urechean и Pavlicenco против Молдавије, бр. 27756/05 и 41219/07, став 47, пресуда од 

2. децембра 2014. године. 
46  Видети нпр. у погледу председника државе и премијера (Пеша против Хрватске, бр. 

40523/08, пресуда од 8. априла 2010. године, ст. 148-151, Gutsanovi против Бугарске, 

бр. 34529/10, ст. 194-198, ECHR 2013), министра правде (Konstas против Грчке, бр. 

53466/07, ст. 43 и 45, пресуда од 24. маја 2011. године), председавајућег Парламента 

(Butkevičius против Литваније, бр. 48297/99, став 53, ECHR 2002 II). 
47  Ивановски против БЈР Македоније, бр. 29908/11, став 147, 21. јануар 2016. године, 

у погледу изјава премијера, такође Sovtransavto Holding против Украјине, бр. 

48553/99, став 80, ECHR 2002 VII, који се односи између осталог, на изјаву пред-

седника државе. 
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блиског лица.48 Иако висина досуђеног износа може изгледати као еле-

мент од суштинског значаја, Суд је даље подсетио (како је горе поме-

нуто) да изјаве високих државних функционера имају већу тежину, те 

према томе могу довести до веће повреде угледа других лица, да су те 

изјаве медији широко пренели, те да г. Јурашиновић на њих није могао 

да одговори. Осим тога, изјава подносиоца представке не само да је 

штетила угледу г. Јурашиновића, већ је такође могла да има одвраћају-

ћи ефекат на његово обављање професионалних дужности адвоката. 

Стога је према оцени ЕСЉП досуђена накнаде штете у овом предмету, 

упркос њеној висини, била одговарајућа санкција сразмерна легитим-

ном циљу заштите угледа адвоката Јурашиновића (ст. 112-113). 

ЕСЉП је закључио да није било повреде права на слободу изра-

жавања.  
 

Члан 6. Конвенције – суђење у разумном року 
 

ЕСЉП је утврдио да је подносиоцу повређено право на суђење 

у разумном року јер је Жупанијском суду у Загребу било потребно три 

године и седам и по месеци да одлучи о његовој жалби. Суд је подно-

сиоцу представке због ове повреде Конвенције досудио 2000,00 евра на 

име нематеријалне штете. У преосталом делу притужбе о повреди пра-

ва на суђење у разумном року Суд је одбацио, јер подносилац пред-

ставке није искористио правна средства доступна на основу Закона о 

судовима из 2005. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48  Упуство Врховног суда које се помиње у пресуди Klauz против Хрватске, бр. 

28963/10, став 31, пресуда од 18. јула 2013. године. 
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