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Поштовани, 

 Врховни касациони суд је ове године одустао од организације тра-
диционалног саветовања судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, због 

постојеће епидемиолошке ситуације у нашој земљи и свету и утврђених 

мера.  

 Врховни касациони суд је закључио да то није препрека да се обја-

ви посебан број Билтена који је посвећен овом саветовању. Билтен садр-

жи низ стручних радова који се баве појединим спорним питањима из 
области кривичне, грађанске, привредне и прекршајне материје.  

 Међутим, изнети ставови у публикованим стручним радовима 

представљају искључиво лично виђење могућих решења обрађених 

спорних правних питања са становишта уважене аргументације 

њихових аутора. 

 Заузети ауторски ставови биће предмет расправе посебних оде-

љења Врховног касационог суда, која ће усвојеним правним схватањима о 
истим извршити уједначавање судске праксе и тако допринети остваре-

њу законске функције Врховног  касационог суда у вршењу судске власти.   

 

Редакција 
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Весна Поповић, 

судија Врховног касационог суда 

 

 

УСВОЈЕНА ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВИ  

И ЗАКЉУЧЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА  

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

 

I 

Увод 

Врховни касациони суд као највиши суд у Републици Србији 

законску обавезу обезбеђивања јединствене примене права у вршењу суд-

ске власти остварује одлучивањем о ванредним правним средствима изја-
вљеним на одлуке судова у Републици Србији, о сукобима надлежности 

између судова ако за одлучивање није надлежан други суд, заузимањем 

правних ставова у поступцима решавања спорног правног питања. 

Иако ове године неће бити одржано Саветовање судија судова 

Републике Србије у Врњачкој Бањи, Судска пракса Грађанског одељења 
Врховног касационог суда наставља са традицијом да судије судова у 

Републици Србији као и ширу правничку јавност писаним рефератом упо-

зна са својим активностима од прошлог Саветовања. 

У овом реферату ће бити приказане активности Грађанског одеље-

ња на седницама одељења, заједничким састанцима са представницима 

Грађанских одељења и Одељења за радне спорове апелационих судова и 
Привредног апелационог суда, заузети правни ставови у поступцима 

решавања спорног правног питања, ставови изражени у одлукама о ван-

редним правним средствима који су од значаја за уједначавање судске 
праксе и утврђене сентенце. 

Грађанско одељење Врховног касационог суда је у 2019. години 

одржало 13 седница, а у првој половини 2020. године четири седнице на 
којима су разматрани реферати судија у поступцима решавања спорног 

правног питања, усвојени одређени број правних ставова и закључака и 
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утврђен одређени број сентенци из одлука судова. На седницама су разма-
трана и правна схватања апелационих судова а праћен је и рад нижестепе-

них судова. 

Правна схватања Врховног касационог суда обавезују само судије 

тог суда, односно судије одељења суда које је правно схватање усвојило. 

Правна схватања нису обавезујућа за нижестепене судове али потреба 
усаглашавања судске праксе, једнаког поступања у једнаким стварима, 

правне сигурности и предвидивости судских одлука је у функцији оства-

рења једнаке заштите странака пред судом. Као последица неуједначеног 

поступања и доношења различитих одлука у једнаким стварима, посебно 
од стране највишег суда доводи до повреде Уставног и Конвенцијског 

права на правично суђење. Ту повреду санкционишу како Европски суд за 

људска права тако и Уставни суд. 

Уједначавање судске праксе у грађанској материји врши се кроз  

- решавање спорног правног питања на захтев првостепеног суда 

(чл. 180. до 185. ЗПП); 

- одлучивање о ванредним правним лековима у конкретним 

предметима; 
- усвајање правних ставова попуњавањем правних празнина, 

јединственог тумачења права или предузимањем општих мера из пресуда 

Европског суда за људска права донетих против Републике Србије у 
поступку њиховог извршења; 

- одржавање састанака са апелационим судовима и Привредним 

апелационим судом ради разматрања спорних правних питања из опште 
грађанске и материје радног права, према Плану и Споразуму председни-

ка судова, ради реализације обавеза из Закона о уређењу судова; 

- одржавање састанака са представницима судова ради уједначе-

не примене права у предметима у којима се захтева заштита права на 
суђење у разумном року или принудно извршење и обезбеђење; 

- утврђивање сентенци на седницама одељења из одлука Врхов-

ног касационог суда и апелационих судова из опште грађанске, радне, 
привредне и управне материје ради објављивања у Билтену судске праксе 

и на веб страници Врховног касационог суда. 

Потреба усаглашавања судске праксе једнако поступање у једна-

ким стварима, правне сигурности и предвидивости судских одлука према 

све присутнијим ставовима домаћих и међународних експерата не сме да 
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угрози независност судије који поступа у конкретном предмету. Ово 
посебно због тога што усвојена правна схватања на седницама одељења и 

правни ставови Врховног касационог суда нису обавезујући за нижестепе-

не судове.  

Правна схватања и ставове највиших судова судије треба да узму 

у обзир приликом одлучивања јер ти ставови и схватања делују снагом 
својих аргумената и ауторитетом доносиоца. Ако судије одлучују супрот-

но правним схватањима и ставовима највишег суда, требало би добро да 

образложе разлоге који су их навели на такво поступање, у супротном 

унутрашња судијска независност би била угрожена. 

О уједначавању судске праксе изјашњавао се и Европски суд за 

људска права у више одлука Мирковић и други против Србије1, Попова и 
Попов против Бугарске2, у којима је истакао да се оцена Суда увек засни-

ва на принципу правне сигурности који подразумева све чланове Конвен-

ције и чини један од фундаменталних аспеката владавине права (Сахим и 
Сахим против Турске, представка број 13279/05, пресуда од 20.10.2011. 

године). 

Принцип правне сигурности гарантује стабилност у правним ситу-

ацијама и доприноси поверењу јавности у судове. Уколико би опстале 

супротне одлуке то би довело до стања правне несигурности и не повере-

ња јавности у правни систем, при чему је то поверење једна од суштин-
ских компонената државе засноване на владавини права. Али могућност 

доношења различитих судских одлука је особеност судских система који 

се заснивају на мрежи првостепених и другостепених судова у оквиру 
њихове територијалне надлежности. Такве разлике се могу појавити у 

истом суду, али то само по себи се не може сматрати несагласним са Кон-

венцијом.3    

Конзистентност судске праксе представља услов правне сигурно-

сти и заштите легитимног поверења јавности али развој судске праске сам 

по себи није супротан правилном спровођењу правде с обзиром да про-
пуст да се одржи динамичан и еволутиван приступ може довести до ризи-

ка у спровођењу реформи и напретка.  

 
1  Представка број 2741/15, пресуда од 26.6.2018. године. 
2  Представка број 11260/10, пресуда од 11.4.2019. године 
3  Албу и други против Румуније, представка број 34796/09, одлука од 10. маја 2012. године 
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Улога Европског суда није да упоређује различите судске одлуке 

националних судова, чак иако су донете у сличним поступцима јер он 

мора поштовати независност тих судова. Исто тако, различит исход два 

поступка не може бити разлог за оцену о различитој судској пракси, ако 
се ради о различитом чињеничном стању.  

Критеријум којим се суд руководи у својој оцени и околностима у 

којима различите судске одлуке разних домаћих судова који одлучују у 

последњој инстанци о могућој повреди члана 6. Конвенције састоје се у 

утврђивању прво да ли постоје "дубоке и дуготрајне разлике" у судској 

пракси домаћих судова, друго, да ли домаће право обезбеђује механизам 
за превазилажење тих разлика и треће да ли је тај механизам био приме-

њен и са којим ефектом.4 

 

II 

УСВОЈЕНА ПРАВНА СХВАТАЊА У ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА 

СПОРНОГ ПРАВНОГ ПИТАЊА 

На седници Грађанског одељења одржаној 27.9.2019. године, раз-

матран је захтев за решавање спорног правног питања Основног суда у 
Нишу, али је захтев одбијен јер је у предмету Врховног касационог суда 

Спп 6/2016 дана 2.11.2018. године донет Закључак, према коме: "Репу-

блика Србија одговара за материјалну штету насталу због потпуног и 

делимичног неизвршења правноснажних извршних судских одлука, 

односно у стечају утврђених потраживања, запослених из радног 

односа, која су без њихове кривице остала неизвршена у поступку 

стечаја вођеном над стечајним дужником са већинским друштвеним 

или државним капиталом, уз услов да је претходно утврђена повреда 

права на суђење у разумном року", као и да су на сајту Врховног каса-

ционог суда објављене одлуке са овако израженим ставом. 

Због значаја за судску праксу на истој седници Закључак је вери-

фикован и допуњен, тако да гласи:  

Република Србија одговара за материјалну штету насталу због 

потпуног или делимичног неизвршења правноснажних и извршних 

судских одлука, односно у стечају утврђених потраживања запосле-

 
4  Сахим и Сахим против Турске, представка број 13279/05 од 20.10.2011. године 
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них из радног односа, која су без њихове кривице остала неизвршена 

и у поступку стечаја вођеном над стечајним дужником са већинским 

друштвеним или државним капиталом, уз услов да је претходно утвр-

ђена повреда права на суђење у разумном року. 

У предметима у којима се води стечајни поступак, законска 

затезна камата на потраживања утврђена правноснажним пресудама 

против дужника – друштвених предузећа обрачунава се до дана отва-

рања стечајног поступка у складу са законским решењем из Закона о 

стечају из 2009. године. 

У погледу извршних дужника који не спадају у напред наведе-

ну категорију, већ се ради о физичким и правним лицима која нису 

основана на бази друштвеног или државног капитала, свакако је 

нужно утврђивати узрочно-последичну везу између повреде права на 

суђење у разумном року и ненаплаћеног потраживања, те утврђивати 

да је управо искључиви разлог немогућности наплате тих потражива-

ња неадекватно поступање суда. Нужно је доказати да је дужник у 

тренутку покретања поступка за наплату имао довољно новчаних 

средстава у имовини и да је поштујући редослед исплате могао да се 

наплати да је суд ефикасно поступао и предузимао делотворне радње 

у циљу наплате прописане одговарајућим Законом о извршењу. 

У поступку решавања спорног правног питања Основног суда у 

Параћину, Судска јединица у Ћуприји, Грађанско одељење Врховног 

касационог суда је на седници одржаној 12.3.2019. године усвојило сен-

тенцу правног става која гласи: "Коефицијент плате за запослене у јав-

ним предузећима или установама које су основане у области физичке 

културе садржи додатак на име накнаде за исхрану у току рада и 

регрес за коришћење годишњег одмора." Образложење и сентенца 

правног става верификовани су на седници Грађанског одељења одржаној 
дана 5.12.2019. године. 

 

ПРАВНИ СТАВ 

Коефицијент плате за запослене у јавним предузећима или 

установама које су основане у области физичке културе садржи и 

додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење 

годишњег одмора  
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О б р а з л о ж е њ е  

Основни суд у Параћину, Судска јединица у Ћуприји, на основу 

чл. 180. и 181. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр. 
72/11 ... 55/14) у даљем тексту ЗПП, доставио је Врховном касационом 

суду захтев за решавање спорног правног питања.  

У захтеву је наведено да се спорно правно питање поставило у 

предметима П1 број 190/17 и П1 број 222/17, а да су у најави нове тужбе 

са истим спорним питањем.  

Спорно правно питање постављено је на предлог тужиоца.  

Тужилац је тужбом, између осталог тражио да се наложи туженом 

да му за период од 1.1.2014. године до 31.12.2016. године, док је био у 

радном односу код туженог, исплати накнада за исхрану у току рада 

(топли оброк) и регрес за коришћење годишњег одмора.  

Тужилац се у тужби позива на одредбе члана 118. став 1. тач. 5. и 

6. важећег Закона о раду, којима је прописано да запослени има право на 
накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду и то за 

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

начин, и за регрес за коришћење годишњег одмора.  

Тужени је у одговору на тужбу оспорио тужбени захтев и навео је да 

је до 16.9.2014. године био основан као јавно предузеће, Спортски центар 

"Ада" Ћуприја, а од овог датума као Установа за спорт, Спортски центар 
"Ада" Ћуприја, чији је оснивач скупштина Општине Ћуприја, из чијег буџета 

се и финансира. Како је тужени прво имао статус јавног предузећа, а потом 

установе, на примања запослених не примењује се одредбе Закона о раду, већ 
Закона о платама у државним органима и јавним службама, којима је у члану 

4. став 2. прописано да коефицијент зараде садржи додатак накнаде за исхра-

ну у току рада и регрес. Из ових разлога, додатак на име накнаде за исхрану у 

току рада и у виду регреса за коришћење годишњег одмора код тужиоца су 
садржани у самом коефицијенту за обрачун зараде.  

У овом поступку обављено је вештачење преко вештака економско – 

финансијске струке који је утврдио да тужени у утуженом периоду није обра-

чун зараде вршио у складу са Законом о платама у државним органима и јав-

ним службама, већ у складу са Правилницима туженог из 2013. и 2015. годи-
не, тако да тужени тужиоцу није исплаћивао накнаду за исхрану у току рада 

и регрес за коришћење годишњег одмора, јер зарада тужиоца не садржи ове 
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коефицијенте. Према налазу и мишљењу вештака, Правилници о раду туже-
ног нису утврдили висину накнада па је спорно како обрачунати висину 

накнаде, којом методологијом. Вештак је предложио да се примени Општи 

колективни уговор Републике Србије ("Службени гласник РС" број 50/08 и 
104/08, Анекс 1. и 2) који у члану 32. тач. 7. и 8. прописује висину накнаде и 

методологију обрачуна за ове две врсте накнаде.  

Мишљење поступајућег судије је да би било могуће утврдити калку-

лацију трошкова применом одговарајуће методологије са избором парамета-

ра који структурно чине основ за њихово утврђивање, али би у том случају 

резултат био категорија која је израз избора методологије која би била при-
мењива без неких смерница од стране суда и утицаја парничних странака, 

што би представљало вредности и исказ који је мање јасан у односу на изно-

се које је вештак утврдио применом неважећег Колективног уговора.  

 

Правни оквир и прописи од значаја за решавање  

спорног правног питања 

Законом о јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 24/91... 

83/14) који се примењује до 1.1.2019. године (члан 163. Закона), одредбом 

члана 1. прописано је да се јавном службом у смислу овог закона сматрају 

установе, предузећа и други облици организовања утврђених законом, 
који обављају делатности, односно послове којима се обезбеђује оствари-

вање права грађана, односно задовољавање потребе грађана и организаци-

ја, као и остваривање и другог закона 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 студентског стандарда, 

здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, соци-
јалног осигурања, здравствене заштите животиња, према ставу 3. одредбе 

члана овог Закона, оснивају се установе.  

Установе, предузећа и други облик организовања за обављање 

делатности послова из члана 3. овог закона, могу оснивати према члану 4. 

тог закона: Република, аутономна покрајина и локална самоуправа. 

Законом о платама у државним органима и јавним службама 

("Службени гласник РС" бр. 34/01 ... 21/16 и др.) одредбом члана 1, изме-
ђу осталог прописано је да се овим законом уређује начин утврђивања 
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плата, додатака, накнада и осталих примања запослених у јавним служба-
ма који се финансирају из буџета Републике, Аутономне покрајне и једи-

нице локалне самоуправе. Одредбом члана 4. став 2. тог закона, прописа-

но је да коефицијент плате садржи и додатак на име накнаде за исхрану у 
току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.  

Општи колективни уговор на који се вештак у налазу и мишљењу 

позива престао је да важи, а одредбе о висини накнаде и методологији обра-

чуна накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмо-

ра никада нису ступиле на снагу, јер није закључен Анекс 3. уговора јер је 

изостао социјални дијалог између представника послодавца и синдиката.  

Посебни Колективни уговор за јавна предузећа и установе физич-

ке културе није донет.  

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

одбачен је захтев за оцењивање уставности одредбе члана 4. став 2. Закона 
о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник 

РС" број 34/01 са изменама и допунама). Из садржине образложење произ-

лази да Уставни суд сматра да је ствар опредељења законодавца да ли ће 

прописати да се право на накнаду за исхрану у току дана и регрес за кори-
шћење годишњег одмора обрачунава и исплаћује као посебна накнада или 

ће право на ове накнаде које по основу рада припадају сваком запосленом 

бити исказе 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 правно становиште поводом спорног уставно-прав-
ног питања Уставни суд је заузео и у раније вођеном поступку за оцену 

уставности одредбе члана 4. став 2. Закона о платама у државним органима 

и јавним службама, у предмету I Уз 227/2009, у којем је донета Одлука о 

одбијању предлога за утврђивање уставности наведене одредбе Закона.  

Правилником о раду послодавца од 18.10.2013. године који је био 

на снази до 30.7.2015. године, одредбом члана 43. став 1. тач. 4. и 5. било 
је прописано да запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у 

току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. Висина накнаде и 

методологија обрачуна нису били прописани овим одредбама. Правилни-
ком о раду послодавца од 30.7.2015. године, важећим, одредбом члана 88. 

став 1. тач. 5. и 6. прописано је да запослени има право на накнаду за 

исхрану у току рада, у складу са законом и регрес за коришћење годи-
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шњег одмора. Чланом 88. став 2. Правилника, прописана је обавеза дирек-
тора Установе да донесе одлуку о висини регреса у новцу, која је саставни 

део правилника, која до данас није донета.  

У идентичној правној ситуацији Уставни суд је у одлуци Уж број 

6677/2011 од 21.3.2012. године изразио правни став да не постоји основ ни у 

општем ни у посебним прописима за остваривање права подносиоца на 
накнаду за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора у 

утуженом периоду, јер нема инструмената за њихову конкретну реализацију.  

На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-

жаној 3.3.2020. године, измењен је и допуњен правни став о остваривању 

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

05.07.2016. године, тако да гласи: 
 

ПРАВНИ СТАВ 

о остваривању права на накнаду трошкова на име ПДВ-а  

на адвокатске услуге 

Странка коју је у успешно окончаној парници заступао адво-

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

шкова на име ПДВ-а на адвокатску услугу.  

Као доказ треба да приложи рачун о извршеним адвокатским 

услугама, осим у случајевима када посебним прописима није устано-

вљена обавеза издавања рачуна. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

приложио спис предмета П 3964/2014 и копије списа П 6992/15 и П 
7234/15. 

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

успешно окончаној парници заступао адвокат обвезник пореза на 

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

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

одлука о трошковима доноси без расправљања". 

У захтеву се наводи да је спорно правно питање постављено у 

наведеним предметима и да се спорно правно питање може показати и у 
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практично великом броју предмета те је предложио да Врховни касацио-
ни суд реши спорно правно питање. У образложењу захтева се наводи да 

је странку током поступка заступао пуномоћник из реда адвоката који је 

обвезник ПДВ-а и у поступку је успела управо та странка. Приликом 
наплате трошкова везаних за наведену услугу, пуномоћник испоставља 

свој рачун у коме исказује накнаду за пружене адвокатске услуге према 

важећој адвокатској тарифи са посебно исказаним износом по основу 
ПДВ-а и странка је дужна да овај рачун исплати адвокату. Крајњи кори-

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

платити сагласно органима пореске управе, сагласно Закону о порезу на 

додату вредност је у тренутку доношења одлуке о накнади трошкова 
непознат јер је то у зависности од договора између адвоката и странке. 

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

плати ангажованом адвокату потребан износ ПДВ-а и то је њен трошак, а 
судском одлуком странка која је изгубила спор није обавезана да тај тро-

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

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

успела у парници има право на накнаду овог трошка као трошка који је 
непходан за вођење парнице а из следећих разлога:  

- странка има уставом гарантовано право на правну помоћ а што 

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

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

о адвокатури; трошак поступка чине сви издаци које странке имају поводом 
поступка, а то су издаци везани за судске таксе, награде за рад адвоката, 

награде за вештаке, трошкови копирања, трошкови превода и сви други тро-

шкови који су неопходни, при чему се као неопходан трошак исказује и тро-

шак ПДВ-а на адвокатске услуге уколико странку која је успела у спору 
заступа адвокат који је обвезник тог пореза; странка је крајњи корисник пру-

жене адвокатске услуге сагласно одредбама Закона о порезу на додату вред-

ност, овај трошак треба да падне на терет крајњег корисника, а он то не 
наплаћује од странке која је изгубила парницу јер му она и није пружила 

услугу – обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара 

или пружање услуга, обвезник је лице које врши испоруку добара, односно 
пружање услуга у своје име а за рачун другог лица. 

Одредбом члана 180. Закона о парничном поступку је прописано 

да ако у поступку пред првостепеним судом у већем броју предмета 
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постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању које је од 
значаја за одлучивање о предмету поступка пред првостепеним судовима, 

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

вом да покрене поступак пред Врховним касационим судом ради решава-
ња спорног правног питања. 

Према одредбама Закона о адвокатури ("Службени гласник РС" 

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

жба пружања правне помоћи физичким и правним лицима (члан 2. став 1). 

Адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој рад, у складу са 

тарифом, коју доноси Адвокатска комора Србије, а висина награде за рад 
адвоката утврђује се у зависности од врсте поступка, предузете радње, 

вредности спора или висине запрећене казне. 

Према одредбама Тарифе о наградама и накнадама трошкова 

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

но да Тарифом се одређује начин вредновања, обрачунавања и плаћања 
награда за адвокатске услуге и накнаде трошкова за рад адвоката или 

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

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

наплата трошкова поступка на терет противне странке не утиче на 

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

захтев странке адвокат је дужан саставити писмени обрачун награде и 

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

пореза на додату вредност има право додати припадајући порез на 

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

Имајући у виду наведене законске одредбе Закона о адвокатури 

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

штва чији су чланови адвокати, сматрају пореским обвезницима у смислу 

Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" бр. 84/2004, 
86/204 – ИСПР; 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени 

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

ју сва права и обавезе пореских обвезника.  

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

прописано да је порески обвезник лице које самостално обавља промет 
добара и услуга, у оквиру обављања делатности. Делатност је трајна актив-

ност произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања при-
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хода, укључујући и делатности експлоатације природних богатстава, пољо-
привреде, шумарства и самосталних занимања. Сматра се да обвезник оба-

вља делатност и када је врши у оквиру пословне јединице (члан 8. ст. 1, 2. и 

3). Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара 
или пружање услуга, као и лице које врши испоруку добара, односно пру-

жање услуга у своје име а за рачун другог лица (члан 8. ст. 4. и 5). 

Имајући у виду да адвокати самостално врше промет услуга у 

оквиру бављења адвокатуром, да делатност обављају као трајну актив-

ност, те да делатност обављају у циљу остваривања прихода – адвокати 

имају право на награду за свој рад и накнаду трошкова, адвокати се сма-
трају пореским обвезницима из члана 8. Закона. Ово важи како за адвока-

те који самостално или у оквиру заједничке адвокатске канцеларије оба-

вљају делатност, тако и за ортачка друштва чији су чланови адвокати. С 
обзиром на то да се адвокати и ортачка друштва чији су чланови адвока-

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

права и обавезе пореских обвезника, па и право и обавезу да обављају 
ПДВ активност. Обављање ПДВ активности подразумева обрачунавање и 

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

издавање рачуна у складу са Законом, подношење периодичних пореских 

пријава ПДВ и плаћање ПДВ, вођење евиденција о ПДВ, као и право на 
одбитак претходног пореза, право на повраћај и порески кредит и друга 

права и обавезе прописане Законом. 

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

них 12 месеци остварио укупан промет већи од 8.000.000,00 динара дужан је 

да, најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве, 
поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу. Укупним проме-

том, у смислу одредбе члана 33. став 6. Закона, сматра се промет добара и 

услуга из члана 28. став 1. тач. 1. и 2. тог закона, осим промета опреме и обје-

ката за вршење делатности. Прометом добара и услуга из члана 28. став 1. 
тач. 1. и 2. Закона, сматра се промет добара и услуга који је опорезив ПДВ и 

промет добара и услуга за који је одредбама члана 24. Закона прописано 

пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза. 

У укупан промет адвоката урачунава се све оно што се сматра 

накнадом за промет адвокатских услуга, али не и износи које адвокат 
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наплаћује у име и за рачун другог лица.
5
 Према томе, износ новчаних 

средстава које адвокат наплати у име и за рачун странке и који пре-

носи странци, не урачунава се у укупан промет адвоката. 

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

ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у 

Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у 
Републику. Промет услуга, у смислу овог закона, су сви послови и радње у 

оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог 

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

које адвокат предузима у циљу пружања правне помоћи у оквиру 

бављења адвокатуром, сматрају се услугама пруженим уз накнаду и 

предмет су опорезивања ПДВ. Промер адвокатских услуга који врше 

обвезници ПДВ-а - адвокати опорезив је ПДВ у складу са Законом.  

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

настаје даном када се најраније изврши једна од следећих радњи: промет 
добара и услуга; наплата, односно плаћање ако је накнада или део накнаде 

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

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

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

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

зно се издаје периодични рачун, с тим што период за који се издаје тај 
рачун не може бити дужи од годину дана. Према ставу 3. истог члана, 

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

наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет добара 
и услуга (авансно плаћање), с тим што се у коначном рачуну одбијају 

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

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

појединачно пружање услуге; 2) престао правни основ пружања услуге – 
у случају пружања временски ограничених или неограничених услуга. 

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

 
5  Према мишљењу Министарства финансија од 12.06.2009. године "износ новчаних 

средстава који је досуђен странци, а који адвокат наплати у име и за рачун странке и 
пренесе странци у чије име и за чији рачун је извршио наплату, не урачунава се у осно-
вицу за обрачун ПДВ за извршени промет добара и услуга, а самим тим ни у износ 
укупног промета на основу којег адвокат може да се определи за плаћање ПДВ-а одно-

сно на основу којег настаје обавеза". 
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периодични рачуни, промет услуга сматра се извршеним последњег дана 
периода за који се издаје рачун (члан 15. став 2). Делимична услуга сма-

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

чему делимична услуга постоји ако је за одређене делове економски 
дељиве услуге посебно уговорена накнада (члан 15. ст. 3. и 4). Према 

наведеним законским одредбама, када обвезник ПДВ – адвокат 

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

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

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

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

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

ском периоду прими аванс и пружи адвокатску услугу, не постоји 

обавеза издавања авансног рачуна. Даном када се адвокатска услуга 

сматра пруженом, за обвезника ПДВ-а – адвоката настаје пореска обавеза 
по основу промета предметне услуге. Обвезник ПДВ-а – адвокат по том 

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

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

примио аванс), а укупан износ обрачунатог ПДВ-а умањује се за износ 
ПДВ-а обрачунатог на примљена авансна средства.  

Адвокатска услуга се сматра пруженом када је завршено поједи-

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

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

тету истом лицу, у неком временском периоду. Време промета адвокат-
ских услуга у том случају се утврђује у зависности од тога да ли је пред-

виђена накнада за сваку појединачну радњу коју адвокат предузима 

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

ња услуга (заступање странака у споровима пред судовима или другим 
државним органима, при чему ти поступци трају извесни временски пери-

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

периоду предузима (ако је уговорено да адвокат за странку обавља све 
правне послове у спровођењу одређеног пројекта, без обзира на број и 

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

радње коју адвокат предузима, сматра да је извршена делимична адвокат-
ска услуга (и настаје пореска обавеза за тај део услуге), док је у другом 

случају реч о временским ограниченим или неограниченим услугама које 

се сматрају пруженим даном престанка правног основа на основу којег се 

те услуге пружају (пуномоћја, уговора), с тим што ако обвезник ПДВ-а – 
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адвокат издаје периодичне рачуне за промет тих услуга, предметна услуга 
се сматра пруженом последњег дана периода за који се издаје рачун.6 

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

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

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

на добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећих 
лица, укључујући субвенције које су непосредно повезане са ценом тих 

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

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

дажбине, као и остали јавни приходи, осим ПДВ-а; сви споредни трошко-
ви које обвезник зарачунава примаоцу добара и услуга.  

У смислу наведених законских одредби, основицу за обрачуна-

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

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

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

жовала адвоката да заступа интересе окривљеног у кривичном 

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

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

зарачунава примаоцу услуге, као што су на пример трошкови који 

настану у вези са вођењем поступка пред судом или неким другим 

државним органом, а које иницијално сноси адвокат. Основицу за 

 
6  Према мишљењу Министарства финансија од 17.06.2010. године "када је реч о поједи-

начној адвокатској услузи која се пружа једнократно (нпр. сачињавање уговора, теста-
мента и др), услуга се сматра пруженом даном када је завршено појединачно пружање 
услуге. Када се адвокатске услуге пружају на основу датих пуномоћја странака за 
заступање у поступцима пред судовима и другим државним органима, при чему је за 
сваку радњу адвоката у конкретном поступку опредељена накнада (нпр. за сачињавање 
поднесака, за изласке на рочишта ...) реч је о делимичним услугама које се сматрају 
пруженим у време окончања дела услуге. Када адвокат, на основу датог пуномоћја и 

уговора о заступању, пружа услуге у циљу реализације конкретног посла странке (нпр. 
изградња објекта), при чему за поједине радње адвоката није опредељена посебна 
накнада, већ је накнада опредељена збирно за све предузете радње у току реализације 
предметног посла, реч је о услугама које се сматрају пруженим даном престанка прав-
ног односа успостављеног уговорним односом адвоката и странке. Ако је период реа-
лизације посла, а самим тим и период пружања адвокатских услуга, дужи од годину 
дана, адвокатско ортачко друштво – обвезник ПДВ дужан је да изда периодични рачун 
за период који не може да буде дужи од годину дана. У овом случају промет услуга 

сматра се извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун". 
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обрачунавање ПДВ-а за промет адвокатских услуга, према томе, чини 

како износ награде који припада адвокату тако и сви други трошкови 

које адвокат зарачунава примаоцу услуге. 

Према одредби члана 17. став 3. Закона, основица не садржи попу-

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

у моменту вршења промета добара и услуга, ка ни износе које обвезник 
наплаћује и у име и за рачун другог, ако тај износ преноси лицу у чије име 

и за чији рачун је извршио наплату.  

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

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

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

износ који је досуђен странци (примаоцу адвокатске услуге), а који адво-
кат наплаћује у име и за рачун странке и преноси странци. Одредбама 

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

случајева у којим нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 

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

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

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

ставити поједини подаци у рачуну.  

Примењујући наведене одредбе на обвезника ПДВ-а – адвока-

та произлази да адвокат има обавезу да за промет адвокатских услуга 

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

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

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

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

периоду прими авансну уплату и изврши промет адвокатских услуга 

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

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

извршени промет адвокатских услуга.  

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

закључених уговора, сукцесивно врши испоруку добара или услуга, може 

да изда један рачун за више појединачних испорука добара или услуга 

једном лицу, под условом да у својој евиденцији обезбеди податке од зна-
чаја за обрачунавање и плаћање ПДВ (став 1). Обвезник ПДВ из става 1. 

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

рачун из става 1. овог члана најмање једном у пореском периоду, и то нај-
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касније последњег дана пореског периода за испоруку добара и услуга 
извршених у том пореском периоду (став 2). Обвезник ПДВ из става 1. 

овог члана за којег је порески период календарско тромесечје, дужан је да 

изда рачун из става 1. овог члана најмање три пута у пореском периоду, и 
то најкасније последњег дана сваког календарског месеца у пореском 

периоду – календарском тромесечју за испоруку добара и услуга изврше-

них у том пореском периоду (став 3). 

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

адвокат на основу закљученог уговора неком лицу пружа адвокатске услуге 

у дужем временском периоду може да изда један рачун за више поједичаних 
адвокатских услуга, под условом да у својој евиденцији обезбеди податке од 

значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ-а, с тим што период за који издаје 

рачун не може бити дужи од календарског месеца, а рачун може издати нај-
касније последњег дана календарског месеца за услуге извршене у том месе-

цу. Односно, уколико адвокат на основу закљученог уговора за странку оба-

вља све правне послове у вези са његовим пословањем, при чему је уговоре-
но да се накнада плаћа за сваку услугу посебно, обвезник ПДВ, адвокат, за 

све пружене услуге пружене тој странци у пореском периоду (ако је месечни 

обвезник), односно у календарском месецу (ако је тромесечни обвезник), 

може издати један рачун, под условом да у својој евиденцији обезбеди про-
писане податке о свакој услузи појединачно.  

Имајући у виду одредбе чл. 153. и 154. Закона о парничном поступ-

ку ( "Службени гласник РС" бр. 72/2011 и 55/2014 ) којима је прописано да 

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

накнади трошкове, те да суд приликом одлучивања који ће трошкови да се 
накнаде странци узима у обзир само оне трошкове који су били потребни 

ради вођења парнице, следи да ће у досуђене трошкове парнице на име 

адвокатских услуга, странци која је успела у парници, а коју је заступао 

адвокат, обвезник ПДВ, морати да уђе и износ ПДВ на пружене услуге, 
будући да ће тај износ представљати стварни трошак странке.  

 

III 

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

У вршењу законске обавезе обезбеђивања јединствене судске при-

мене права и уједначавања судске праксе, судије Грађанског одељења 
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Врховног касационог суда су одговориле на више спорних питања поста-
вљених од стране нижестепених судова о чему су заузели одређене прав-

не ставове и донели одређени број закључака. 

На седници Грађанског одељења одржаној 10.12.2019. године раз-

матрано је спорно питање отклањања штетних последица незаконите 

одлуке о увођењу месног самодоприноса у парничном поступку. После 
разматрања реферата и расправе Грађанско одељење је прихватило став 

да се отклањање штетних последица насталих услед примене одлуке о 

месном самодоприносу која није у сагласности са законом може извр-

шити само на начин и под условима прописаним одлуком Уставног 

суда. Ово због тога што у том случају нема места примени одредаба члана 

172. односно 210. Закона о облигационим односима. Тиме се не затвара 

могућност да се грађани изнова обрате Уставном суду с позивом на 
одредбу члана 59. Закона о Уставном суду и затраже да се Уставни суд 

одреди да ли има или нема основа за њихове захтеве.  

На првој седници Грађанског одељења одржаној 3.3.2020. године 

разматрано је питање остварења права запослених на накнаду трошкова 

превоза односно да ли запосленима припада право на накнаду трошкова 

превоза у новчаном износу или уплатом трошкова овлашћеном превозиоцу. 

После разматрања реферата и расправе Грађанско одељење је 

остало код досадашње праксе да је послодавац у обавези да запосленом 
накнади трошкове превоза. Једино ограничење тиче се висине ових тро-

шкова и оно зависи од висине месечне претплатне карте. Закон о раду 

није регулисао начин исплате трошкова превоза. Око начина исплате 
послодавац и запослени могу да се договоре а то може бити учињено и 

Колективним уговором. Право (овлашћење) у виду реализације ове испла-

те куповином карте – плаћањем трошкова овлашћеном превозиоцу или 

исплатом тог износа запосленом припада запосленом. Послодавац може 
донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплат-

не карте ако запослени такав захтев поднесе.  

На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-

жаној дана 2.6.2020. године, заузето је правно схватање о надлежности 

суда за одлучивање о тужби за поништај акта јединице локалне самоупра-
ве о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.  
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ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

О НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ТУЖБИ  

ЗА ПОНИШТАЈ АКТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Управни суд је надлежан да у управном спору одлучује о тужби 

ради поништаја коначног акта јединице локалне самоуправе о давању у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини донетог након спроведе-

ног поступка јавног надметања, односно прикупљања понуда. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

жбени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 54/13-Решење УС, 98/13-Одлука УС, 

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

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

ском земљишту у јавној својини има Република Србија, аутономна покра-
јина, односно јединица локалне самоуправе.  

Одредбом члана 86. став 1. претходно наведеног закона прописано 

је да власник грађевинског земљишта у јавној својини може грађевинско 

земљиште дати у закуп ради изградње објекта за који се издаје привреме-

на грађевинска дозвола у складу са чланом 147. овог закона, у случају реа-
лизације пројеката од значаја за Републику Србију, као и у случајевима 

предвиђеним у члану 100. ст. 2. и 3. овог закона. Према ставу 2. истог чла-

на, када се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за 

које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, 
уговор о закупу се закључује на одређено време, најдуже до пет година.  

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

лог, прописано је: да се грађевинско земљиште у јавној својини може дати 

у закуп у случају из члана 86. овог закона (став 15); да власник грађевин-

ског земљишта у јавној својини ближе уређује услове, поступак, начин и 
садржину уговора о отуђењу или давању у закуп (став 17); да учесник јав-

ног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који 

сматра да је грађевинско земљиште отуђено или дато у закуп супротно 

одредбама овог закона, те да му је на тај начин повређено право, може 
поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана 
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од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана 
закључења уговора (став 18). 

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

изградњи, власници грађевинског земљишта у јавној својини су својим под-

законским актима ближе уредили услове, поступак, начин и садржину угово-

ра о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.  

У судској пракси су се поводом давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини поставила следећа спорна правна питања: 

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

закуп грађевинског земљишта у јавној својини након спроведеног поступ-

ка јавног надметања, односно прикупљања понуда; 

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

судом; 

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

Акт јединице локалне самоуправе о давању у закуп грађевинског 

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

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

ног надметања, односно учесника у прикупљању понуда дати у закуп 
земљиште којим располаже и на тај начин одлучује о правима и на закону 

заснованим интересима учесника јавног надметања, односно учесника у 

прикупљању понуда. 

Врховни суд Србије је у својој пракси заступао становиште да 

акти располагања донети у стварима имовинске природе немају карактер 
управних акта и да се због тога против њих не може водити управни 

спор.7 Ово становиште имало је јасно упориште у члану 6. раније важећег 

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

било прописано да се управни спор може водити само против управног 
акта (став 1), а да управни акт, у смислу овог закона, јесте акт којим 

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

шћења решава о одређеном праву или обавези физичког лица или правног 
лица или друге странке у управној ствари (став 2).  

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

јануара 2003. године и У 3501/00 од 13. јуна 2001. године 
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Уколико се тужбом тражио поништај акта органа јединице локал-

не самоуправе о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта, 

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

лац има могућност да у парничном поступку тражи поништај уговора о 
закупу који се на основу таквог акта закључује. Врховни суд Србије није 

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

о надлежности парничног суда да поступа у оваквим споровима. 

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

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

став 2. утврђује да оцени законитости у управном спору подлежу сви 
коначни појединачни акти којима се одлучује о праву, обавези или на 

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

закону није предвиђена другачија судска заштита.  

Наведена одредба Устава разрађена је у члану 3. сада важећег Зако-

на о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09-у даљем 
тексту: ЗУС), који је ступио на снагу 29. децембра 2009. године. Важећим 

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

управним споровима из 1996. године. У управном спору суд сада одлучује 

не само о законитости управних аката, већ и о законитости коначних поје-
диначних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснова-

ном интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђе-

на другачија судска заштита. Међутим, Управни суд је и поред тога наста-
вио са праксом да се у управном спору оглашава ненадлежним за одлучива-

ње о тужбама против аката располагања не упуштајући се у испитивање да 

ли је у погледу тих аката обезбеђена другачија судска заштита. Наиме, сама 
чињеница да се тужбом тражи поништај акта располагања била је довољна 

за оцену да се о тужби не може одлучивати у управном спору. Такав при-

ступ подржан је и од стране Врховног касационог суда.8 

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

писано је да учесник јавног надметања, односно учесник у прикупљању 

понуда који сматра да је земљиште отуђено или дато у закуп супротно 
одредбама закона, те да му је на тај начин повређено право, може поднети 

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

22.10.2013. године и Ус 19/2016 од 31.10.2016. године 
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надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од дана 
сазнања за закључење уговора.  

Право учесника јавног надметања или прикупљања понуда да 

тужбом у парничном поступку захтева поништај уговора о закупу грађе-

винског земљишта у јавној својини који је закључен супротно одредбама 

закона, не искључује право учесника да у посебном судском поступку зах-
тева оцену законитости појединачног акта јединице локалне самоуправе о 

давању земљишта у закуп због повреде правила поступка, услова и начина 

додељивања земљишта који су ближе уређени подзаконским актом.  

Иако поступак давања земљишта у јавној својини има као свој 

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

ног акта о давању земљишта у закуп, а на основу чега би се могло закљу-
чити да се ради о јединственом поступку, мора се приметити да тај посту-

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

земљишта у закуп и фазу у којој се на основу претходно донете коначне 
одлуке закључује уговор о закупу), које су у другим случајевима распола-

гања имовином у вршењу јавних овлашћења препознате како од стране 

законодавца9, тако и у судској пракси наших највиших судова.10 

 
9  У Закону о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 65/08-др. 

закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон) јасно су одвојене фазе давања у закуп пољо-
привредног земљишта у државној својини и правна средства против одлуке о давању 
земљишта у закуп и, са друге стране, фаза закључивања уговора о закупу пољопривред-
ног земљишта у државној својини, које обухвата и измену, престанак и раскид уговора на 
које се сходно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

10  Врховни суд Србије је на седници Управног одељења одржаној 19.2.2003. године утвр-
дио правно становиште да акт из члана 32. став 5. Закона о приватизацији (коначни акт 
Министарства за приватизацију Републике Србије донет по приговору учесника тенде-
ра на законитост поступка тендера – прим. аут.) има карактер управног акта чија се 
законитост цени у управном спору пред Врховним судом Србије.  

 К. Манојловић Андрић у свом раду ''Карактер аката донетих у поступку приватизаци-
је'', који је објављен у Билтену Врховног суда Србије 3/2003, на страни 195, поред 
осталог, наводи да у примени прописа о приватизацији могу настати и спорови грађан-
ско-правне природе о којима би био надлежан да одлучује Трговински суд, и то посеб-

но у споровима који могу настати поводом уговора о продаји капитала, односно имо-
вине субјекта приватизације који се закључује након завршеног поступка јавног тенде-
ра и јавне аукције. Дакле, Врховни суд Србије је био на становишту да се поступак 
приватизације одвија у две фазе. Прва фаза се завршава актом о продаји капитала 
након спроведеног поступка јавног тендера или јавне аукције и тај акт се може оспора-
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Законом о планирању и изградњи није предвиђена било каква суд-

ска заштита у случају повреде права или на закону заснованог интереса 

учесника јавног надметања, односно учесника у прикупљању понуда 

извршене актом јединице локалне самоуправе о давању у закуп грађевин-
ског земљишта у јавној својини. Законитост оваквог акта се због тога, 

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

управним споровима, може преиспитивати пред судом у управном спору. 

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

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

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

На основу свега изложеног је оцењено да се преиспитивање зако-

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

ђевинског земљишта у јавној својини донетог након спроведеног поступ-

ка јавног надметања, односно прикупљања понуда може тражити тужбом 
у управном спору пред Управним судом.  

(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења 

Врховног касационог суда одржаној 2.6.2020. године) 
 

У судској пракси је као спорно постављено питање да ли се зако-

ном установљена забрана двоструког укидања односи и на решења. Пово-

дом овог спорног правног питања на седници Грађанског одељења Врхов-

ног касационог суда одржаној 12.11.2019. године, донет је  
 

ЗАКЉУЧАК 

О ЗАБРАНИ ДВОСТРУКОГ УКИДАЊА РЕШЕЊА У ПАРНИЧНОМ 

И ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Забрана двоструког укидања из члана 387. став 3. Закона о 

парничном поступку, односи се и на решења којима се поступак 

правноснажно окончава у парничном и ванпарничном поступку, на 

решења о трошковимa поступка садржаних у првостепеним пресуда-

ма и на посебна решења којима је одлучено о трошковима поступка. 

 
вати у управном спору. Друга фаза је поступак закључења и испуњења уговора о про-

даји капитала који може бити предмет парничног поступка.  
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О б р а з л о ж е њ е 

У судској пракси је спорно питање да ли се законом установљена 

забрана двоструког укидања односи и на решења. Уочено је да се од стране 
другостепеног суда решења првостепеног суда укидају два пута и више, а 

да се највише вишеструко укидају решења о трошковима поступка. 

У једном делу судске праксе је заступљено мишљење да се забра-

на двоструког укидања из члана 387. став 3. ЗПП, односи само на првосте-

пену пресуду али не и на решење о трошковима јер је чланом 383. став 4. 

ЗПП прописано да ће другостепени суд да закаже расправу и одлучи о 
жалби и захтевима странака кад је у истој парници првостепена пресуда 

већ једанпут била укинута. Када се међутим, ради о решењу, заступа се 

став да је у поступку по жалби против решења управо искључена примена 
цитиране одредбе члана 383. став 4. ЗПП, за разлику од свих других 

одредби тог закона, које се односе на жалбе против пресуде, а које се 

сходно примењују и на поступак по жалби против решења. Одлука о тро-
шковима поступка сматра се решењем у смислу члана 124. став 5. ЗПП на 

које се не може применити правило забране двоструког укидања (решење 

Апелационог суда у Нишу број Р 6/2019 од 20. 2.2019. године). 

Према другом већинском схватању, члан 402. ЗПП не искључује 

примену члана 387. став 3. ЗПП, која се односи на забрану двоструког 

укидања првостепених одлука. Врховни касациони суд је одлучујући о 
сукобу надлежности за поступање у ванпарничном поступку одређивања 

накнаде за експроприсане непокретности одредио надлежност Вишег суда 

у Сремској Митровици, а у образложењу је навео: "Произилази да у кон-
кретном случају Виши суд у Сремској Митровици није имао законских 

могућности да решењем Гж 692/2017 од 7.2.2018. године поново укине 

првостепено решење и предмет врати првостепеном суду на поновни 

поступак. Због тога ће поменути другостепени суд након што стави ван 
снаге своје решење које је донето супротно закону поново одлучити о 

изјављеној жалби" (решење Врховног касационог суда број Р1 617/2018 

од 27.12.2018. године). 

У другом решењу Врховног касационог суда којим је решен сукоб 

надлежности између Апелационог суда у Нишу и Основног суд у Нишу, 
одређена је надлежност Апелационог суда у Нишу који је пресудом Гж2 

277/19 од 4.7.2019. године, преиначио првостепену пресуду, а укинуо 

решење о трошковима поступка и у том делу вратио првостепеном суду 
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предмет на поновни поступак (а радило се о другом одлучивању од стане 
апелационог суда који је претходну првостепену пресуду био укинуо у 

целини). Врховни касациони суд је исказао став да двоструко укидање 

решења о трошковима поступка садржаног у пресуди првостепеног суда 
није могуће зато што члан 402. ЗПП не искључује примену члана 387. 

став 3. ЗПП (решење Врховног касационог суда број Р1 420/2019 од 

29.8.2019. године). 

С обзиром на то да члан 387. став 3. ЗПП, не прописује изричиту 

забрану двоструког укидања решења у парничном и ванпарничном 

поступку дошло је до различитог тумачења ове норме од стране судова. 
Врховни касациони суд је исказао свој став у наведеним одлукама и 

закључку имајући у виду начело суђења у разумном року (члан 10. ЗПП) 

те да је ефикасност парничног поступка промовисана у више одредаба 
ЗПП. Тај циљ се постиже и забраном двоструког укидања првостепене 

одлуке без обзира да ли се ради о пресуди или решењу јер се поступак 

окончава тек правноснажношћу судске одлуке којом је одлучено о свим 
захтевима странака (главна и споредна потраживања), а то би требало да 

буде најкасније другим одлучивањем од стране другостепеног суда о жал-

би на пресуду или на решење. 

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда од 12.11.2019. године) 

 

На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-

жаној 24.12.2019. године, донет је  

ЗАКЉУЧАК 

О УСТУПАЊУ ИЗВРШНИХ ПРЕДМЕТА  

ЈАВНИМ ИЗВРШИТЕЉИМА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕШЕЊИМА 

О ИЗВРШЕЊУ СУДОВА КОЈИ СУ ПРЕСТАЛИ СА РАДОМ 

Извршни предмети који се налазе у судовима, а које треба 

уступити јавним извршитељима, у смислу члана 166. ст. 1. и 2. Закона 

о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу (Службени 

гласник РС" 54/2019), после 1.1.2020. године, председници судова 

уступају јавним извршитељима који имају седиште на подручју судо-

ва основаних по Закону о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава ("Службени гласник РС” број 101/2013), који су преузе-
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ли извршне предмете од судова основаних по ранијим организацио-

ним прописима који су престали са радом – а који су донели решење о 

извршењу у тим извршним предметима. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 166. став 1. Закона о изменама и допунама Закона 

о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник РС" број 54/2019), пропи-

сано је да ће се извршни поступци у којима извршење или обезбеђење 

спроводи суд, а за чије спровођење је по одредбама овог закона искључи-

во надлежан јавни извршитељ, наставити пред јавним извршитељем.  

Према ставу 2. истог члана, јавног извршитеља који ће спроводити 

извршење одређује председник суда тако што решење о извршењу са спи-
сима предмета доставља јавном извршитељу чије се седиште налази 

на подручју суда који је донео решење о извршењу, а ако више јавних 

извршитеља има седиште на подручју тог суда решења о извршењу и спи-
си предмета достављају се равномерно према редоследу по коме су јавни 

извршитељи уписани у именик јавних извршитеља и њихових заменика. 

(цитиране одредбе примењују се од 1.1.2020. године). 

Имајући у виду да се предмети уступају јавним извршитељима 

према седишту суда који је донео решење о извршењу, а да судови који 

су донели решење о извршењу више не постоје, Грађанско одељење 
Врховног касационог суда је усвојило закључак, чији је саставни део пре-

глед организације судова почев од 1.1.2014. године и преузимања надле-

жности од основних и привредних судова, односно општинских и трго-
винских судова по ранијим прописима. 

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда одржаној 24.12.2019. године) 

 

ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ  

О ДОЗВОЉЕНОСТИ РЕВИЗИЈЕ 

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

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

број 55/14) до краја 2019. године, Грађанско одељење Врховног касацио-
ног суда је на својим седницама усвојило више правних закључака о 

дозвољености ревизије. 
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На седници Грађанског одељења одржаној дана 23.6.2014. године 

усвојен је правни закључак који гласи:  

Врховни касациони суд може изузетно дозволити ревизију и 

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

ничном поступку.  

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

закључци о дозвољености ревизије, који гласе: 

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

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

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

1. против правноснажних одлука донетих у другом степену 

после 31.5.2014. године (независно од времена покретања парничног 

поступка) вредносни цензус за дозвољеност ревизије одређен је одред-

бом става 3. члана 23. Закона о изменама и допунама Закона о пар-

ничном поступку (динарска противвредност преко 40.000 евра одно-

сно преко 100.000 евра у привредним споровима).  
 

I 

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

снажних одлука донетих у другом степену после 31.5.2014. године треба 

ценити према Закону о парничном поступку који је био на снази у време 
покретања парничног поступка, односно у време укидања ако је одлука 

којом се поступак окончава укинута и предмет враћен на поновно суђење 

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

Закона о парничном поступку и члан 506. став 2. Закона о парничном 
поступку ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 49/13-УС и 74/13-УС).11 и 12 

 
11  Закључак се односи пре свега на примену одредаба о посебној ревизији - да ли се при-

мењује одредба члана 395. ЗПП ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 111/09) или 
одредба члана 404. ЗПП ("Службени гласник РС" бр. 72/11 и 55/14). Ако се ради о 
одредбама члана 404. релевантно је да ли се примењују измене извршене Законом о 
изменама и допунама ЗПП ("Службени гласник РС" број 55/14). Врховни касациони 
суд има различита овлашћења: на основу одредбе члана 395. не може дозволити одлу-
чивање о посебној ревизији ако нема предлога апелационог суда; на основу одредби 
члана 404. пре извршених измена Законом о изменама и допунама ЗПП ("Службени 
гласник РС" број 55/14) није везан предлогом апелационог суда, а после измена сам 

одлучује о посебној ревизији.  
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2. Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку 

("Службени гласник РС" број 55/14) се примењује ако је правноснажна 

одлука донета у другом степену после 31.5.2014. године, а парнични 

поступак покренут после 1.2.2012. године, односно ако је одлука којом се 
окончава поступак укинута и предмет враћен на поновно суђење после 

1.2.2012. године.13 
 

II 

Изузетно, од претходних закључака ако је у поступку покренутом 

после 1.2.2012. године другостепени суд одлуком донетом после 

31.5.2014. године преиначио одлуку и одлучио о захтевима странака или 

усвојио жалбу, укинуо одлуку и одлучио о захтевима странака, изузев ако 
се ради о трошковима поступка или камати као споредним потраживањи-

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

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

ност ревизије треба ценити према одредби става 1. тач. 2. и 3. члана 13. 
Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.  

После ових закључака Грађанско одељење Врховног касационог 

суда је на седници одржаној 10.12.2019. године усвојило допуну закључка 

о дозвољености ревизије у имовинскоправним споровима у којима се 

тужбени захтев не односи на потраживање у новцу. 

1) Ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима у 

којима се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају 

ствари или извршење неке друге чинидбе ако тужилац у тужби или у 

току првостепеног поступка није означио вредност предмета спора, 

 
12  Овим закључком прави се разлика да ли је поступак покренут пре или после 1.2.2012. 

године (исто дејство има и укидање после тог датума одлуке којом се поступак оконча-
ва и враћа предмет на поновно суђење) у првом случају примењује се Закон о парнич-
ном поступку ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 111/09), а у другом случају ЗПП 
("Службени гласник РС" бр. 72/11... 55/14) 2. Закон о изменама и допунама ЗПП ("Слу-
жбени гласник РС" број 55/14) се примењује ако је правноснажна одлука донета у дру-
гом степену после 31.5.2014. године а парнични поступак покренут после 1.2.2012. 

године односно ако је одлука којом се окончава поступак укинута и предмет враћен на 
поновно суђење после 1.2.2012. године. 

13  Овај закључак се односи само на примену Закона о парничном поступку ("Службени 
гласник РС" бр. 72/11... 55/14) и одређује када се примењује Закон о изменама и допу-
нама Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" број 55/14) 
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нити се она може утврдити на основу одређене или плаћене судске 

таксе. 

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

није означио вредност предмета спора нити је она утврђена у смислу 

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

ње таксе према вредности спора меродавној за изјављивање ревизије. 
 

III 

На седници Грађанског одељења одржаној дана 2.6.2020. године 

усвојен је закључак о дозвољености ревизије, који гласи:  

Када другостепени суд, одлучујући о жалби тужиоца укине 

првостепену пресуду и одбаци тужбу, ревизија тужиоца није дозвоље-

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

Образложење за тачку II 

На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-

жаној 12.11.2019. године није прихваћен предлог правног става који би 

гласио: 

Ревизија је дозвољена у имовинскоправним споровима у којима 

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

тужби или у току првостепеног поступка није означио вредност 

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

плаћене судске таксе. 

Одељење је остало код правног става усвојеног на седници Гра-

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

Ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима у који-

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

ствари или извршење неке друге чинидбе ако тужилац у тужби или у 

току првостепеног поступка није означио вредност предмета спора, 

нити се она може утврдити на основу одређене или плаћене судске 

таксе. 

Овим правним ставом замењен је став 2. Закључка са саветовања 

грађанских и грађанског привредних одељења Савезног суда, врховних 
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судова република и Врховног војног суда од 28. и 29.5.1986. године а који 
је гласио: 

Кад ни у тужби ни у току првостепеног поступка тужилац није 

назначио вредност предмета спора а вредност предмета спора не 

може да се оцени ни на основу плаћене судске таксе, ревизија се сма-

тра дозвољеном, јер странка не може да сноси штетне последице због 

пропуста суда који је у смислу члана 109. у вези са чланом 186. став 2. 

ЗПП, био дужан да позове тужиоца и поучи га да назначи вредност 

предмета спора. 

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

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

мета спора, тужбу не чини неразумљивом односно неуредном, ако она 
садржи све елементе из чл. 192. и 98. Закона о парничном поступку. У 

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

пуста (не означавање вредности предмета спора), не може "наградити" и 
правом на употребу ванредног правног средства. Пропуст или намера 

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

Овоме треба додати и чињеницу да већину тужби саставља пуномоћник 

(најчешће адвокат) и да су најчешћи мотиви изостављања вредности пред-
мета спора избегавање таксених обавеза. Због значаја процедуре, пораста 

образовног нивоа становништва, повећања броја квалификованих пуно-

моћника, чињенице да су правила поступка са коментарима доступна сва-
коме, може се применити традиционално правило да незнање закона 

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

тужилац. Како је двостепеност уставна категорија која се у редовном 
поступку обезбеђује а ревизија ванредно правно средство то би се могло 

закључити да неозначавањем вредности предмета спора тужилац свесно 

пристаје на двостепену Уставом гарантовану правну заштиту и на тај 

начин се прећутно одриче права на употребу ванредног правног средства.  

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

ни, у складу са судском праксом. 

Одредбом члана 403. став 3. Закона о парничном поступку је про-

писано да ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима ако 
вредност предмета спора побијаног дела не прелази динарску противвред-

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

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

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

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

дан начин не утврди вредност предмета спора, односно провери вредност 
означену у тужби. У даљем току поступка тужилац означи вредност предме-

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

смислу чл. 199. до 201. ЗПП па у тој ситуацији ревизија против другостепене 
пресуде није дозвољена. Уколико тужилац у току парнице преиначи тужбу и 

означи вредност предмета спора која је меродавна за изјављивање ревизије, 

таква ревизија против правноснажне пресуде донете у другом степену је 

дозвољена јер се преиначена тужба сматра новом тужбом. 

Уколико пак, суд, без означавања вредности предмета спора од 

стране тужиоца у тужби или утврђивања вредности предмета спора у сми-
слу члана 33. Закона о парничном поступку наложи тужиоцу плаћање так-

се према вредности спора која је меродавна за изјављивање ревизије, 

ревизија против правноснажне пресуде донете у другом степену је дозво-
љена, јер ревидент у тој ситуацији има оправдано очекивање да ће се о 

изјављеној ревизији одлучивати. 

Како се на изложени начин поступа приликом оцене дозвољено-

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

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

предлога. 

Образложење за тачку III 

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

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

''Ревизија је увек дозвољена ако је: 

1) то посебним законом прописано; 

2) другостепени суд преиначио пресуду и одлучио о захтевима 

странака; 

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

захтевима странака.'' 

Пред Врховним касационим судом се појавило спорно питање да 

ли у случају када другостепени суд одлучујући о жалби укине првостепе-
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ну пресуду и одбаци тужбу, тужилац може да ревизијом побија другосте-
пену одлуку применом члана 403. став 2. тачка 3. ЗПП? 

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

првостепену пресуду и одбаци тужбу он то чини решењем као врстом 

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

случајевима елиминише примена поменуте одредбе закона и да се о реви-
зији одлучује применом члана 420. ЗПП. Осим тога, а што је свакако 

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

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

захтевима странака, дакле мериторно оконча спор. Тек тада, дакле након 
одлуке о захтевима странака стичу се услови да се о изјављеној ревизији 

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

да се не ради о изузецима из раније усвојених закључака Врховног каса-
ционог суда (трошкови поступка, камата). Одлука другостепеног суда 

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

што би омогућило дозвољеност ревизије по члану 403. став 2. тачка 2. 
ЗПП, без обзира која је странка изјавила ревизију.  

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

наведена, тј. од уставне гаранције из члана 36. став 2. по којој ''свако има 
право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлу-

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

одредбом и тумачењем како је наведено не вређа се тај уставни принцип 
јер се у овом случају не ради о мериторној одлуци другостепеног суда. 

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

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

Поводом спорног питања нижестепених судова које се односи на 

надлежност ванпарничног суда у поступку уписа у матичну књигу рође-

них Грађанско одељење Врховног касационог суда на седници одржаној 
03.07.2020. године, донело  

 

ЗАКЉУЧАК 

О НАДЛЕЖНОСТИ ВАНПАРНИЧНОГ СУДА  

У ПОСТУПКУ УПИСА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ 

1. Ванпарнични суд је надлежан да одлучује по предлогу за утвр-

ђивање времена и места рођења неког лица тек по правноснажном окон-
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чању управног поступка у коме је захтев истог лица за упис у матичне 

књиге рођених надлежних органа Републике Србије одбијен због тога што 

у том поступку није доказано време и место рођења истог лица.  

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

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

ничног суда да утврђује чињеницу његовог времена и места рођења.  

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

во не могу тражити од ванпарничног суда да утврђује чињеницу 

његовог времена и места рођења.  
 

О б р а з л о ж е њ е  

I 

Основни судови у Србији су поступали по захтевима лица која су 

рођена на територији АП Косово и Метохија за утврђивање времена и 

места рођења, а ради уписа у матичну књигу рођених. Због различите прак-
се тих судова и немогућности да се пракса другачије усагласи, Грађанско 

одељење Врховног касационог суда је одлучило да користећи овлашћење 

из члана 31. Закона о уређењу судова о овом питању заузме став. 
 

II 

Питање уписа у матичну књигу рођених и надлежност суда у том 

поступку регулисано је следећим прописима:  

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

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

решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига 

за подручје Аутономне покрајине Косова и Метохије поверавају се градо-
вима Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Јагодини, Врању, Лесковцу 

и то за поједине општине са подручја АП Косово и Метохија.  

У чл. 43. и 44. закон уређује поступак обнављања матичних књига 

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

у циљу обнављања матичних књига дају податке који су им познати. 
Министар решењем одређује обнављање уништених или несталих матич-

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

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

треба издвојити да се у матичну књигу рођених уписују подаци о рођењу, 
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националној припадности, да се рођење детета пријављује надлежном 
матичару ради уписа у матичну књигу рођених, да је рођење детета у 

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

ње детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, члан 
домаћинства или нека друга законом одређена особа у року од 15 дана од 

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

матичар, односно други орган у поступку вођења матичних књига посту-
па по правилима управног поступка.  

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

25/82... ''Службени гласник РС'' број 106/2015) у одредбама чл. 71а до 71љ 
је прописао да лице које није уписано у матичну књигу рођених, а време и 

место свог рођења не може да докаже на начин предвиђен прописима 

којима се уређује вођење матичних књига, може суду поднети предлог за 
утврђивање времена и места рођења (доказивање рођења). Поред лица 

чије се рођење доказује поступак за утврђивање времена и места рођења 

може поднети свако лице које за то има непосредни правни интерес као и 
орган старатељства. За утврђивање времена и места рођења месно је над-

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

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

судом води, а који се окончава решењем о утврђивању времена и места 
рођења које се потом доставља надлежном матичару.  

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

Аутономне покрајине Косова и Метохије потребно је подсетити се и да 

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

од тога да је покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, 
да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и 

да из таквог положаја покрајине Косова и Метохије следе уставне обавезе 

свих државних органа да заступају и штите државни интерес Србије на 

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

покрајине Косова и Метохије уредиће се посебним законом који се доноси 

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

Од међународних докумената који се односе на подручје Ауто-

номне покрајине Косова и Метохије издваја се Резолуција Савета безбед-



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 43 

ности Уједињених нација 1244 из 1999. године, али њене одредбе се не 
односе на питање које је предмет овог рада.14 

 

III 

Ценећи наведене прописе који уређују спорно питање може да се 

најпре констатује да важећи Закон о матичним књигама познаје надле-
жност органа Републике Србије у вођењу матичних књига и решавања у 

управном поступку из те области за подручје Аутономне покрајине Косо-

ва и Метохије (члан 6). Други закључак је да постоји надлежност управ-
них органа у вођењу матичних књига, а да је надлежност суда утврђена 

само у случају када неко лице није уписано у матичну књигу рођених, а 

да би било уписано не може да докаже време и место свог рођења на 
начин прописан Законом о матичним књигама (извештајем здравствене 

установе, пријавом родбине). Тек тада се то лице може обратити ванпар-

ничном суду ради утврђења чињенице рођења. Дакле поступак се увек 

мора покренути пред надлежним органом управе ради уписа у матичну 
књигу рођених, па тек ако тај орган не може да изврши упис зато што не 

може да утврди чињеницу рођења стичу се услови за поступак пред ван-

парничним судом. Лица која су уписана у матичне књиге, без обзира да 
ли су оне у међувремену уништене или нестале, не могу поново да траже 

од суда да се у судском поступку утврђује чињеница њиховог рођења, већ 

се то питање решава кроз обнављање матичних књига. Свакако национал-
на припадност учесника поступка не сме да буде сметња за поступање 

надлежних органа Републике Србије.  

Посебно је спорно питање какав је значај чињенице да је неко 

лице уписано у матичне књиге рођених тзв. Републике Косово односно да 

 
14  Тзв. Бриселски споразум, који нема карактер општег акта (Уставни суд) нити је рати-

фикован од стране Скупштине Републике Србије, односи се на питање полиције и суд-

ску власт, а не односи се на оно што је предмет овог рада. Иако овај споразум није 
ратификован он је, у одређеном периоду до одлуке Уставног суда којим је утврђена 
неуставност уредбе производио дејство и то управо доношењем Уредбе Владе Репу-
блике Србије о посебном начин обраде података садржаних у матичним књигама за 
АП Косово и Метохију од 18.11.2011. године. Питањем доступности регистрације гра-
ђана АП Косова и Метохије (Косово) бавила се организација за европску безбедност и 
сарадњу преко своје мисије на Косову и о утврђеном стању је објавила обиман изве-
штај у јулу 2012. године. Суштина тог извештаја је да је евиденција грађана Косова 

углавном свеобухватна, валидна, да је она у надлежности тзв. МУП-а Косово итд.  
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ли и то лице има исти статус као и лице које није уписано у матичне књи-
ге рођених Републике Србије имајући у виду однос органа Републике 

Србије према актима тзв. Републике Косово (непризнавање). Ако се пот-

пуно занемари Извештај ОЕБС-а који је поменут (који је објављен и 
доступан) о валидности уписа и ако се задржимо на улози суда у овом 

поступку следи закључак да се ни таква лица не могу обраћати ванпар-

ничном суду за утврђење чињенице рођења. Друго је питање, о коме се 
Грађанско одељење ВКС не може изјашњавати, да ли таква лица уопште 

треба да буду уписана у матичну књигу рођених код органа управе. Суд 

утврђује чињеницу рођења, за лица која су уписана у матичну књигу тзв. 

Р. Косово та чињеница није спорна, па се она као таква не може јавити ни 
у поступку уписа у матичне књиге РС. Суд не може да утврђује чињеницу 

која је позната а на шта би се у суштини свео ванпарнични судски посту-

пак у овом случају. Орган управе питање уписа мора да реши у оквиру 
своје надлежности, а не на темељу одлуке ванпарничног суда.  

(Закључак утврђен на седници Грађанског одељења Врховног 

касационог суда одржаној 3.7.2020. године) 
 

Поводом спорног правног питања које се односи на отклањање 

штетних последица незаконите одлуке о увођењу месног самодоприноса у 

парничном поступку, Грађанско одељење је на седници одржаној 

10.12.2019. године прихватило већином гласова став да се отклањање 
штетних последица насталих услед примене одлуке о месном самодопри-

носу која није у сагласности са законом може извршити само на начин и 

под условима прописаним Одлуком Уставног суда. 

На истој седници разматрано је и спорно питање остварење права 

запослених на накнаду трошкова превоза у градској Општини Нови Бео-

град и после расправе није прихваћен предлог реферата већ се остало код 
досадашње праксе која је изражена у више... 

У овом периоду одржани су састанци са представницима грађан-

ских одељења и одељења за радне спорове апелационих судова и при-

вредног апелационог суда и то 12.09.2019. године у Крагујевцу и 

06.12.2019. године у Београду, на којима су учествовале и судије Врхов-

ног касационог суда и на тим састанцима разматрана су спорна питања из 
области опште грађанске материје и материје радног права.  
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IV 

УТВРЂЕНЕ СЕНТЕНЦЕ 

На седницама Грађанског одељења одржаним 10.12.2019. године и 

03.07.2020. године, утврђен је одређен број сентенци из одлука Врховног 

касационог суда и одлука апелационих судова. Ове сентенце објављене су 
у Билтену број 1/20 и на веб страници Врховног касационог суда, па се у 

овом реферату неће понављати. 
 

V 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Општа седница Врховног касационог суда је дана 25.12.2019. 

године прихватила иницијативу Грађанског одељења Врховног касацио-
ног суда за измену одредби члана 403. став 2. тач. 2. и 3, чл. 404. и 469. 

ЗПП, тако што ће се од овлашћеног предлагача за измену тих одредби 

затражити да се донесе Закон о изменама Закона о парничном поступку 

којим ће се по хитном поступку извршити измене Закона о парничном 
поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 111/09). Ова иницијатива 

достављена је овлашћеном предлагачу Министарству правде дана 

14.01.2020. године. Измене би гласиле: 
 

I 

Мења се одредба члана 403. став 2. тако што се одредбе тач. 2. и 3. 

овог става бришу. 
 

II 

Одредба члана 404. се брише у целости.  
 

III 

Одредба члана 469. се мења тако што се бришу речи:"Спорови из 

радног односа". 

Наведеним изменама омогућило би се ефикасно и делотворно 

поступање Врховног касационог суда у поступцима по ревизији изјавље-

ној у складу са одредбом члана 403. став 2. тачка 1. и 3. важећег закона. 
На тај начин била би елиминисана постојећа законска решења која пред-
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стављају објективну сметњу за препознавање и остварење ауторитативне 
улоге Врховног касационог суда у функцији ефикасне заштите повређе-

них права грађана. Тиме би се последично омогућило да се пред највишом 

правосудном инстанцом доносе одлуке само у предметима који предста-
вљају случајеве чије решавање има посебан значај за законито пресуђење 

нижестепених судова и успостављање јединствене судске праксе. 

Међутим, тиме се не искључује и покретање законодавне иниција-

тиве за адекватно нормативно уређење изузетне ревизије, односно допу-

штености редовне ревизије, како би се Врховном касационом суду омогу-

ћило да својим одлукама обезбеди не само контролу законитог и правил-
ног пресуђења пред нижестепеним судовима, већ и одговарајућу заштиту 

јавног интереса којим се опредељује и оправдава законско допуштење 

права на изузетну ревизију односно права на редовну ревизију. 

 

VI 

ЗАКЉУЧАК 

Грађанско одељење Врховног касационог суда је и у овом периоду 

своју активност усмерило на извршавање законске обавезе обезбеђивања 

јединствене судске примене права на тај начин што је усвајањем више 

правних схватања и закључака у поступцима решавања спорног правног 
питања, усвајањем одређеног броја сентенци из одлука Врховног касацио-

ног суда и апелационих судова, прихватањем одлучивања о ревизијама 

као изузетно дозвољеним, разрешио одређени број спорних питања која 
су од значаја за уједначавање судске праксе. 

Све ове изложене активности предузете су у циљу постизања ефи-

касности и обезбеђивања јединствене судске примене права, једнакости 

странака у судским поступцима јер правна сигурност подразумева како 

разумну дужину трајања поступка тако и уједначену судску праксу која 

обезбеђује странкама и учесницима у поступку ефикасну и на закону 
засновану заштиту својих угрожених права. 



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 47 

 

Божидар Вујичић, 

судија Врховног касационог суда 
 

 

ЗАСТУПАЊЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ  

ПРЕД ВРХОВНИМ КАСАЦИОНИМ СУДОМ  

У ПОСТУПКУ ПО РЕВИЗИЈИ 
 

I 

Увод  

Повод за писање овог реферата је предмет Врховног касационог 

суда Рев2 1149/20: у том предмету посебном ревизијом тужене Републике 
Србије (члан 404. ЗПП) побијана је правноснажна пресуда којом је обаве-

зана тужена да тужиоцу на име накнаде зараде исплати 46,63 динара. 

Ревизију је у име тужене поднео – потписао "по овлашћењу в.д. заменика 
државног правобраниоца самостални саветник". Одмах падају у очи две 

чињенице: најпре износ, вредност предмета спора због кога је држава про-

ценила да треба да се обрати Врховном касационом суду, а друго је пита-

ње ко је то у име државе урадио.  

О томе да ли је самостални саветник могао да у овом случају изја-

ви – потпише ревизију, већ се изјашњавало Грађанско одељење Врховног 

касационог суда. Наиме, на седници Грађанског одељења разматран је 
предмет овог суда Рев 1849/15 у коме је веће одбацило као изјављену од 

неовлашћеног лица ревизију коју је у име Републике Србије изјавио само-

стални саветник државног правобраниоца по овлашћењу правобраниоца. 

Том приликом је закључено да по овлашћењу државног правобраниоца и 
друга лица, а не само државни правобранилац и његов заменик, могу у 

границама писменог овлашћења предузимати радње у поступку пред 

судом и изјавити ревизију Врховном касационом суду, те да се такво 
тумачење темељи на члану 30. Закона о Државном правобранилаштву.  

Циљ овог реферата је да се размотри поменути став Грађанског 

одељења Врховног касационог суда о заштити државе Србије пред Врхов-
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ним касационим судом у поступку по ревизији или, тачније речено, 
постојећа пракса Врховног касационог суда пошто о томе не постоји 

усвојен правни став.  

II 

Заступање пред највишим судом 

Демократске државе штитећи и развијајући своје најважније 

институције не само да учвршћују свој демократски потенцијал него 
тиме јачају и свој углед и унутар, а и у међународним оквирима. Посеб-

но је важан однос државе према правосуђу као посебној и независној 

грани власти, а у оквиру тога и однос према највишем суду у земљи. Тај 

однос се пре свега манифестује кроз законодавни оквир и спровођење 
донетих закона али и кроз друге видове поступања и понашања пред-

ставника осталих грана власти у вези правосуђа и то почев од основних 

услова за рад правосуђа које обезбеђују остале гране власти па до јавних 
иступа појединих представника којима се коментарише правосуђе на 

неадекватан начин и слично. Када се ради о законодавном оквиру у упо-

редном праву може да се запази да се са једне стране ограничавају слу-

чајеви који се могу појавити пред највишим судом и то било по врсти 
спора било по вредности или се примењују неки други критеријуми 

(дискреционо овлашћење највишег суда да процени у којем ће случају 

да интервенише, на пример). Са друге стране ограничава се и круг лица 
која могу да се појаве пред највишим судом у својству заступника, пуно-

моћника. На овај начин се обезбеђује да највиши суд у земљи то заиста 

и буде и да се бави најзначајнијим правним питањима као и да се таква 
питања разматрају стручно за шта је предуслов да се као заступници 

појављују искључиво врхунски правни стручњаци, адвокати, а у поједи-

ним земљама чак и не сви адвокати.1  

 
1  За заступање пред највишим судом у већини земаља није потребна специјализација, а 

адвокати су обично слободни да заступају своје клијенте у свим врстама предмета. 
Иако специјализација не постоји у већини земаља неке земље као што је Чешка Репу-
блика дозвољавају адвокатима да региструју област специјализације у комори. У Шпа-

нији специјализација постоји за специјализовану правну помоћ, док у Хрватској специ-
јализација постоји у великом броју области као што су уставно право, кривично право, 
грађанско право или породично право. Сматра се да је хрватски адвокат испунио усло-
ве да му се призна специјализација уколико има најмање пет година рада у релевантној 
области или је објавио радове за које је стекао диплому мастер или докторских студија 
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Врховни касациони суд је по члану 143. став 4. Устава највиши 
суд у Републици Србији.2 Разумљиво је да је због тога и тај суд "зашти-

ћен" како у погледу врста предмета којима се бави, тако и у погледу лица 

која могу да се појаве као пуномоћници пред њим.3 Уз неке донекле 
неспорне изузетке (заступање Народне банке Србије) и неке спорне 

 
у области права или уколико су његови радови дали значајан допринос у унапређењу 
правне науке и праксе. У Холандији постоје удружења адвоката у појединим области-
ма праксе, али је чланство добровољно. Удружење утврђује критеријуме за чланство 

без укључења холандске коморе. Међутим, холандска комора додељује ознаке квали-
тета за ова удружења, комора дефинише и додатне критеријуме за адвокате који раде 
пред Врховним судом а Одбор за правну помоћ који је независно јавно тело дефинише 
критеријуме за адвокате који пружају правну помоћ у оквиру система правне помоћи. 
У Аустрији не постоји специјализација. Међутим, адвокатима је дозвољено да наведу 
жељену област активности. Специјализација постоји и у Енглеској и у Велсу (подаци 
прибављени уз помоћ консултанта за хармонизацију судске праксе при ВКС М. Бајића) 

2  Због чињенице да у систему постоји орган који може да поништи одлуке Врховног касаци-

оног суда (Уставни суд) већ неко време у стручној јавности траје расправа да ли је тиме 
повређен уставни принцип о Врховном касационом суду као највишем суду у земљи. 
Поборници идеје, да је тиме доведен у сумњу па и повређен поменути став, у прилог овог 
схватања се позивају и на члан 145. став 4. Устава по коме судску одлуку може да преиспи-
тује само надлежан суд у законом прописаном поступку. Устав, иако говори о Уставном 
суду, не сматра да је то суд јер га издваја из поглавља устава којим уређује судове и третира 
га као самосталан и независан државни орган (члан 166. став 1). Осим тога, по члану 170. 
Уставу, уставна жалба се подноси против акта и радње државног органа, а судска одлука се 

не може сматрати као акт и радња државног органа у наведеном смислу јер би у противном 
дошло до очигледне колизије те одредбе са поменутим чланом 145. став 4. о преиспитива-
њу судских одлука. Устав, као савршен правни акт, не може у себи садржати противречне 
одредбе. Уставни суд у суштини у поступку по уставној жалби преиспитује судску одлуку 
он то мора да чини поштујући и правила поступка по којима је та одлука донета, а то у нај-
мању руку значи да се мора обезбедити учешће и друге стране (то чини и Европски суд за 
људска права укључујући државу), што за сада Уставни суд не чини. Не улазећи шире у 
ову тему која је веома значајна треба у отвореној расправи о уставним изменама која и 
даље траје овом питању посветити изузетну пажњу, па Уставни суд или уврстити у систем 

правосуђа и тиме га практично учинити судом четвртог степена или га ограничити на утвр-
ђивање повреде људских и мањинских права без права да поништава одлуке судова опште 
надлежности укључујући и Врховни касациони суд.  

3  Тиме што садашњи ЗПП познаје више врста ревизија у пракси је дошло до енормног 
повећања броја предмета пред Врховним касационим судом у грађанској материји. 
Иако ту има једноставних спорова сви они ипак оптерећују и то често непотребно 
Врховни касациони суд. У циљу решавања овог проблема Грађанско одељење Врхов-
ног касационог суда је упутило законодавцу одређени предлог, па се надамо да ће исти 

бити разматран и у највећој могућој мери уважен.  
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(заступање државе Србије што је тема овог реферата) устављено је прави-
ло по члану 85. став 6. ЗПП4 да странку мора да заступа адвокат у поступ-

ку по ванредним правним лековима изузев ако је сам адвокат. Став 7. 

истог члана се односи на заступање Републике Србије и предвиђа да се то 
уређује посебним прописима, а о томе ће у даљем тексту бити више речи.  

 

III 

Заступање државе Србије 

У упоредном праву државу пред судом заступа по правилу посе-
бан орган који би се могао назвати "државни адвокат".5 Посебан орган је 

неопходан како због бројних случајева у којима се држава појављује пред 

судом у улози тужиоца или тужене, са једне стране, а са друге стране због 
потребе да се обезбеди заступање државе пред судом на највишем струч-

ном нивоу. У Врховном касационом суду у 2018. години примљено је 

укупно 9.881 ревизијских предмета (Рев, Рев2 и Прев) од тог броја у свој-

ству тужиоца Република Србија се појавила у 98 предмета, док је у свој-
ству тужене присутна у 2.463 предмета, односно држава Србија је странка 

у ревизијском поступку пред Врховним касационим судом у укупно 2.561 

предмету односно 26% (у обзир су узети само предмети у којима је држа-
ва једини тужилац, односно тужени). У 2019. години примљено је укупно 

10.499 ревизија од чега је држава Србија тужилац у 170 предмета, а туже-

на у 2.486 предмета, односно странка је у укупно 2.656 предмета што 
чини 25%. Дакле може се закључити да је држава Србија учесник у реви-

зијском поступку пред Врховним касационим судом у најмање ¼ предме-

та. У таквој ситуацији разумљиво је да се у систему мора обезбедити 

орган који би заступао државу у тим бројним споровима. То је решено 
Законом о правобранилаштву6 којим је формирано Државно правобрани-

 
4  "Службени гласник РС" бр. 72/11... 18/20 
5  Државни адвокат је присутан у државама енглеског говорног подручја, у Италији, 

Шпанији, па и у Републици Хрватској. Међутим, бројне су земље у којима се користе 
другачији термини за означавање органа које обавља правобранилачку функцију, нпр. 

у Црној Гори то је заштитник имовинских интереса, у Аустрији финансијска прокура-
тура, у Француској правни заступник државе итд.  

6  "Службени гласник РС" број 55/2014. Ово је само последњи, сада важећи закон којим 
се уређује делокруг рада правобранилаштва односно државног правобраниоца. Иначе, 
послови правног заступништва државе код нас имају релативно дугу традицију: у 
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лаштво као орган који се бави пословима заштите имовинских интереса и 
права Републике Србије како пред домаћим судовима, тако и пред стра-

ним судовима и арбитражама и пред Европским судом за људска права. 

Послове из надлежности Државног правобранилаштва обавља државни 
правобранилац и заменици државног правобраниоца. С обзиром да се 

ради о огромном броју предмета у којима је улога правобранилаштва нео-

пходна не само у поступку по ревизији већ и у претходном првостепеном, 
односно другостепеном поступку, разумљиво је да Државно правобрани-

лаштво као орган улаже напоре како би обезбедило своје присуство у 

свим тим поступцима.  

Државно правобранилаштво има поред државног правобраниоца и 
његове заменике чији је број ограничен и релативно мали, па је отуда 

јасно да је веома тешко постићи да са тако малим бројем носилаца функ-

ције се обезбеди адекватно заступање државе Србије у свим тим поступ-
цима. Због тога правобранилаштво и прибегава коришћењу осталих 

дипломираних правника који су запослени у том органу у својству савет-

ника, и других, па их овлашћује да предузимају радње у поступку укљу-

чујући и да изјављују ревизију. Правни основ за такво поступање, право-
бранилац налази у одредбама чл. 29. и 30. Закона о правобранилаштву по 

којима државни правобранилац и заменик државног правобраниоца могу 

поверити лицу запосленом у правобранилаштву да предузима одређену 
радњу у поступку пред судом, органом управе или другим надлежним 

органом, а лице којем се поверава заступање по том основу мора бити 

дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Правобрани-
лачки помоћник и правобранилачки приправник могу предузимати радње 

заступања у поступку пред судом, органом управе или другим надлежним 

органом, у границама писменог овлашћења заменика државног правобра-

ниоца. Овакав став без сумње није споран када се ради о предузимању 

 
Србији је још 1842. године установљен Правотелствени фишкал чију је надлежност 
наредне године преузело Попечитељство финансија, а 1848. године је установљен Бра-
нитељ права правитељствених као заступник државе. Назив "правобранилаштво" поти-
че из Закона о државном правобранилаштву Краљевине Југославије из 1934. године. 
Социјалистичко право после 1945. године познаје правобранилаштво на нивоу федера-
ције, република, покрајина и општина, а након распада Југославије новонастале држа-
ве су углавном задржале традиционалну организацију и надлежност тог органа, осим 
Републике Хрватске (Живорад Рашевић, Јавно правобранилаштво између правосуђа и 

управе – Правни факултет – Универзитета УНИОН) 
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одређених радњи у поступку пред судом, али је споран када се ради о 
изјављивању ревизије. Наиме, члан 11. став 4. истог закона прописује да 

када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само 

одређене радње у поступку обавезно заступање од стране адвоката 
Државно правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање под 

истим условима као адвокат. Раније цитираном одредбом члана 85. став 6. 

ЗПП по којој странку мора да заступа адвокат у поступку по ванредним 
правним лековима изузев ако је сам адвокат у односу на поменуте одред-

бе Закона о правобранилаштву треба тумачити на тај начин да ће и држав-

ни правобранилац имати иста овлашћења у поступку по ревизији као и 

адвокат, односно уколико у том поступку уместо адвоката може да се 
појави његов приправник или неко друго лице запослено у адвокатској 

канцеларији које је дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом, онда би у том случају и правобранилаштво могло да овласти 
поменута лица да изјаве ревизију.  

Закон о адвокатури7 не познаје појам самостални саветник као 

што то предвиђа Закон о правобранилаштву, већ адвокатског приправника 

који може бити у том својству до стицања услова за полагање правосуд-
ног испита и две године након тога ако не положи испит, односно једну 

годину након положеног правосудног испита – члан 61. Адвокатски при-

правник може да замењује адвоката – члан 22. Закона, али у складу са 
законом. Закон који се мора узети као основни у конкретном случају је 

ЗПП, односно раније цитирана одредба о томе да странку у поступку по 

ревизији мора заступати адвокат.  
 

IV 

Закључак 

Када се има у виду све напред наведено следи несумњиво закљу-

чак да ревизију у име странке може да изјави искључиво адвокат. Како 
Закон о правобранилаштву изједначава државног правобраниоца са адво-

катом то значи да и у име државе ревизију може да изјави искључиво 

државни правобранилац, односно његов заменик, имајући у виду одредбе 

Закона о правобранилаштву којима се уређују овлашћења заменика 

 
7  "Службени гласник РС" бр. 31/2011 и 24/2012 
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државног правобраниоца. На овај начин се не само формално поштују 
одредбе закона већ се и обезбеђује оно што је раније наведено да се са јед-

не стране поштује Врховни касациони суд као највиши орган судске вла-

сти у држави, а са друге стране да се обезбеди квалитетно заступање 
државе Србије пред таквим судом.  

Због тога је једини могући закључак овог реферата:  

У поступку по ревизији пред Врховним касационим судом државу 
може да заступа државни правобранилац или његов заменик.  
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Јелица Бојанић Керкез, 

судија Врховног касационог суда  

 

 

ПРЕСТАНАК ПРАВА  

НА СУПРУЖАНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ 

 

Примена Породичног закона објављеног у Службеном гласнику 

Републике Србије број 18/2005, зашла је у другу деценију. Извесни про-
блеми у погледу престанка права на супружанско издржавање, као питања 

бракоразводног права које Породични закон уређује, су и даље присутни. 

Подстицај за писање реферата на тему престанка супружанског издржава-

ња настао је линијом разматрања ауторке реферата о садржини Начела 
утврђених од стране Комисије за европско породично право у контексту 

трајања права на супружанско издржавање и анализе о томе који би био 

оптималан правац кретања нормативе, а тиме и судске праксе, који су 
домашаји присутни код нас, шта се може унапредити и на који начин хар-

монизовати поступање, као и ускладити гледишта на временско трајање 

супружанског издржавања, могућност тражења продужења и престанак 
права. Подстицај стоји и до осећаја о неправичности и неоправданости 

појединих решења у нашој стварности и другачијег тумачења одредби 

Породичног закона које регулишу трајање права на супружанско издржа-

вање. Основна сврха рада је да нагласи проблеме који су довели до потре-
бе за писањем овог рада, а то је да укаже на развој судске праксе у обла-

сти престанка права на супружанско издржавање, да представи елементе 

права на супружанско издржавање и да се осврне на питања која се јавља-
ју у судској праски у тумачењу и примени члана 163. став 2. Породичног 

закона. 

Први део рада приказује начела породичне и брачне солидарности 

и начела утврђена на ширем европском простору, у чијим оквирима дома-

ћи правни систем оперише. Треба да допринесе сагледавању о темама 

усклађености домаће регулативе и правила којима се тежи у европском 
кругу земаља. Други део бави се домаћом правном регулативом. Трећи и 
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четврти део рада прелазе мост између нормативе и праксе и разматрају 
неке од практичних проблема који се тичу трајања права на супружанско 

издржавање. Од нарочитог интереса за судску праксу, изложена су три 

случаја Врховног касационог суда и једно хипотетичко разматрање на 
терену праксе. Такође се даје коментар и о друштвеној стварности у ком 

се судска пракса развија и на чије изазове треба да одговори. У послед-

њем делу изнета су запажања о тумачењима, истицаним и могућим на 
пољу развоја хармоничне судске праксе у примени Породичног закона.  

 

1. Основна начела права на супружанско издржавање 

Иако овај рад треба да служи развоју судске праксе, одређена 

појашњења основних принципа супружанског издржавања на начелном 

нивоу су неопходан корак у томе да се праву на издржавање супружника 

одреди структура, да се разлучи на којој идеји се то право заснива, као и 
да се престанак права на издржавање сагледа у одговарајућем контексту.  

Породичним законом прописано је да породица ужива посебну 

заштиту државе и да свако има право на поштовање свог породичног 

живота ( начело садржано у члану 2. ПЗ). Начело породичне солидарно-

сти прописано је у члану 8. став 1. Породичног закона. Издржавање је 

право и дужност чланова породице одређених овим законом. Породична 
солидарност се исказује кроз подршку, помоћ и заштиту коју чланови 

породице међусобно пружају једни другима, у складу са моралним и 

правним нормама. Нормама се штите вредности права сваког члана поро-
дице на живот и егзистенцију под условима који се у породици могу обез-

бедити, на правичан и племенит начин. Када породична солидарност 

измиче или изостаје, вредности породичног живота се губе, али правич-

ност у просуђивању о правима не би смела да изостане.  

Начело брачне солидарности односи се на супружнике. Изражено 

је у Породичном закону прописивањем да су супружници дужни да се 
узајамно издржавају (члан 28.), прописивањем сврхе брака као заједнице 

живота супружника (члан 16.) и прописивањем дужности супружника да 

се у заједничком живљењу узајамно поштују и помажу (члан 25.). У наве-
деним одредбама о правима и дужностима, налази се правно упориште 

схватања да су чланови породице дужни да се међусобно помажу пре него 

што затраже средства солидарне помоћи. У противном, терет пропуста у 
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испуњавању породичних дужности био би преваљен на социјалне фондо-
ве, редовито ограниченог буџета у друштву у којем велики број породица 

и лица има стварну и неотклоњиву потребу за коришћењем средстава 

социјалне солидарности, а није развијен систем добротворних фондова и 
чврсте континуиране помоћи. Престанак издржавања егзистенцијално 

необезбеђеним члановима породице производи утицај на потенцијал фон-

дова друштвене солидарности, на терет чијих средстава се обезбеђују 
видови материјалне помоћи лицима у изнудици. Од чланова породице се 

очекује да поступају у складу са начелом породичне солидарности, а од 

државе да обезбеди заштиту права и оправданих интереса, да пружи 

помоћ и подршку социјално угроженој породици и њеним угроженим 
члановима који остану без преко потребних средстава за живот. Када се 

неопходна средства за живот реално не могу обезбедити од лица која 

између којих постоји или је постојала правна веза, морају бити ангажова-
на средства социјалне солидарности. У постојећим околностима поступа-

ње у складу са приоритетима је нужно. 

Полазећи од идеја породичне и брачне солидарности, Комисија за 

европско породично право (Commision on European Family Low – CEFL)1 

је дала битан допринос хармонизацији бракоразводног права за европско 

подручје, кроз начела везана за ту област која је формулисала претежно у 
периоду од 2004. године до 2007. године.2 За тему овог реферата везује се 

то да је Комисија за европско породично право путем анализа о законо-

 
1  Комисију је 2001. години основала група правних експерата, угледних професора поро-

дичног права из европских земаља. Афирмисани стручњаци из земаља чланица Европске 

уније и других европских земаља, треба да обезбеде да Комисија утврди заједничке 
принципе породичног права за европско подручје, са којим је задатком она формирана, у 
циљу хармонизације породичног права у европском подручју, којој се тежи због географ-
ске, културолошке, економске и социјалне повезаности европских држава, друштава и 
становништва. Потреба хармонизације права извире из европске реалности, повезаности 
у кретању људи, радне снаге, роба, капитала, услуга, информација и духовних тековина. 
У таквом амбијенту очекивано је да настају односи који из домена људских права треба-
ју бити регулисани на исти или сличан начин, где год је то могуће. 

2  Начела које се утврде од стране Комисије за европско породично право нису обавезу-

јућа, али представљају респектабилан скуп препорука о моделима који могу бити упо-
требљени као основ за хармонизацију породичног права у Европи. Наглашено је да 
утврђена начела у областима на која се односе, треба користити у разматрању о норма-
тивним интервенцијама на националном плану, том циљу она треба да послуже као 
инспирација и подстицај. 
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давствима и пракси у европским земљама, утврдила начело да бивши 
супружници треба да сносе терет сопственог издржавања увек када је то 

могуће и начело да обавеза издржавања супружника треба да је одређена, 

по правилу на одређено време, а изузетно на неодређено време.  

У документу Комисије о Начелима у области развода брака и 

издржавања након развода брака, наводи се да на издржавање између бив-
ших супружника требала би да се примењују иста правила, независно од 

развода по обостраној сагласности или разводу без пристанка једног 

супружника; да у складу са осталим начелима сваки супружник треба 

себи да обезбеди средства за издржавање после развода брака, увек када 
је то могуће; да издржавање након развода брака треба да зависи од 

потреба повериоца издржавања који нема довољно средстава да задовољи 

своје потребе и могућности дужника издржавања да задовољи своје 
потребе; да при одређивању издржавања треба узети у обзир низ фактора 

који су побројани; да би обавеза издржавања по правилу требала бити 

одређена за ограничени период, али изузетно да се може одредити без 
временског ограничења; да издржавање треба да буде обезбеђено у редов-

ним интервалима и унапред, а да надлежни орган може наложити паушал-

но плаћање на захтев једног или оба супружника, узимајући у обзир окол-

ности случаја; да обавеза издржавања треба да престане ако поверилац 
издржавања закључи нови брак или оснује трајни партнерски однос, те у 

случају смрти повериоца или дужника издржавања. На крају се наводи да 

супружницима треба омогућити да склапају споразум о издржавању 
након развода; да се споразум може односити на обим и начин извршења 

обавезе издржавања, трајање и престанак обавезе издржавања и могућ-

ност одрицања од захтева за издржавање; да споразум треба да буде у 

писаном облику и да би надлежни орган требао да пажљиво прегледа 
важност споразума о издржавању. Исказом "да себи обезбеди средства за 

издржавање увек када је то могуће" наглашена је важност предузимања 

активности ради остваривања средстава потребних за издржавање и пот-
пуног преузимања одговорности за сопствену егзистенцију. На истом ста-

новишту стоји и домаћа судска пракса, иако Породични закон такво пра-

вило не садржи. 

Породични закон Републике Србије донет је у 2005. години, у вре-

ме транзиције и сурових социјалних последица да је део популације остао 

без зараде и запослења. У образложењу о нормативном уређењу о лими-
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тираној дужини трајања супружанског издржавања, истицана је аргумен-
тација о утицају савремених тенденција у упоредном праву, заснованим 

на идеји да су после престанка брака, бивши супружници одговорни за 

сопствено издржавање. Та идеја није била страна ни претходно. Утицај 
друштвене реалности је неминован. Стварност се мора уважити. Тежња 

економском осамостаљивању за многе је неостварива. Садржина и број-

ност имовинских и алиментационих парница показује да је низак ниво 
одговорности да се санирају последице проистекле из краха брака, наро-

чито на страни економски јачег (дужника издржавања). 

 

2. Трајање супружанског издржавања по правилима  

Породичног закона 

У овом одељку приказане су одредбе домаћег права које регулишу 

питање трајања права на супружанско издржавање. Анализа ових одредби 
је битна и неопходна као први корак у њиховој примени.  

Право и обавеза издржавања између супружника постоји за све 

време трајања брака (члан 28. Породичног закона). Уколико се супружан-

ско издржавање не остварује у заједници, оно тражено може бити и у току 

самог трајања брака (члан 279. став 1). Након престанка брака или ван-

брачне заједнице, право на издржавање постоји само ако су испуњени 
законом прописани услови (члан 151). На страни једног супружника треба 

да постоји услов да нема довољно средстава за живот у комулацији са 

другим условом да је неспособан за рад или је незапослен, а на страни 
другог супружника услов да има могућности да даје допринос издржава-

њу супружника. Право на супружанско издржавање може постојати само 

уколико други супружник има могућности да даје издржавање. Закон 

говори "сразмерно могућностима" (члан 151. став 1). Промена могућности 
на страни дужника издржавања разлог може бити повећању, смањењу или 

престанку издржавања.  

Члан 163. став 1. ПЗ прописује да издржавање може трајати одре-

ђено или неодређено време. Трајање супружанског издржавања је времен-

ски лимитирано одредбом члана 162. став 2, правилом да издржавање 
супружника после престанка брака не може трајати дуже од пет година. 

Изузетно, издржавање супружника по престанку брака може се продужи-

ти и после истека рока од пет година ако нарочито оправдани разлози 
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спречавају супружника повериоца издржавања да ради. Тако гласи одред-
ба става 3. наведеног члана који уређује трајање издржавања. Породични 

закон у члану 167. став 1. прописује да издржавање престаје: 1) када 

истекне време трајања издржавања; 2) смрћу повериоца или дужника 
издржавања. Ставом 2. истог члана је предвиђено да издржавање може да 

престане: 1) када поверилац стекне довољно средстава за издржавање; 2) 

када дужник издржавања изгуби могућност за давање издржавања или 
давање издржавања постане за њега очигледно неправично. Став 3. про-

писује да издржавање супружника престаје и када поверилац издржавања 

склопи нови брак односно ванбрачну заједницу. Став 4. прописује да 

супружник чије је право једном престало не може поново остварити право 
на издржавање од истог супружника.  

Одлуком суда се одређује висина обавезе издржавања на начин 

прописан законом (члан 162. ст. 1. и 2), и утврђује време трајање супру-

жанског издржавања. На тај начин се настоји обезбедити континуиран 

прилив средстава за издржавање, што одговара намени да она повериоцу 
послуже за задовољење животних потреба у редовности настајања и под-

миривања док супружанско издржавање траје. Такође, издржавање одре-

ђено одлуком суда на одређени временски период може бити продужено, 

може бити смањена или повећана висина издржавања, а може и престати 
пре истека времена на које је било одређено.  

Време трајања издржавања мора бити наведено у одлуци суда јер 

странке треба да буду у извесности до којег тренутка у времену траје при-

лив средстава за повериоца, односно обавеза плаћања за дужника. 

О промени у погледу висине издржавања или трајања издржавања 

(чл. 163. и 164), одлучује суд у поступку који се покреће подношењем 

одговарајуће тужбе. Суд одлучује и о престанку издржавања, тако што 

разматра да ли је обавеза издржавања престала у смислу члана 167. ст. 1. 
и 3. ПЗ, а такође разматра и утврђује да ли је наступио разлог да издржа-

вање престане у смислу става 2. наведеног члана.  

Представљени правни оквир познаје неколико тужби везаних за 

право на супружанско издржавање, које су представљене у наредном 

одељку. 
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3. Разматрање о садржини алиментационих  

парница 

Садржина парница о супружанском издржавању може се сагледа-

ти из угла типичних тужби које се јављају у пракси. 

Тужбе супружника и ванбрачних партнера као дужника издржава-

ња за смањење или престанак обавезе издржавања у пракси су широко 

заступљене. Подносиоци су најчешће старија лица, пензионери са ниским 

износом пензије, од које се део обуставља за издржавање бивше супруге, 

која пензију није остварила, током трајања брачне заједнице бавила се 
пословима у домаћинству, због старости није способна да радом обезбе-

ђује средства за егзистенцију, не може да очекује издржавање од деце која 

и сама имају ниска примања и обавезе према својој деци. Суд је послович-
но у деликатном задатку да изнађе решење у животно тешким приликама 

и на страни дужника и на страни повериоца издржавања, у ситуацији 

недовољности средстава, при којој износ супружанског издржавања је већ 
толико низак да је просто морално тешко снизити га још више или издр-

жавање укинути, иако су могућности на страни дужника издржавања крај-

ње скромне или се готово исцрпљују у подмирењу његових потреба. Тада 

суду опет као ослонац послуже начела брачне солидарности и правично-
сти "у подели садашњих тешкоћа" проистеклих из пређашње организације 

рада и заједничког живота, па су тако чешће ситуације да износ издржава-

ња буде смањен или одбијен захтев за смањење издржавања, а сасвим рет-
ко одлучи да издржавање престане због сиромаштва (обостраног). До пре-

станка издржавања редовно долази у случајевима када дужник издржава-

ња уопште нема могућности да обезбеди стални извор средстава, а није ни 
у могућности да радом оствари средства за издржавање, као и када се 

утврди да се на страни повериоца остварила могућност да обезбеди извор 

средстава за издржавање.  

Тужбе дужника за престанак обавезе супружанског издржавања, 

засноване су и на разлозима да је поверилац издржавања склопио нови 

брак или ванбрачну заједницу или је стекао довољно средстава за издржа-
вање (члан 167. став 2. тачка 1. и став 3). Такође, засноване бивају и на 

разлогу да је дужник издржавања изгубио моћ за давање издржавања или 

је давање издржавања постало за њега очигледно неправично (члан 167. 
став 2. тачка 2). Отежано понекад буде разлучење по спорном питању сту-

пања у ванбрачну заједницу или ванбрачну везу и трајања успостављених 
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облика повезаности, што спада у домен чињеничног утврђења и оцене 
суда о заснованости трајније заједнице живота и рада, која ванбрачну 

заједницу карактерише и разликује од ванбрачне везе, ма колико ванбрач-

на веза била чврста и временски трајала. Такође, отежано буде доказива-
ње и утврђење да је поверилац стекао довољно средстава за издржавање, 

у условима истицаних тврдњи о " раду на црно", неизвесности о трајању 

таквог рада у перспективи. Ако се тврдње о таквом радном ангажовању 
покажу тачним, суд је пред задатком да промишља да ли се стекао разлог 

за престанак издржавања, узимањем у обзир чињеница о дужини рада, 

професији, могућности даљег радног ангажовања и другим околностима 

од могућег утицаја на остварење прихода од рада или имовине. Оцена о 
дужниковим могућностима приходовања треба да се заснује на " могућно-

сти прихода", која није истоветна појму "стварних прихода”. То произила-

зи из члана 160. став 3. ПЗ у дикцији "његових прихода ... могућности за 
стицање зараде...", а у значењу скупа стварних (остварених) прихода и 

неоправдано пропуштених да се остваре. У противном, дужник би могао 

да ограничи свој рад и могућност за стицање зараде само на износ који је 

њему лично потребан, а да реално располаже већим могућностима које 
пропушта да ангажује.  

О примени стандарда очигледне неправде постоји обилна судска 

пракса. Породичним законом критеријум правичности инкорпориран је у 

законским поставкама да право на издржавање не настаје на страни оног 

чији захтев представља очигледну неправду за другог супружник (члан 
151. став 3), као и да издржавање може да престане ако давање издржава-

ња постане за дужника очигледно неправично (члан 167. став 2. тачка 2). 

Правни стандард "очигледна неправда" конкретизује се тако што се у 

обзир узимају објективни и субјективни показатељи о понашању и проме-
нама у понашању супружника, настали у току и после престанка брачне 

или ванбрачне заједнице. До престанка издржавања може доћи по захтеву 

дужника издржавања ако се утврди да је поверилац издржавања постао 
недостојан за уживање права или на страни дужника наступе околности 

због којих је неправично да даје издржавање повериоцу. 

Тужбе са захтевом постављеним да се продужи трајање издржава-

ња одређеног на краће време, појављују се али нису честе. По старосној 

структури подносилаца види се да их подносе особе које се нађу у ситуа-

цији да не могу да се запосле у поодмаклој животној доби иако нису 
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неспособне за рад или су ограничено радно способне због болести, а 
сасвим ретко млађе особе, што је и разумљиво, с обзиром на то да млађа 

лица имају већу успешност у проналажењу посла као извора средстава за 

живот. 

Тужбе за продужење супружанског издржавања преко законом 

лимитираног трајања супружничког издржавања, уведеног одредбом чла-
на 163. став 2. ПЗ, појављују се као тужбе са постављеним захтевом да се 

продужи трајање претходно одређеног издржавања. У пракси долази до 

разматрање о продужењу издржавања, не само по тако поднетим тужбама. 

О условима за продужење издржавања расправља се и у парницама ини-
цираним по тужбама о престанку издржавања поднетим од стране дужни-

ка издржавања и по тужбама ради промене висине издржавања поднетим 

од стране повериоца издржавања. Проблеми се јављају везано за питања 
продужења и престанка издржавања кад по пресуди трајање издржавања 

није ограничено на период краћи од лимитираног трајања, израженог у 

норми члана 163. став 2. ПЗ. 

 

4. Одређени проблеми у судској пракси код остваривања и престанка 

права на супружанско издржавање 

Како се и до када може поднети тужба за издржавање супружника, 

прописује члан 279. ПЗ. Посебан услов поставља за ситуацију кад супру-

жник није тражио издржавање до закључења главне расправе у окончаном 

поступку ради развода или поништаја брака, при чему услов гласи "из 
оправданих разлога није поднео тужбу за издржавање у брачном спору", и 

прописује да уз испуњење тог услова, тужбу за издржавање може поднети 

најкасније у року од годину дана од дана престанка брака, односно од 

дана када му је учињено последње фактичко давање на име издржавања. 
Тако се од супружника захтева да оправда разлог због којег издржавање 

није тражио, што претпоставља да му је било познато да у статусном 

поступку може да истакне захтев за издржавање. 

Породични закон изричито не прописује дужност суда да супру-

жнике као странке упозори на права која им припадају у поступку о пре-
станку брака, конкретно о праву истицања захтева за издржавање до одре-

ђеног момента у развоју поступка, независно од околности која је странка 

поступак покренула. То не значи да суд не би требао да о томе обавести 
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супружнике као учеснике у поступку. Важно је да начин давања поуке 
буде такав да никог не привилегује. Погодно је једноставно саопштење да 

се у поступку може и до када ставити захтев за издржавање. 

Последице пропуштања истицања алиментационог захтева, могу 

бити веома тешке, а да их супружник није свестан. У поступцима за раз-

вод брака супружници често иступају без адвоката. Неретко се тужба 
састави у механизму бесплатне правне помоћи, у присуству једног супру-

жника као подносиоца тужбе. Други супружник може да има погрешну 

представу или остане у незнању о временски ограниченом праву на уту-

жење за издржавање. Изнето представља реалност познату онима који се 
баве правом у пракси. Реалност је и то да судије у непосредном контакту 

са станкама долазе до уверења, следом којих по одвојено поднетим 

тужбама, флексибилно гледају на услов " из оправданих разлога", у насто-
јању да се по захтеву постбрачно поднете тужбе за издржавање, одлучи о 

праву на издржавању на основу чињеничног стања о животној ситуацији 

странака, по принципу правичности. Ризици настанка "неповратних 
неправди", били би спречени или сведени на минимум, када би судија на 

јасан и лако разумљив начин предочио супружницима стање нормативе о 

могућности истицања захтева за издржавање у поступку који се води о 

престанку брака, независно од нивоа њиховог образовања и познавања 
права. Такво поступање никог не привилегује, а одражава обзиран однос 

суда према учесницима у поступку из области брачних и породичних 

односа.  

Право на приступ суду као елеменат права на правично суђење у 

стварима из породичних односа високо је вредновано. Сва норматива тре-
ба да је подешена томе да се оно оствари у пуном капацитету и значењу 

приступа правди. Зарад успостављање једнакости и равноправности 

супружника у поступку о престанку брака, било да је заснован или није 

заснован спор (развод по споразуму), суд треба да обезбеди стање да су 
супружници упознати са правима и последицама. Важно је да се обаве-

штења дају на транспарентан и једнако доступан начин у судском поступ-

ку. Исто се односи и на трајање издржавања, односно законом прописано 
ограничење у погледу трајања супружанског издржавања, јер и томе 

странке треба да посвете пажњу од започињања статуснобрачног поступ-

ка и да имају у виду да брак престаје на дан правноснажности пресуде о 

томе (члан 30. став 2. ПЗ). 
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Тужбу за престанак издржавања и тужбу за продужење издржа-

вања, Породични закон посебно не уређује. Тужба за престанак издржа-

вања, коју подноси дужник издржавања у свом интересу, у пракси има 

појавне облике тужбе за утврђење да је издржавање престало и тужбе са 
захтевом постављеним да издржавање престане. Тужбу за продужење 

издржавања може поднети поверилац издржавања. Захтеви ових тужби 

могу бити супротстављени. Суд је тада у деликатном задатку. Поготово 
се намеће као проблем довођење у везу захтева за продужење издржава-

ња са одредбом члана 163. став 2. Породичног закона, која лимитира 

трајање права на издржавање супружника на период од пет година након 

престанка брака. С тим у вези, низ ситуација отвара питање да ли је про-
теком пет година од престанка брака, кад издржавање није одређено на 

краће време од тог, дошло до аутоматског престанка обавезе издржава-

ња, па да се суд ограничи само на то утврђење, или да се упусти у испи-
тивање о одржању услова да се издржавање продужи преко временског 

лимита. Ово питање се отвара у парницама када се поверилац успротиви 

захтеву тужбе дужника издржавања или поднесе тужбу за промену виси-

не издржавања или за продужење издржавања чије је трајање било неод-
ређено. Упитаности о овоме је било у развоју судске праксе. То је и 

разумљиво, имајући у виду да се судска пракса креира у процесу приме-

не прописа, проматрањем ширег опсега животних ситуација и односа, 
као и последица које проистичу.  

У пресуди Врховног суда Србије Рев 2150/2009 од 16.7.2009. годи-

не донетој у парници вођеној ради престанка или смањења издржавања, 

коју је тужбом покренуо дужник издржавања, прихваћено је као правилно 

схватање нижестепених судова да протеком пет година од развода брака 

странака и одређивања тужиочеве обавезе да издржава тужену као разве-
дену супругу, није дошло до аутоматског престанка те обавезе. Према 

утврђеном чињеничном стању, због старосног доба (73 године) и постоје-

ћих хроничних болести тужене, постоје нарочито оправдани разлози који 
је спречавају да ради и да остварује редовне и потребне приходе за соп-

ствено издржавање. Из тих разлога није испуњен услов за престанак оба-

везе издржавања разведене супруге у смислу члана 167. став 1. тачка 1. у 
вези члана 163. став 2. Породичног закона, већ за продужење издржавања 

из оправданих разлога, у смислу члана 163. став 3. истог закона. Оспора-

вање тужбеног захтева за укидање, односно престанак издржавања има 

процесни и правни значај захтева за продужење издржавања из нарочито 
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оправданих разлога, иако тужена није изричито поставила такав против-
тужбени захтев. Међутим, захтевом за престанак обавезе издржавања раз-

ведене супруге обухваћен је и захтев за смањење раније досуђене обавезе, 

о чему су нижестепени судови одлучивали применом материјалног права, 
у складу са одредбом члана 3. став 1. ЗПП. Зато је оцена законских услова 

за престанак, односно продужење обавезе досуђеног супружанског издр-

жавања довела нужно и до потребе преиспитивања околности од којих 
зависи висина те обавезе. Од времена утврђења раније обавезе издржава-

ња тужене измениле су се околности у правцу побољшања њеног матери-

јалног положаја и њеног релативног финансијског осамостаљивања, услед 

деобе брачне тековине странака, али не до мере да би то по захтеву тужи-
оца довело до престанка његове обавезе да издржава тужену (члан 167. 

став 2. тачка 1). Наиме, тужена није стекла имовину таквог обима нити 

довољно средстава да обезбеди своје комплетно издржавање, а због боле-
сти и старости није радно способна да би радом и привређивањем обезбе-

дила своју комплетну егзистенцију.  

Исход спора: тужиочева обавеза издржавања је смањена са 30% на 

20% од пензије коју остварује. 

У пресуди Врховног касационог суда Рев 5032/2019 од 12.12.2019. 

године је наведено да према утврђеном чињеничном стању правносна-

жном пресудом од 14.4.2014. године обавезан је тужени да издржава 

тужиљу у трајању од пет година. Тужбу за продужење издржавања тужи-
ља је поднела 17.4.2019. године. Одредбом члана 167. став 1. Породичног 

закона прописано је да издржавање престаје када истекне време трајања 

издржавања. Истеком времена трајања издржавање је престало по самом 
закону. Издржавање које је престало не може се продужити из разлога 

предвиђених чланом 163. став 3. Породичног закона. Због тога је правил-

но схватање другостепеног суда да се тужба за продужење издржавања у 

смислу наведене одредбе може поднети до истека времена трајања издр-
жавања. Правноснажном пресудом од 14.4.2014. године одређено је да 

издржавање тужиље траје пет година. Ово време истекло је 14.4.2019. 

године, а тужиља је тужбу за продужење издржавања поднела 17.4.2019. 
године – по протеку времена трајања издржавања, када је издржавање већ 

престало. 

Исход спора: одбијен је захтев тужиље за продужење издржавања. 
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Пресуда Врховног касационог суда Рев 1149/2020 од 26.2.2020. 

године донета је у парници по тужби жене рођене 1949. године, која је са 

туженим закључила брак 1969. године, из којег имају двоје заједничке 

деце, брак је разведен пресудом од 27.8.2013. године, у бракоразводном 
поступку је одређена обавеза туженог да плаћа супружанско издржавање 

тужиљи у износу од 50% своје пензије до 27.8.2018. године, тужиља је 

због старости и болести изгубила радну способност, нема прихода, живи 
код сестре, лекове набавља уз трошкове, у издржавању јој помажу сестра 

и млађи син који повремено одлази на рад у иностранство на неколико 

месеци, старији син је ожењен и корисник је пензије, тужени живи у кући 

коју је наследио, од имовине поседује пољопривредно земљиште и прима 
пензију. Тужба је поднета 28.8.2018. године. Захтев тужиље да јој тужени 

од 28.8.2018. године плаћа на име супружанског издржавања 30% од своје 

пензије месечно, третиран је као захтев за продужење издржавања који 
није поднет пре истека рока трајања издржавања (до 27.8.2018. године) и 

са тог разлога је одбијен. 

У оба приказана новија случаја, тужбени захтеви су одбијени уз 

образложење да су тужбе за продужење издржавања поднете по протеку 

времена трајања издржавања ( "кашњења” износе три дана, у другом слу-

чају један дан). 

Коначно, узмимо хипотетички проблем: дужник издржавања иму-

ћан земљорадник по пресуди из бракоразводне парнице исплаћује износ 
издржавања бившој супрузи, настави да исплате врши по протеку пет 

година од развода брака, наредна два месеца, па престане са плаћањем и у 

даљем истакне да је његова обавеза издржавања престала, позивом на 
члан 167. став 1. тачка 1. у вези члана 163. став 2. ПЗ. Тада би бивша 

супруга као прималац издржавања, била спречена да тражи да се издржа-

вање продужи, обзиром да је рок из члана 163. став 2. ПЗ протекао, што 

би представљало проблем у ситуацији да је постојала оправдана потреба 
да се издржавање настави и по протеку временског ограничења из члана 

163. став 2. ПЗ. 

Ови случајеви осликавају тему престанка права на супружанско 

издржавање у пракси и показују да ток судске праксе не тече праволиниј-

ски, да се гледишта разликују и какве последице наступају од гледишта 
изворно насталих са намером да се код нас унапреди ниво заштите људ-

ских права. 



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 67 

5. Предлози тумачења и хармонизације  

судске праксе 

Тумачења и даљи правци развоја судске праксе по питању пре-

станка права на супружанско издржавање се морају поставити у духу 

начела на којима је то право засновано, односно на алиментационој при-

роди тог права. У том духу су сачињена начела Комисије за европско 
породично право, а та начела одговарају и сврси Породичног закона. Ради 

се о начелима породичне и брачне солидарности, у складу са којима мате-

ријалну подршку супружнику у периоду након престанка заједнице живо-

та примарно пружа његов бивши супружник. То истовремено значи да 
поверилац издржавања има обавезу да у неком моменту, колико је то 

разумно могуће, почне сам да ствара средства за своје издржавање (да 

временом постане економски самосталан), јер би материјална подршка 
која му се кроз издржавање пружа по правилу требало да буде ограниче-

на. Међутим, има случајева када је оправдано да се уживање издржавање 

продужи, јер поверилац издржавања нема изгледа да обезбеди средства 
потребна за живот због старости, трајне неспособности за рад и других 

разлога који га у томе спречавају. 

Везано за питање благовремености у подношењу тужбе за проду-

жење издржавања, залажем се да буду размотрене следеће околности из 

ширег угла, као: 

- оправдани разлог из ког поверилац није тражио да се издржава-

ње продужи у оквиру рока од пет година из члана 163. став 2. ПЗ (нпр. 

тежа болест, ментално стање повериоца); 

- процесно држање дужника издржавања;  

- склоп чињеница за оцену да ли се дужнику намеће несразмеран 

терет тиме што би му било наложено да настави са плаћањем издржавања, 

од постављања таквог захтева, у ситуацији непрекидно одржаних свих 

законских претпоставки којима је право на издржавање условљено; 

- питање правне сигурности и правне извесности око трајања 

издржавања, у ситуацији када је у пресуди суд пропустио да наведе време 
трајања издржавања (није одредио рок трајања, није навео да издржавање 

траје пет година од престанка брака, у суштини пропустио да искаже до 

кад траје обавеза издржавања коју је одредио по висини и почетку тока, 
али не и по престанку). 
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На линији овог размишљања, била би избегнута хипотетичка ситу-

ација која је представљена у претходном одељку. Ако би дужник наставио 

да даје издржавање по истеку рока из члана 163. став 2. ПЗ, држећи пове-

риоца у идеји да је давање издржавање продужено, па га онда ускрати, 
поверилац би и даље могао да тражи да се издржавање продужи, након 

истека рока дефинисаног одредбом члана 163. став 2. ПЗ. У том случају, 

издржавање повериоца не би постала обавеза друштва (преко средстава 
социјалне помоћи), већ би његовом издржавању примарно и даље допри-

носио бивши супружник. Таквом применом права задржава се у фокусу 

начело породичне и брачне солидарности. Коначно, оставља се довољно 

флексибилности у примени права на различите околности случаја, на које 
право мора да одговори. 

Битан део овог разматрања је и питање везано за правну сигурност 

када време трајање супружанског издржавања није јасно утврђено у суд-

ској одлуци. Примена материјалног права налаже да се у пресуди наведе 

да издржавање супружника траје пет година од престанка брака, ако се 
трајање издржавања не одреди на краћи период. У сваком случају, стран-

ке не би смеле остати у неизвесности о дужини трајања супружанског 

издржавања. Неизвесност је неспојива са правом на правично суђење. Оно 

мора бити обезбеђено у судском поступку и афирмисано садржином доне-
те одлуке.  

Правноснажна одлука о издржавању је извршни наслов за напла-

ту, све док се не одлучи другачије, на захтев овлашћеног лица. Дужник 

издржавања има правни интерес и може да тражи да се одлучи о питању 

престанка његове обавезе. Једино је суд овлашћен да на релевантан начин, 
утврди у којем тренутку у времену обавеза супружанског издржавања 

престаје. Правноснажношћу пресуде захваћена је само њена изрека. 

Чињенице о датуму престанка брака, не могу се безрезервно "преузети" 

као основ закључку да је истекло време трајања издржавања, па да оно 
престаје на основу члана 167. став 1. тач.1 ПЗ. Не би требала да изостане 

провера да ли је и по истеку тог времена одржано право подобно да буде 

продужено, уз испуњење услова прописаног у члану 163. став 3. ПЗ, као и 
других законских претпоставки у континуитету трајања од престанка бра-

ка или ванбрачне заједнице до одлучивања у парници коју тужбом може 

да покреће дужник издржавања или је покрене прималац издржавања за 

продужење издржавања. Такође, не би требало да странке сносе тешке 
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последице због неуношења одреднице о трајању издржавања у изреку 
пресуде. Ако судском одлуком није јасно утврђено време трајања издржа-

вања, претходно судски наложена обавеза на страни дужника издржавања 

тече све док се не констатује престанак издржавања, односно ступи на 
снагу одлука којом је суд, на његов захтев као овлашћеног лица, утврдио 

престанак обавезе. 

Дужник има правни интерес да тражи да се одлучи о питању пре-

станка обавезе. Једино ако је дужник престао да даје издржавање зато што 

су у међувремену престали законски услови, а поверилац се томе није 

противио, обавеза може престати нечињењем, без доношења судске фор-
малне одлуке о томе. То је у начелу правна ситуација обостраног саглаша-

вања да је обавеза престала, без противљења и спорности. На линији изне-

тог становишта стоји од раније заступљени став судске праксе, преточен у 
одредбу члана 167. став 4. ПЗ, да супружник чије је право једном преста-

ло не може поново да оствари право на издржавање на терет истог супру-

жника, примењив на ситуацију када је супружнику досуђено било издржа-
вање јер није имао довољно средстава за живот, па се касније запослио и 

егзистенцијално обезбедио, а после извесног периода самосталног издр-

жавања, поново затражио издржавање од бившег супружника, што не 

може остварити јер је право на издржавање престало када се економски 
осамосталио.  

Закон предвиђа да се издржавање може продужити. Не поставља 

временску границу продуженог трајања супружанског издржавања. Пре-

пушта суду да у зависности од околности случаја одреди продужено тра-

јање супружанског издржавања, на одређено време или у неограниченом 
трајању. Тако се опет враћамо на поставку која заправо ни раније у суд-

ској пракси није стварала проблеме, да се супружанско издржавање може 

одредити на одређено време или без временског ограничења. По свој при-

лици, не би ни у даљем изазивало проблеме, имајући у виду присутност 
истоврсних проблема, пре свега тешког проналажења посла, и то управо у 

рањивој популацији егзистенцијално зависних лица. Тако гледано, узевши 

у обзир начела домаћег права и начела утврђена за европско подручје, 
отвара се питање сврсисходност временског ограничења трајања уведеног 

одредбом члана 163. став 2. ПЗ.  

Оправдано не може бити да се трајање издржавања ограничи, ако 

нема разумног веровања да ће поверилац издржавања у догледно време 
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прибавити средства за живот. Издржавање (у продуженом трајању) на 
неодређено време оправдано је одредити ако поверилац издржавања није 

способан за рад због старости, трајне болести или инвалидитета, ако није 

у могућности да ради због прогресивног стања болести и прогнозе дуго-
трајног лечења неизвесног исхода или других разлога који га у томе спре-

чавају, а нема обезбеђен извор средстава за живот. Из истих разлога би 

оправдано било и да се право на супружанско издржавање продужи поврх 
ограничења прописаног одредом члана 163. став 2. ПЗ. У том смислу, свр-

сисходно би било да се трајање издржавање пет година по престанку бра-

ка, које је као правило прописано чланом 163. став 2. ПЗ, посматра на 

исти начин као и висина издржавања: као питање о ком суд одлучује на 
основу околности на које упућује члан 164. ПЗ, као што су потребе пове-

риоца и могућности дужника, дужина брака или ванбрачне заједнице, да 

ли је било деце, узраст деце, подела брачне имовине, дугови, да ли је 
поверилац жртвовао своје могућности да стиче зараду ради подизања 

деце и обављања других послова везано за породицу, могућности повери-

оца да се материјално осамостали након престанка заједнице, услови 

живота странака, каквим могућностима располаже дужник издржавања. 
Дакле, трајање издржавања, исто као и висина издржавања, зависило би 

од околности сваког случаја, као питање материјалног права, имајући у 

виду да рок ограниченог трајања из члана 163. став 2. ПЗ не представља 
процесни рок чијим истеком би поверилац комплетно изгубио право на 

издржавање. Процесни рок не постоји ни за тражење да се утврди да је 

престало право на издржавање, ни за тражење да издржавање престане. 
Постоје законом предвиђени разлози да до тога дође.  

"Продужити и после истека рока од пет година" може бити схва-

ћено да се тужба за продужење издржавања не подноси пре истека рока 
од пет година по престанку брака, односно да се не подноси док обавеза 

издржавања траје, да би тако поднета тужба била преурањена, да не би ни 

могла да се заснује на релевантним чињенице ако о њиховом постојању 
извесности тада још нема, при чему се релевантне чињенице односе на 

услов који треба да је испуњен када се подноси захтев за продужење издр-

жавања, а то је да у тренутку истека лимитираног трајања издржавања на 
страни повериоца издржавања постоје нарочито оправдани разлози који 

га спречавају да ради, уз остале законске претпоставке којима је условље-

но право на издржавање.  



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 71 

6. Закључно разматрање 

Судска пракса се креира у примени права. Примена права налаже 

добро промишљање о последицама. Оне могу бити драстичне и дубоко 
неправичне. Поготово ако се право не проматра из угла начела и опште 

прихваћених стандарда. Током периода примене Породичног закона, 

исказивана су становишта у пракси и теорији по многим важним питањи-
ма. Становишта правних теоретичара су често консултована Дискусија је 

неминовна, размена идеја је добродошла, а различита гледишта су могућа. 

У крајњем, судије су они који право примењују у пракси и непосредан 

увид имају у проблеме људи чије односе треба да уреде, што и чине одлу-
кама које доносе по сопственом схватању права и правичности. То само 

показује колико породично право може бити сложено у пракси.  

У пракси је присутна појава да се код одлучивања о супружанском 

издржавању у изреци пресуде не наведе време трајање издржавања. Огра-

ничен број одлука подлеже инстанционој контроли, путем које се пропуст 
може отклонити. У бројним случајевима овај пропуст у примени матери-

јалног права остаје неотклоњен. На свим нивоима одлучивања о тако 

важном питању као што је издржавање, потребно је обезбедити добру 

праксу. 

Губитак супружанског издржавања представља проблем који 

погађа појединца, а не остаје без утицаја на друштво. Судско тумачење 
може да утиче на друштвене токове, у једном или у другом смеру. После-

дице тумачења погађају људе, утичу на њихову егзистенцију, некад 

животно неправично, тако да ускраћене подршке на нивоу породице, као 
и избегнутих обавеза за пружање издржавање, појединци завршавају на 

фондовима социјалне помоћи. Овај рад се залаже за тумачење којом се 

избегава ситуација да због кашњења у подношењу тужбе за продужење 

издржавања, што је некад последица незнања, некад и тешких животних 
околности, издржавани супружници остају без издржавања, у присуству 

фактора који указују на одрживост продуженог дејства начела, зарад пра-

вичности. У таквом тумачењу није заобиђен дух начела породичне соли-
дарност и утврђених начела Комисије за европско породично право.  

Свест о корену из којег право ниче мора бити водиља. Породица и 

брак јесу вредности које треба штити. И то, како у међусобном односу 

оних лица која их образују, тако и односом државе према институцији 
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брака, породице и њених чланова. Зато се увек мора водити рачуна о 
домашају начела брачне, породичне и социјалне солидарности у односу 

на настанак, обим, трајање и престанак права на издржавање. 

Према изнетом, аутор се залаже за следеће: 

1. У предстојећим активностима на плану измене Породичног 

закона, преиспитати оправданост нормативно уведеног ограничења о вре-

менском трајању супружанског издржавања у правцу уклањања и пропи-

сивања услова под којима се супружанско издржавање може досудити на 

неограничено време трајања.  

2. У постојећем нормативном оквиру доследно се придржавати 

обавезе суда да у изреци пресуде о супружанском издржавању јасно наве-
де трајање издржавања, пет година од правноснажности пресуде о пре-

станку брака, ако се трајање издржавања не одређује на краћи период 

(обавеза првостепеног суда и суда који одлучује о правном леку).  

3. У сваком конкретном случају се морају испитати разлози за 

подношење захтева за продужење супружанског издржавања након исте-
ка рока наведеног у пресуди о супружанском издржавању, ради оцене да 

ли је право на супружанско издржавање престало.  
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Др Илија Зиндовић, 

судија Врховног касационог суда 

 

 

ПРАВНО ОДРЕЂЕЊЕ ИМАОЦА ОПАСНЕ СТВАРИ  

У КОНТЕКСТУ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

 

Увод  

У лепези људских права, право на накнаду штете своју базну 

основу налази како у повреди личних, тако и имовинских права. Оно слу-

жи прибављању сатисфакције оштећеног како у материјалној, тако и у 
нематеријалној – духовној сфери. При томе, штете могу потицати из раз-

личитих узрока, физичког лица или ствари. Традиционална школа права 

која потиче још од римског права, определила је да ако штета потиче од 

физичког лица да у основи њеног узрока стоји деликтна или квази деликт-
на радња. Савремена законодавства су то означила збирним именом као – 

одговорност по основу кривице. Међутим, штета може настати и од упо-

требе ствари без обзира да ли је та ствар тада била у притежању њеног 
власника или другог лица (држаоца). Да би се оштећени заштитио и њего-

ва позиција била ојачана у погледу могућности да штету накнади, устано-

вљен је систем одговорности независно од кривице (одговорност од опа-

сне ствари и опасне делатности), тзв. објективна одговорност. Штета 
настала употребом опасне ствари може бити заснована како на одговорно-

сти по основу кривице, тако и на основу објективне одговорности (једно 

лице одговара по једном, а друго по другом основу). То се најчешће деша-
ва кад једно лице користи туђу опасну ствар и трећем причини штету. 

Власник ствари одговара по принципу објективне одговорности која одго-

ворност је у својој основи строжијег карактера. Корисник најчешће одго-
вара по основу кривице. Међутим, у не малом броју случајева јавља се 

проблем границе временске одговорности ових лица, а што у одређеном 

случају може искључити одговорност неког од истих.  
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I 

Суштина одговорности за опасну ствар 

Чињеница је да се од одговорности за штету од опасне ствари при-

мењују строжија тј. правила објективне одговорности. Ова одговорност 

власника (корисника) ствари постоји без обзира на њихову кривицу. 
Суштина ове одговорности садржана је у схватању да је најбитније да се 

оштећеним лицима накнади штета која им је проузрокована туђим ствари-

ма, без обзира што се и оштећени и штетник у спорној ситуацији можда 

понашали у складу са правилима потребне пажње која се од њих захтева-
ла. Употреба или држање опасне ствари ствара повећану опасност (ризик) 

од настанка штете за околину. Стога се одговорност власника/корисника 

заснива на стварном ризику – без обзира на кривицу. Међутим, да би се 
правилније схватила суштина одговорности од употребе опасне ствари 

мора се ближе дефинисати опасна ствар и ко се са правилношћу могу сма-

трати имаоцем ствари. То је од посебног значаја ради правилног одређења 
ко ће бити одговоран за штету трећем лицу.  

 

II 

Одређење опасне ствари 

Најчешћи извор штета представљају тзв. ''опасне ствари''1. Стога 

су све савремене земље прихватиле одговорност за штету од опасне 
ствари. Ипак, док неки закони поименично одређују (описно) које су то 

ствари, други ово питање препуштају оцени суда. Закон о облигационим 

односима прихватио је ово друго становиште тј. не даје ни појам опасне 
ствари, нити их поименично набраја. Имајући у виду савремене услове 

живљења и развој технологије било би немогуће определити коначан 

списак опасних ствари јер би се он убрзо показао непотпун. Иако је про-

фесор Константиновић у скици за закон облигацијама и уговорима (бр. 
969) у члану 136. дефинисао појам опасне ствари – да су то све покретне 

и непокретне ствари које својим положајем, својствима или самим 

постојањем представљају повећану опасност за околину2, законодавац је 
питање дефинисања опасне ствари оставио отвореним. С друге стране, и 

 
1  С. Перовић и др: Коментар ЗОО, Правни факултет Крагујевац, 1980,књига прва, стр. 523 
2  М. Константиновић, Скица за Законик о облигацијама и уговорима, "Службени лист" 

СФРЈ, Београд, 1996.  
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правни теоретичари не инсистирају на томе, већ се задовољавају ''утвр-
ђивањем апстрактног критеријума по коме ће суд у сваком конкретном 

случају да каже да ли је нека ствар опасна или безопасна3. Када се гово-

ри о опасној ствари мора се имати у виду објективна могућност или 
могућност да она изазове штету. Различите ствари у себи могу укључити 

различит облик и степен опасности. Практично, ко да нема ствари која је 

потпуно безопасна. То изискује посебну пажњу лица која их употребља-
вају. Ако опасност од употребе истих не прелази уобичајену толеранци-

ју, оне нису опасне са становишта правила одговорности. Стога се у 

правним дискусијама истиче да ''извор опасности треба бити такав да се 

штете које из њега могу произаћи, не могу избећи ни уз максималну 
људску пажњу''4. 

Из овога произилази да је појам опасне ствари у суштини један 

правни стандард који се по потреби може мењати и прилагођавати у скла-

ду са друштвеним потребама. Неке ствари су опасне самим постојањем 

(нпр. отров, експлозив, нуклеарни реактор, вирус за испитивање у лабора-
торији). Неке ствари су опасне због положаја у коме се налази (нпр. дим-

њак, кран на градилишту). Нека ствар је опасна или безопасна у зависно-

сти да ли је у стању мировања или кретања (нпр. аутомобил који је у ста-

њу мировања је безопасна ствар, а опасна ако је у покрету и неправилно 
се са њом управља). Одређена ствар може бити опасна због постојања 

одређеног недостатка на њој (нпр. одређени високонапонски уређаји, уре-

ђај нема уграђену сигурносну склопку – која није исправљена). 

По овом питању судска пракса била је доста флексибилна и прила-

годљива у опредељивању да ли је нека ствар опасна. Тако и у одлуци 
ВСРХ Рев 190/07 од 27.3.2007. године констатовано да ''општи појам опа-

сна ствар односи се на било коју покретну или непокретну ствар која пре-

ма својој намени, особинама, положају, месту и начин у употреби и на 

други начин представља повећану опасност за проузроковање штете по 
околину, па је због тога треба контролисати са повећаном пажњом.'' 

У одређењу шта представља опасну ствар и правна теорија и суд-

ска пракса искристалисали су следеће критеријуме а они би се укратко 

могли означити као следећи:  

 
3  С. Перовић, оп. цит. стр. 523 
4  Д. Кларић, М. Ведриш, Грађанско право, девето издање, Загреб, 2006, стр. 614 
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1) Критеријуми постојања и својства ствари 

Одређене ствари самом чињеницом свог постојања и због својих 

природних својстава представљају опасну ствар (отровни гас, експлозив, 
бомба, опасна животиња, као нпр. пас чувар, непрегледна опасна кривина 

за јавни пут и сл).5 
 

2) Критеријум положаја ствари 

Овај критеријум познат је још од римског права. Нпр. леденице на 

крову које се топе, дотрајао зид који прети да се уруши, вертикална рекла-

ма која није добро причвршћена и др. Судска пракса у оцени овог крите-

ријума је доста богата. Ипак, у појединим случајевима дискутабилно је ко 
одговара за штету због изнајмљене и након монтиране скеле због исте 

наступи штета због неправилне монтаже. Закупац скеле као њен држалац 

сигурно одговара за штету. Али да ли одговара и закуподавац који је ске-

лу уступио кориснику, расклопљену – а по принципу одговорности за 
погрешан избор лица коме је скелу уступио. Да ли би тај принцип преши-

роко определио одговорност власника скеле, посебно кад се има у виду да 

закупац треба монтажу скеле да повери стручном лицу. Судска пракса у 
тим случајевима углавном искључивала одговорност власника ствари 

везујући одговорност закупца скеле по правилима одговорности о раду.  
 

3) Критеријум недостатка ствари 

Овде се ради о недостатку који је настао у самом процесу произ-

водње односно израде производа. Ипак, да би се таква ствар сматрала опа-

сном морају бити испуњена два услова и то: 

а) да се ради о производу чији је недостатак настао у процесу про-

изводње и  

б) да такав производ не пружа сигурност која се од њега оправда-

но очекује.  

Закон о облигационим односима познаје ове услове и тај вид одго-

ворности је предвидео одредбама које регулишу одговорност за физичке 

 
5  Постоје одређена схватања да се овакав пут не сматра опасном ствари, те да управљач 

пута може одговарати по принципу претпоставке кривице. Више о томе види, Б. Бали-
јевац, осигурање, менаџмент, економија, право, Накнада, Задар 2009, стр. 458-459  
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недостатке ствари. Код таквих ствари за штету трећима одговарају произ-
вођач и продавац солидарно.  

 

4) Критеријум употребе ствари 

Одређене ствари опасна својства манифестују тек кад се почну 

употребљавати. Такве ствари када су у ''фази мировања'' немају својство 
опасности. Та опасност најчешће се јавља због нестручног – погрешног 

руковања са ствари. Типичан пример у том погледу јавља се у ситуација-

ма употребе моторних возила. Возило, које се налази у стању мировања 
није опасна ствар (ако се изузме њихов неправилан положај), али када је у 

покрету може да буде опасна ствар. Ако се исто неправилно употребљава 

и настане штета по треће лице, онај ко управља возилом одговара за ште-
ту по основу деликта или квазиделикта – тј. по основу кривице.  

Међутим, Закон о облигационим односима у члану 174. прописује: 

''за штету од опасне ствари одговара њен ималац. Термин ''ималац'' је дихо-
томне природе. Оно у себи укључује и држаоца, али и власника ствари. Када 

су у питању моторна возила, често се стварно власништво на возилу не 

поклапа са формалним власништвом. Да ли је у таквим ситуацијама појам 
''ималац'' ствари неопходно тумачити у ширем или ужем смислу, што је од 

кључног значаја за опредељивање субјекта одговорности за штету. У вези са 

тим потребно је дубље садржински определити појам ''ималац ствари''.  

 

III 

Појмовно и садржинско одређење имаоца ствари  

(посебно моторних возила) 

У материји стварног и облигационог права у погледу одређења 

односа лица према ствари употребљавају се термини: власник, држалац, 
корисник ствари. Богатство нашег језика познаје и термин ''ималац'' ства-

ри. Поједина страна законодавства немају ту привилегију "богатства тер-

мина" у овој сфери. Тако нпр. француско право познаје термин ''propriete-
ur'' – што значи власник и ''detenteur'' који означава држаоца ствари.  

Одредбом члана 174. ЗОО одступљено је од досадашње правне 

праксе која није знала за термин ''имаоца'' ствари. У питању је збирни 
појам који обухвата категорије лица: 1) власника ствари, 2) држаоца ства-

ри, али и њеног корисника.  
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Имајући у виду термин ''ималац ствари'', ако би се узело у обзир само 

језичко тумачење законског прописа – члан 174. ЗОО, произилазило би да оба 

ова лица одговарају за штету учињену трећем лицу и то увек и солидарно.  

Међутим, животне ситуације демантују такав једностран закљу-

чак. Возило може бити украдено од власника и њиме проузрокована ште-

та деликтном радњом држаоца ствари. Било би нелогично и неправично 
да власник ствари (који се сматра имаоцем) у таквом случају одговара за 

штету. Очигледно је да се у одређеним случајевима мора одступити од 

формалног критеријума утврђивања својине у корист материјалноправног 

критеријума. Практично, мора се приступити правном одређењу појма 
''имаоца ствари'', а што се мора чинити у сваком појединачном случају.  

Када су у питању моторна возила није одлучујућа околност на 

кога гласи саобраћајна дозвола и на чије име је возило регистровано. Ово 

из два разлога. Прво, власник може одговарати и кад је возило регистро-

вано на другога. Међутим, имајући у виду законске прописе важи претпо-
ставка да је лице на кога је возило регистровано је и његов власник и 

сходно члану 174. ЗОО као ималац је одговоран за штету причињену тре-

ћем лицу иако није управљао возилом. Оштећени га може тужити за ште-

ту, а тужени може доказивати да није одговоран за штету јер је возило 
раније отуђио, тј. да у време незгоде није био власник возила.  

Иако је положај оштећеног у оваквој ситуацији формално повољни-

ји, јер се терет доказивања да није власник возила, а тиме и да није одговоран 

за штету пребацује на формалног власника, постоје и одређени недостаци. 

Они се огледају у чињеници да се ''недовољно остварује идеја по којој одго-
ворност треба да терети онога чијом је вољом возило стављено у погон''6. 

Практично, ствара се ситуација да формални власник буде тужен и онда када 

није могао имати никакав утицај на начин коришћења возила нити је вози-

лом управљано у његовом интересу. Даље, иза тужиоца коме је штета причи-
њена, може наступити непријатна ситуација ако формални власник докаже 

да није одговоран за штету, да истом плати трошкове поступка.  

Све ово указује на околност да термин ''ималац ствари'' у оваквим 

случајевима није јасно одредив. Судска пракса, везано за нижестепене 

судове, не ретко лута, идући у крајност у тумачењу овог термина – од 
схватања да је ималац ствари само лице које је управљало возилом (држа-

 
6  С. Перовић и др. оп.цит. стр. 525 
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лац), да је за штету као ималац одговоран само формални власник ствари, 
до тумачења да су оба лица одговорна солидарно без обзира да ли је вла-

сник имао утицаја на коришћење возила.  

У сложености правилног тумачења овог појма, судска пракса је 

морала полазити од чињеничног стања узимајући у обзир различите пара-

метре. Тако је нпр. у пресуди Рев 1394/2019 од 6.2.2019. године, Врховни 
касациони суд Србије преиначио пресуду Апелационог суда налазећи да је 

иста заснована на погрешној примени одредбе члана 176. Закона о облига-

ционим односима. Ово, најпре, из разлога што члан 174. ЗОО прописује да 

за штету од опасне ствари одговара њен ималац, а за штету од опасне 
делатности одговара лице које се њоме бави. Тужени је власник ствари. С 

друге стране, према члану 176. став 1. прописано је да: уместо имаоца ства-

ри и исто као он, одговара лице којем ималац повери ствар да се њоме слу-
жи или лице које је иначе дужно да је надгледа, а није код њега на раду''. Из 

овакве формулације назначеног става цитираног члана не произилази да у 

случају кад постоји одговорност лица коме је ствар поверена на употребу 
не одговара и ималац ствари, већ сасвим јасно произилази да постоји њихо-

ва солидарна одговорност везано за штету учињену трећим лицима јер фор-

мулација иза речи уместо имаоца ствари ''и исто као'' указује на чињеницу 

да поред имаоца ствари одговара и лице коме је ствар ''поверена на употре-
бу'' или лице које је иначе дужно да је надгледа. Другостепени суд погре-

шно тумачи одредбу члана 176. став 2. ЗОО када налази да би власник ства-

ри одговарао солидарно са возачем, било је потребно да је штета произашла 
из неке скривене мане или скривеног својства ствари, на које корисник 

уствари власник ствари није скренуо пажњу. Ово из разлога, јер поменута 

законска одредба опредељује солидарну одговорност и имаоца ствари и 

лица које се ''њоме служи'' за штету причињену трећим лицима, уколико се 
не ради о трајнијем давању ствари држаоцу ''да се њоме служи'' већ о дава-

њу ствари да се њоме ''привремено послужи''. Ово стога што законодавац 

говори о поверавању опасне ствари другоме ''да се њоме служи'' – дакле 
трајни глагол ''служити се'' а не употребљава тренутни глагол ''послужити 

се''. Из тога би се могло закључити да је он имао у виду давање ствари дру-

гоме за извесно дуже време, које том лицу омогућује контролу и власт рас-
полагања њоме. Краткотрајно поверавање опасне ствари другоме (као што 

је овде случај) не би било у стању да доведе до престанка одговорности 

имаоца и настанка само одговорности држаоца, него и ималац остаје одго-
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воран солидарно са држаоцем. Ималац одговора без обзира на кривицу, а 
држалац – уколико је крив за штету. Стога се не може прихватити правно 

схватање другостепеног суда да тужени, као ималац ствари, није солидарно 

одговоран за насталу штету. Како је висина штете правилно утврђена путем 
вештачења и како је правилно опредељен допринос у настанку висине ште-

те, то је Врховни касациони суд на основу одредбе члана 416. став 2. ЗПП 

уважио ревизију тужиоца, преиначио пресуду Апелационог суда, одбио 
жалбу туженог и потврдио првостепену пресуду. 

У вези опредељења имаоца опасне ствари, у судској пракси се 

наметнуло питање да ли се везано за опасну ствар под схватањем ''опа-
сност'' сматра само ''повећана опасност'', или се таквом сматра и положај 

који се ствара у раду и као такав представља повећану опасност. Тачније, 

да ли створени положај ствари сам по себи такав какав је може предста-
вљати повећану опасност.  

Врховни суд Хрватске је у пресуди Гж 1600/70 од 16.6.1971. годи-

не (ЗСО 1972,38), заузео став да власник (корисник) возила, а тиме и оси-

гуравач одговара за штету не само када је штета непосредна последица 

погона моторног возила, већ и онда када је штета посебно произашла из 

употребе моторног возила тиме, што је возило оставило на коловозу ило-
вачу, услед чега је дошло до клизавости цесте.  

 

Закључак 

Из напред изложеног могло би се закључити да је употреба терми-

на "ималац опасне ствари" у закону сврсисходно употребљен. Под тим 

термином се пре свега може сматрати власник али и држалац ствари. Циљ 
је да се олакша положај оштећеног лица у поступку накнаде штете и шире 

означи круг лица која су одговорна за штету. Поред пребацивања терета 

доказивања да ималац опасне ствари није одговоран за штету (исти мора 

да докаже да постоји разлог који закон признаје као ослобађајући), про-
ширење круга лица одговорних за штету, положај оштећеног чини повољ-

нијим. Ипак, опредељивање ко се сматра имаоцем ствари је доста сложе-

но и у судској пракси у многоме зависи од чињеничног стања. При томе, 
приликом одлучивања у судским поступцима морају се узимати у обзир 

суштински елементи а не само формално-правни.  
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Бранко Станић, 

судија Врховног касационог суда 

 

 

ПРАВО МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА  

НА ПОДНОШЕЊЕ САМОСТАЛНЕ ТУЖБЕ  

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРА ИЗ ЧЛАНА 469. СТАВ 3.  

ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

 

Акционарско друштво je привредно друштво, организовано по 

правилу од већег (великог) броја акционара, који директно или преко 

пуномоћника, остварују своја права у друштву. Акционарска друштва 

настају на уговореној основи, што претпоставља да се акционари под јед-
наким околностима третирају на једнак начин. Једнак третман акционара 

је и законом прописан (члан 269. Закона о привредним друштвима). 

С обзиром на велики број акционара у друштву, приликом упра-

вљања друштвом, често долази до настанка интересних група између 

акционара и настанка различитих интереса, што доводи до проблема у 

друштву. Нису ретки случајеви да већина по капиталу (већински акциона-
ри) користе па чак и злоупотребљавају друштво за афирмацију својих 

личних интереса, све на штету друштва и на штету мањинских акционара, 

што неминовно доводи до сукоба у друштву. Некада такви сукоби могу 
довести и до престанка друштва. Да би се очувало друштво а и заштитила 

права мањинских акционара, нужно је законом регулисати заштиту мањи-

не а на тај начин и заштиту друштва. 

Мањински акционари су акционари са мањим процентом капитала 

односно мањим процентом акција са правом гласа. Заштита права мањин-

ских акционара, што је тема овог реферата, остварује се кроз правне 
институте који су у нашем систему предвиђени Законом о привредним 

друштвима, Законом о тржишту капитала и Законом о преузимању акцио-

нарских друштава. 
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"Заштита акционарске мањине по капиталу ни у ком случају не 

може водити блокади одлучивања у друштву. Потребно је наћи равноте-

жу између начела већине и начела заштите мањине".1 

У овом реферату ће се разматрати питање права мањине акциона-

ра по капиталу, на подношење самосталне тужбе суду за одређивање мера 

прописаних Законом о привредним друштвима, које имају за циљ да се 
отклоне недостаци у пословању друштва, отклони сукоб између већин-

ских и мањинских акционара, да се не би угрозио опстанак друштва.  

Мере које имају за циљ отклањање недостатака у пословању дру-

штва и заштиту мањинских акционара од озбиљне злоупотребе права 

већине, прописане су Законом о привредним друштвима у институту који 

регулише престанак друштва по одлуци суда. 

За друштва капитала, а то су Акционарска друштва и Друштво са 

ограниченом одговорношћу, престанак друштва по одлуци суда и мере 
које се одређују прописан је у одредби члана 469. овог закона.   

 

Престанак друштва по одлуци суда 

Престанак друштва на захтев мањине акционара, је најтежа мера 

која се према друштву може изрећи и због тога се са посебном пажњом 

овај институт мора разматрати приликом одлучивања у поступку пред 

судом.  

Одредбом члана 469. Закона о привредним друштвима, у ставу 

1. је прописао да по тужби акционара који поседују акције које пред-

стављају најмање 20% основног капитала друштва против друштва 

надлежни суд може одредити престанак друштва или друге мере ако: 

1) одбор директора, односно извршни и надзорни одбор ако је 

управљање друштвом дводомно, не могу да воде послове друштва, било 

због међусобног неслагања или из других разлога, а скупштина не може 

да прекине блокаду, што за последицу има да се послови друштва не могу 
више водити у интересу акционара; 

 
1  Проф. др Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2005 
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2) су акционари блокирани у одлучивању на скупштини на најма-

ње две узастопне седнице скупштине, што за последицу има да се послови 

друштва не могу више водити у интересу друштва; 

3) директори, односно чланови надзорног одбора ако је управља-

ње друштвом дводомно, делују противзаконито, непоштено или преварно, 

а противно интересима акционара који подносе тужбу; 

4) се имовина друштва расипа и умањује. 

У поступку по тужби из става 1. овог члана суд може, ако су раз-

лози за подношење тужбе отклоњиви, оставити друштву рок од највише 

шест месеци за отклањање неправилности. 

Ако друштво у року из става 2. овог члана не отклони неправилно-

сти, суд ће пресудом одредити престанак друштва или једну или више од 

следећих мера: 

1) разрешење директора или члана надзорног одбора ако је упра-

вљање друштвом дводомно; 

2) увођење принудне управе у друштво до именовања нових 

директора, односно чланова надзорног одбора ако је управљање дру-

штвом дводомно; 

3) спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја дру-

штва; 

4) доношење одлуке о расподели добити или о исплати учешћа у 

добити, односно дивиденде; 

5) откуп акција које поседују акционари који су поднели тужбу од 

стране друштва по вредности утврђеној у складу са чланом 475. овог зако-
на. 

Пресудом из става 3. овог члана суд може одредити и накнаду 

штете од стране друштва акционарима који су поднели тужбу.  

Према цитираној одредби мањински акционари могу поднети две 

врсте тужбе а то су: 
 

Ликвидациона тужба 

Тужба предвиђена цитираном одредбом члана 469. став 1. Закона 

о привредним друштвима, према садржини и циљу због кога се подноси, 



Билтен Врховног касационог суда 

 84 

може да има за последицу престанак друштва, па се због тога у пракси 
назива ликвидациона тужба.  

Ради се о посебној (специфичној) тужби, која по својој природи 

припада групи индивидуалних тужби, с том разликом, што се не подноси 

против лица која у друштву имају посебне одговорности, већ само против 

друштва. 

Акционари са капитал цензусом од 20% основног капитала дру-

штва, тужбу подносе надлежном привредном суду, против друштва чији 

престанак траже. У тужби се наводе све битне чињенице и докази из којих 
се може утврдити да постоје разлози или евентуалне злоупотребе од стра-

не већинског акционара или управе друштва, које доводе до блокаде рада 

друштва, расипања имовине, управљања противно интересима друштва, 
доводе до угрожава права мањинских акционара, што све доводи у пита-

ње опстанак друштва.  

Надлежни суд по овој тужби може одредити престанак друштва 

или друге мере које су у истом члану предвиђене. Мере се могу одредити 

на захтев тужилаца или од стране суда по службеној дужности, уколико 

суд оцени да ће се путем мера отклонити проблеми и неправилности у 
раду друштва и тиме омогућити мањинским акционарима да остварују 

своја права која им припадају.  

У судској пракси није спорно, када се поднесе тужба са захтевом 

за престанак друштва, да се у оквиру таквог захтева могу одредити мере 

адекватне за отклањање неправилности. Уколико мере не буду постигле 
циљ у том случају би се доносила пресуда, којом се налаже престанак 

друштва и покреће поступак ликвидације друштва у складу са одредбама 

Закона о привредним друштвима које регулишу поступак ликвидације. 

Ако би се неправилности у раду друштва отклониле извршењем 

мере која је одређена, на тај начин би се поступак окончао и не би дошло 

до доношења пресуде престанку друштва, односно такав захтев би био 
одбијен. Тужиоцима би у сваком случају припадало право на накнаду тро-

шкова.  

Нови Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", 

бр. 36/2011 ... 91/2019) задржао је институт престанка друштва по одлуци 

суда, који је регулисан наведеном одредбом члана 469. која је у суштини 
иста као и одредба члана 346. претходног закона.  



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 85 

Међутим, у поступцима пред судом је дошло до другачијег сагле-

давања, односно ширег тумачења садржине и циља ове норме. Разлог за 

то је што су мањински акционари почели да подносе тужбе привредном 

суду са захтевом да се одреди мера/мере за отклањање неправилности у 
раду друштва, без захтева за престанак друштва. Судови су такве захтеве 

у неким случајевима усвајали. На тај начин се у судској пракси, појавила 

још једна – нова тужба која се заснива на институту престанак друштва по 
одлуци суда, па се у судској пракси поставило као спорно питање, да ли 

се мере које су предвиђене наведеном одредбом члана 469. могу одредити 

по самосталној тужби која не садржи захтев за престанак друштва.  

 

Самостална тужба за одређивање мера према привредном друштву 

(Члан 469. став 3. 3акона о привредним друштвима) 

Акционари ову врсту тужбе подносе да би се путем мера које суд 

одреди успоставио ред и нормално пословање друштва. Акционарима 

није циљ престанак друштва, јер претпоставља се, ради о ликвидном дру-

штву које има проблема у пословању и одлучивању што угрожава права 

мањинских акционара.  

Као и код ликвидационе тужбе и у овој тужби се морају навести 

битне чињенице и докази из којих се може утврдити да постоје разлози 
због којих се угрожавају права мањинских акционара а то су блокада рада 

органа друштва или чланова, расипање и умањивање имовине друштва, 

противзаконито, преварно и непоштено понашање директора односно 
чланова надзорног одбора .  

Мере које се у складу са наведеном одредбом Закона о привред-

ним друштвима могу тужбом тражити да се одреде су:  

1) разрешење директора или члана надзорног одбора ако је упра-

вљање друштвом дводомно; 

2) увођење принудне управе у друштво до именовања нових 

директора, односно чланова надзорног одбора ако је управљање дру-
штвом дводомно; 

3) спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја дру-

штва; 
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4) доношење одлуке о расподели добити или о исплати учешћа у 

добити, односно дивиденде; 

5) откуп акција које поседују акционари који су поднели тужбу од 

стране друштва по вредности утврђеној у складу са чланом 475. овог закона. 

Тужбом се може тражити једна или више мера, којима би се могао 

постићи циљ и превазићи проблеми и неправилности у пословању дру-

штва. Примера ради, могу се тражити истовремено мере разрешење 

директора или члана надзорног одбора ако је управљање друштвом дво-

домно и увођење принудне управе у друштво до именовања нових дирек-
тора, односно чланова надзорног одбора ако је управљање друштвом дво-

домно. Ове мере се одређују у ситуацијама када ови органи не могу да 

воде послове друштва, било због међусобног неслагања, или из других 
разлога или кад скупштина не може да прекине блокаду, кад је управља-

ње друштвом противзаконито, што све има за последицу да се послови 

друштва не воде у интересу акционара.  

Ванредна ревизија финансијских извештаја друштва је мера, која 

се може одредити у ситуацијама када се имовина друштва расипа и ума-

њује, када се управља друштвом противзаконито и непоштено. Овом 
мером се утврђује у каквом финансијском стању се друштво налази и на 

основу налаза ревизора се предузимају одређене мере.  

Ванредном ревизијом финансијских извештаја се може објективно 

сагледати пословање друштва, утврдити да ли је друштво остварило губи-

так или добит у пословању за одређени период (пословну годину) и зави-
сно од тога мањински акционари могу предложити доношење одговарају-

ћих одлука скупштини друштва или другом надлежном органу о расподе-

ли добити.  

Тужбу којом се тражи одређивање само ове мере није оправдано 

подносити јер је ванредна ревизија финансијских извештаја, иначе пред-

виђена Законом о привредним друштвима у оквиру заштите права мањин-
ских акционара (члан 456) која се одређује по правилима ванпарничног 

поступка а по предлогу акционара са мањим капитал цензусом у односу 

на цензус потребан за подношење ове тужбе. 

Мера откупа акција које поседују тужиоци–акционари, по вредно-

сти утврђеној у складу са чланом 475. овог закона је мера коју суд може 
одредити у ситуацијама кад акционари не желе да остану у друштву. 
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Поставља се питање зашто у тим случајевима акционари сами не продају 
акције и на тај начин напусте друштво. Одговор је се налази у томе да 

због разних неправилности и махинација већинског акционара, акције, 

мањинских акционара постају такорећи безвредне а мањински акционари 
су на тај начин лишени не само прихода од својих акција, већ су често 

онемогућени у коришћењу гласачких и других права.  

У тој ситуацији, овом мером се штити мањински акционар тако 

што се обавезује друштво да откупи акције по вредностима које ће се 

утврдити на начин и у поступку прописаном код несагласних акционара, 

(чл. 475. и 476. Закона о привредим друштвима).  

Суд у складу са одредбама члана 3 Закона о парничном поступку, 

одлучује у границама захтева који су постављени. Према мишљењу ауто-
ра реферата, код самосталних тужби за одређивање мера, суд нема овла-

шћење да по службеној дужности одређује друге мере за отклањање 

неправилности изван мера које су предложене. Ово овлашћење суд има 
само у ситуацијама када је поднета ликвидациона тужба, када може да 

одреди престанак друштва или друге мере по службеној дужности, ако 

процени да ће отклонити недостатке у пословању друштва.  

Мере које су предвиђене Законом о привредним друштвима у 

оквиру института за престанак друштва, никако се не могу поистовећива-

ти са привременим мерама које су предвиђене Законом о извршењу и 
обезбеђењу, или другим законима. То са разлога што се у овим случајеви-

ма не ради о обезбеђењу потраживања поверилаца новчаних или неновча-

них, већ се ради о одклањању неправилности у раду друштва које доводе 
до угрожавања или губитка права мањинских акционара. У овим случаје-

вима се не ради о привременим мерама већ о "мерама" које су посебним 

законом установљене у циљу отклањања неправилности у раду привред-

ног друштва и спречавања евентуалних злоупотреба права. Зато одређива-
ње мера у овим случајевима не мора да се оправда подношењем ликвида-

ционе тужбе, или неке друге тужбе. 

 

Правне последице пресуде и извршење пресуде 

Претходни Закон о привредним друштвима је код ликвидационих 

тужби предвиђао да ако се у остављеном року за отклањање неправилно-
сти, не отклоне неправилности, суд доноси пресуду којом се покреће 
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поступак престанка друштва ликвидацијом. Тада се у складу са одредбама 
претходног Закона које регулишу поступак ликвидације, спроводи посту-

пак ликвидације. Суд у овим случајевима је имао овлашћење и да одреди 

ликвидационог управника.  

Нови Закон о привредним друштвима не садржи овакву одредбу, 

али је одредбом члана 546 која регулише принудну ликвидацију друштва, 
као разлог за покретање поступка принудне ликвидације предвиђено "ако 

је правноснажном пресудом наложен престанак друштва у складу са чл. 

118, 138, 239. и 469. закона а друштво у року од 30 дана од правноснажно-

сти пресуде не отпочне ликвидацију" . То значи да у овим случају када се 
донесе пресуда којом се налаже престанак друштва, да се даље на основу 

те пресуде покреће поступак принудне ликвидације и спроводи на начин 

прописан одредбама чл. 547, 547а, 547б и 548. Закона о привредним дру-
штвима које регулишу престанак друштва принудном ликвидацијом. 

Дакле, пресуде донете у поступку по ликвидационој тужби, извр-

шавају се на претходно наведене начине и у овим ситуацијама ништа није 

спорно ни око правних последица пресуде ни начина извршења пресуда. 

Проблеми настају код самосталних тужби за одређивање мера, где 

се поставља питање како ће се извршити пресуда односно како ће се спро-

вести мере које су пресудом изречене. Посебно је то питање спорно у 

ситуацијама када се одреде мере разрешење директора или члана надзор-
ног одбора ако је управљање друштвом дводомно а посебно је спорно 

увођење принудне управе у друштво до именовања нових директора, 

односно чланова надзорног одбора; Ко спроводи ове мере и на који 
начин?  

Мањински акцонари-тужиоци, када издејствују пресуду са овим 

мерама, имају могућност да се директно обрате надлежном органу (Скуп-
штини) друштва да на основу судске одлуке, орган друштва донесе одлу-

ку којом ће се мере спровести у оквиру друштва. То би било најбоље 

решење.  

Међутим, један од разлога за одређивање мере је и блокада рада 

скупштине друштва када скупштина не може да донесе одлуке из своје 
надлежности. Исто тако могућа је и блокада других органа управљања 

(блокада одбора). У тим случајевима се због блокада у управљању и одлу-

чивању органа друштва, не могу у оквиру друштва спровести мере.  
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С друге стране и када блокада органа управљања не постоји, одлу-

ке на седници Скупштине доносе се већином гласова акционара. Већин-

ски акционари често имају супротстављене интересе мањинским акциона-

рима, па одлуку о спровођењу ових мера не би ни донели, јер им то није у 
интересу што све указује да су мале шансе да би мањински акционари 

могли овим путем реализовати пресуду и остварити циљ мера које су 

одређене.  

Мањински акционари-тужоци имају могућност да покрену посту-

пак извршења на основу извршне исправе. У овим случајевима извршење 

се одређује и спроводи по правилима извршења чињења или трпљена, 
односно извршења радњи које може предузети само извршни дужник, под 

претњом изрицања новчаних казни ако радњу не изврше у одређеном 

року (чл. 359, 363 ЗИО).  

Међутим, извршење које се спроводити на овај начин, према доса-

дашњим резултатима праксе, само у малом броју случајева се извршава 
испуњењем радње - чинидбе од стране дужника, најчешће се завршава, 

изрицањем новчаних казни, али се на тај начин не постиже циљ мере која 

је тражена и одређена судском одлуком.  

Код извршења претходно наведених мера, потребно је указати и 

на одредбе Закона о централној евиденцији привремених ограничења пра-

ва лица регистрованих код Агенције за привредне регистре ("Службени 
гласник РС" број 112/2015). Према одредбама овог закона у Централну 

евиденцију ограничења права, уносе се лица којима је од стране надле-

жног органа изречена мера забране обављања делатности, располагања 
новцем, забрана вршења дужности, забрана располагањима уделима, 

санкције пореске и друге инспекције, одузимање лиценце или друга мера. 

Упис предметних мера би се вршио у складу са одредбом члана 3. тачка 8. 

овог закона. 

Регистар привремених ограничења је јавни регистар и налази се на 

сајту Агенције за привредне регистре, тако да уз матични број привредног 
друштва, ови подаци су доступни заинтересованим лицима. 

Када је у питању мера увођења принудне управе у друштво до 

именовања нових директора, односно чланова надзорног одбора, потреб-

но је да акционари-подносиоци тужбе, предложе лице које ће привремено 
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обављати ову дужност. Уколико се такав предлог не поднесе а суд одреди 
ову меру у том случају таква мера се не би могла извршити.  

Према мишљењу аутора реферата у случају да се пресуда са мера-

ма разрешење директора или члана надзорног одбора ако је управљање 

друштвом дводомно и увођење принудне управе у друштво до именовања 

нових директора, односно чланова надзорног одбора ако је управљање 
друштвом дводомно, не могу извршити ни на један од начина који су 

претходно наведени, у тој ситуацији би акционарима преостало једино 

право на подношење тужбе за престанак друштва. У новом поступку за 

престанак друштва, суд би имао у суштини решен правни основ за доно-
шење одлуке о престанку друштва.  

Што се тиче других мера, а то су спровођење ванредне ревизије 

финансијских извештаја и доношење одлуке о расподели добити, односно 

дивиденде, ове мере су најчешће везане једна за другу и акционари на 

основу пресуде којом су ове мере изречене, обраћају се надлежном органу 
друштва да изврши пресуду и исплати припадајуће дивиденде у висини 

која им припада. Према мишљењу аутора реферата, пресуда којом је изре-

чена мера доношења одлуке о расподели добити, замењује одлуку надле-

жног органа друштва о расподели добити. Уколико друштво неће да извр-
ши пресуду и утврди висину добити и исту исплати, акционарима у тој 

ситуацији следи још један парнични поступак у коме ће се у тужби истаћи 

захтев за исплату добити. Пресуда са овим мерама би била основ, односно 
расправљено претходно питање о основу потраживања, тако да би се у 

новом поступку утврђивала само висина потраживања.  

Пресуда којом је изречена мера откупа акција које поседују акцио-

нари по вредности утврђеној у складу са чланом 475. овог закона, изврши-

ће се тако што ће се пренос акција и новчаних средстава извршити у скла-

ду са правилима пословања централног регистра (члан 475. став 4. Закон о 
привредним друштвима).  

Ако друштво одбије да изврши исплату у том случају би акциона-

ри могли поднети тужбу из члана 476. Закона о привредним друштвима и 

пред судом остварити своје право на исплату цене акција. 

На основу изложеног, може се закључити да привредно друштво 

према коме су изречене мере, треба да изврши мере у роковима који су 

одређени, јер би тиме биле отклоњене неправилности у раду а друштво би 



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 91 

избегло даље непотребне сукобе, проблеме у раду и управљању и посебно 
трошкове судских поступака који следе уколико се мере не изврше. Када 

се све ове ситуације сагледају, мере које су предвиђене, имају своје оправ-

дање и могу остварити циљ, било да су предложене по самосталној тужби 
или у оквиру тужбе за престанак друштва.  

 

Судска пракса 

"Основано се ревизијом указује да члан друштва који има најмање 

20 % удела у основном капиталу има право да захтева одређивање мера из 

члана 469. у вези члана 239. Закона о привредним друштвима без посеб-

ног истицања захтева за принудну ликвидацију друштва. Према члану 
469. ЗПД суд има могућност да по тужби члана друштва са најмање 20 % 

удела, ако постоје неправилности у раду друштва, остави друштву рок од 

највише шест месеци за отклањање неправилности уколико су отклоњиве, 
а у случају неотклањања неправилности, да одреди или престанак дру-

штва или прописане мере. Суду је законом дато алтернативно овлашћење 

да одреди или престанак друштва или мере. Произлази да суд може одре-

дити и само законом предвиђене мере, а не и престанак друштва, и у ситу-
ацији када је тужбом члана друштва тражен само престанак друштва. 

Право члана друштва са мањим обимом удела на подношење тужбе уста-

новљено је чланом 469. ЗПД у циљу заштите права тог члана друштва на 
сврсисходно учешће у пословању друштва под претпоставком да правом 

гласа у скупштини друштва, с обзиром на величину удела, његова права 

нису довољно заштићена. Из чињеница да је законским одредбама пропи-
сана могућност да се, пре свега, остави рок за отклањање неправилности и 

алтернативно овлашћење суда да одреди или престанак друштва или 

мере, као из садржине мера које суд може одредити, произлази закључак 

да је заштиту члана друштва који је поднео тужбу најпре потребно пости-
ћи отклањањем неправилности у раду друштва, а не престанком друштва. 

У складу са наведеним законским решењем, не треба сматрати ни да је 

искључиви циљ члана друштва који поднесе тужбу престанак друштва 
само због тога што је као последица прописана и могућност престанка 

друштва. Заштита чланова друштва са мањим уделима у друштву не сме 

бити сведена на њихову обавезу да захтевају престанак друштва, већ тре-
ба поћи од претпоставке да ни ти чланови друштва немају за циљ преста-

нак просперитетног друштва, већ да имају за циљ првенствено отклањање 
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неправилности у раду друштва. Сходно наведеном, члан друштва са уде-
лом од најмање 20 % може тужбом захтевати само одређивање мера из 

става 3. члана 469. ЗПД иако није захтевао истовремено и престанак дру-

штва. Другачији правни став другостепеног суда не утиче на правилност 
побијане пресуде јер одлуке директора туженог нису проузроковале ште-

ту туженом". 

(Из Пресуде Врховног касационог суда Прев 362/19 од 4.6.2020. 

год.) 

Одредбом члана 239. Закона о привредним друштвима проописано 

је да на престанак друштва и друге мере на захтев члана друштва сходно 

се примењују одредбе члана 469. овог Закона о престанку акционарског 

друштва и другим мерама које одређује суд на захтев мањинских акцио-
нара. Према члану 469. Закона о привредним друштвима по тужби акцио-

нара који поседују акције које представљају најмање 20% основног капи-

тала друштва против друштва надлежни суд може одредити престанак 
друштва или друге мере ако, између осталог директори, односно чланови 

надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, делују противза-

конито, непоштено или преварно, а противно интересима акционара који 

подносе тужбу и ако се имовина друштва расипа и умањује. Тужилац 
између осталог тужбени захтев заснива на наводима да су незаконито 

сазиване скупштине друштва, те да су скупштине фиктивне, као и да су 

фиктивни и незаконити записници и одлуке од 31.01.2016. и од 
05.03.2016.године, као и да је то супротно његовим интересима, као и да 

се имовина друштва тиме расипа и умањује. Међутим, сазивање седница 

скупштине друштва и правна ваљаност донетих одлука на тим седницама 
може бити предмет оцене у поступцима, покренутим сагласно члану 376. 

Закона о привредним друштвима. Уколико је тужилац сматрао да посту-

пак сазивања седница није законит и да одлуке нису правно ваљане, тужи-

лац је исте требало да побија у посебном поступку где би се утврђивале 
чињенице на које тужилац овде указује. Осим тога, наведене околности не 

представљају чињенице које саме по себи воде престанку једног друштва.  

(Из пресуде Привредног апелационог суда Пж. 663/2017 од 

11.12.2018.г.) 
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Закључак 

Закон о привредним друштвима је дао право акционарима/члано-

вима друштва који имају најмање 20% основног капитала друштва, да 
могу поднети тужбу надлежном привредном суду, којом ће тражити да се 

према друштву чији су чланови, одреди једна или више мера предвиђених 

у одредби члана 496. став 3. Закона о привредним друштвима  

У захтеву се морају определити мере које се траже у циљу откла-

њања неправилности у раду друштва и рокови испуњења. Захтев за пре-

станак друштва се не мора истицати. Суд ће, ако се испуне услови, одре-
дити мере које су захтевом тражене да би се отклониле неправилности у 

раду већинског акционара и заштитила права мањинских акционара. Код 

самосталних тужби за одређивање мера, суд нема овлашћење да сам одре-
ђује мере које нису предложене. 

Ова тема је одабрана зато што су се пред судовима појавиле ове 

врсте тужби, а у судској пракси још увек нису заузети заједнички ставови, 

углавном због тога што су законске одредбе доста непрецизне, што има за 

последицу разноврсна тумачења. Овај реферат има за циљ да представи 

досадашњу судску праксу и допринесе заузимању правних ставова за 
спорна питања из ове области.  
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Јасминка Обућина, 

судија Привредног апелационог суда 

 

 

ПРИМЕНА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 2. ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 

ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ  

У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ 

 

I  

Увод 

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији1 чланом 2. измењен је члан 20. Закона о поре-

ском поступку и пореској администрацији2 у ставу 4, тако што су после 
речи: "пореског обвезника", додате речи: "који се спроводи банкрот-

ством", као и додавањем новог става 5. 

Пре наведених измена и допуна, члан 20. став 4. Закона о поре-

ском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) је 

гласио: "Испуњење пореске обавезе у случају стечаја пореског обвезника 

уређено је законом којим се уређује стечај." Након наведених измена 
одредба члана 20. став 4. ЗПППА гласи: "Испуњење пореске обавезе у 

случају стечаја пореског обвезника који се спроводи банкротством, уређе-

но је законом којим се уређује стечај." 

Став 5. који је додат гласи: "У случају стечаја пореског обвезника 

који се спроводи реорганизацијом, начин намирења пореског потражива-

ња и мере реализације плана реорганизације, односно унапред припре-

 
1  "Службени гласник РС", број 86/2019. 
2  "Службени гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 – испр.; 23/2003 – испр.; 70/2003, 

55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. Закон, 62/2006 – др. Закон, 63/2006 – испр. др. Закон, 
61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. Закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр.; 93/2012, 
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 
15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018 
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мљеног плана реорганизације, не могу бити предвиђене супротно одред-
бама овог закона и других пореских прописа." 

Измена у ст. 4. и 5. члана 20. ЗПППА унела је дилему у примени 

ове одредбе на већ покренуте поступке реорганизације, а посебно стечајне 

поступке покренуте у складу са унапред припремљеним планом реоргани-

зације. Дилема се односила на временско важење ове норме. Према једној 
варијанти норма се примењује на све поступке који нису правноснажно 

окончани, без обзира на фазу у којој се налази поступак по предлогу за 

покретање стечајног поступка. Према другој варијанти, ова одредба се 

примењује на све поступке који су у току, уколико није одржано рочиште 
за гласање о плану реорганизације. Према трећој варијанти, одредба се 

примењује само на поступке где је предлог за покретање стечаја у складу 

са унапред припремљеним планом реорганизације поднет након ступања 
на снагу Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији, а то значи почев од 14.12.2019. године. 

Аутор овог рада није заговорник ниједне од наведених варијанти 

које се заснивају на тумачењу временског важења закона, због чега се 

неће бавити ни разлозима за или против било које од њих, као што су: 

ретроактивна примена закона, тренутно важење прописа и сл.  

Мишљење аутора је да норма члана 20. став 5. ЗПППА не може наћи 

примену у стечајном поступку, било да се ради о унапред припремљеном 
плану реорганизације, или пак о плану реорганизације у стечају, због чега је 

питање момента подношења предлога за покретање стечаја, односно насту-

пање правних последица отварања стечаја, време подношења плана реорга-
низације у стечају, или пак унапред припремљеног плана реорганизације, 

потпуно ирелевантно за примену, тачније непримену ове норме.  

Разлоге за овакав став, аутор налази у појму, циљу и карактеристика-

ма стечајног поступка у односу на појам, циљ и карактеристике пореског 

поступка, а све са аспекта важећих законских прописа и правне теорије. 

 

II  

Појам, циљ и карактеристике стечајног поступка 

Стечајни поступак се спроводи над дужником који није у могућ-

ности да одговори преузетим обавезама, што значи да се нашао у финан-
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сијским проблемима. Међутим, није сваки финансијски проблем истовре-
мено и разлог за покретање стечајног поступка. Стечајни поступак могу 

покренути само лица која су Законом о стечају дефинисана, као лица 

активно легитимисана за подношење предлога за покретање стечаја: пове-
риоци, стечајни дужник и ликвидациони управник.3 Ова лица могу покре-

нути стечајни поступак уколико докажу постојање стечајног разлога.4 

Дужник долази у финансијске проблеме када преузме обавезе које 

превазилазе његову економску моћ. Стога, повериоци прибегавају при-

нудном намирењу својих потраживања. То реализују или у извршном 

поступку, као поступку индивидуалног намирења, или пак покрећу сте-
чајни поступак, ради колективног намирења свих поверилаца стечајног 

 
3  Члан 55. Закона о стечају – ЗС ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. 

Закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018):  
 "Стечајни поступак се покреће предлогом повериоца, дужника или ликвидационог 

управника. 
 Поверилац подноси предлог за покретање стечајног поступка у случају постојања трајније 

неспособности плаћања, непоступања по усвојеном плану реорганизације и уколико је план 
реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин. 

 Стечајни дужник подноси предлог за покретање стечајног поступка у случају постојања 

једног од стечајних разлога из члана 11. став 2. овог закона. 
 Ликвидациони управник подноси предлог за покретање стечајног поступка у случајевима 

прописаним законом којим се уређује правни положај привредних друштава. 
 Изузетно од става 1. овог члана, стечајни поступак се не може покренути над привредним 

друштвима која су регистрована за производњу наоружања и војне опреме без претходне 
сагласности министарства надлежног за послове одбране." 

4  Члан 11. ЗС: "Стечајни поступак се отвара када се утврди постојање најмање једног 
стечајног разлога. 

 Стечајни разлози су: 1) трајнија неспособност плаћања; 2) претећа неспособност плаћања; 
3) презадуженост; 4) непоступање по усвојеном плану реорганизације и ако је план реорга-
низације издејствован на преваран или незаконит начин. 

 Трајнија неспособност плаћања постоји ако стечајни дужник: 1) не може да одговори сво-
јим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана доспелости обавезе; 2) потпуно обустави 
сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана. 

 Претећа неспособност плаћања постоји ако стечајни дужник учини вероватним да своје већ 
постојеће новчане обавезе неће моћи да испуни по доспећу. 

 Презадуженост постоји ако је имовина стечајног дужника мања од његових обавеза. Ако је 

стечајни дужник друштво лица презадуженост не постоји ако то друштво има најмање јед-
ног ортака односно комплементара који је физичко лице. 

 Непоступање по усвојеном плану реорганизације постоји када стечајни дужник не поступа 
по плану реорганизације или поступа супротно плану реорганизације на начин којим се 
битно угрожава спровођење плана реорганизације." 
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дужника. Извршни поступак повериоци покрећу само уколико имају извр-
шну исправу,5 или пак веродостојну исправу.6 Држава неизмирени поре-

ски дуг наплаћује у пореском поступку, а као поверилац је активно леги-

тимисана и за покретање стечајног поступка. 

Стечајни поступак је свеобухватан поступак са становишта пове-

рилаца, јер у стечајном поступку учествују сви повериоци стечајног 
дужника. Стечајни поступак, као поступак колективног намирења повери-

лаца, је свеобухватан и са аспекта имовине стечајног дужника. Наиме, 

стечајну масу према члану 101. Закона о стечају чини целокупна имовина 

 
5  Члан 41. Закона о извршењу и обезбеђењу – ЗИО ("Службени гласник РС", бр. 106/2015, 

106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019): 
 "Извршне исправе јесу: 1) извршна судска одлука и судско поравнање који гласе на давање, 

чињење, нечињење или трпљење; 2) извршна одлука донета у прекршајном или управном 
поступку и управно поравнање који гласе на новчану обавезу ако посебним законом није 
друкчије одређено; 3) извод из Регистра залоге и извод из Регистра финансијског лизинга; 

4) уговор о хипотеци и заложна изјава; 5) план реорганизације у стечајном поступку чије је 
усвајање решењем потврдио суд; 6) јавнобележничке исправе које имају снагу извршне 
исправе; 7) споразум о решавању спора путем посредовања, који испуњава услове одређене 
законом којим се уређује посредовање у решавању спорова; 7а) одлука Уставног суда којом 
је усвојен захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду штете; 8) исправа која је овим или 
другим законом одређена као извршна исправа. 

 Уговор о хипотеци и заложна изјава јесу извршне исправе ако су закључени, односно дати 
у форми коју одређује закон којим се уређује хипотека, ако садрже одредбе које он предви-

ђа и ако су уписани у катастар непокретности као извршна вансудска хипотека. 
 На основу извршних исправа из става 1. тач. 3) и 4) овог члана извршење се може спрове-

сти само на предмету заложног права." 
6  Члан 52. ЗИО: "Решење о извршењу на основу веродостојне исправе доноси се ради 

намирења новчаног потраживања. 
 Веродостојне исправе јесу: 1) меница и чек домаћег или страног лица, са протестом ако је 

потребан за заснивање потраживања; 2) извод из Централног регистра хартија од вредности 
о стању на рачуну законитог имаоца обвезница или инструмента тржишта новца (трезор-
ски, благајнички и комерцијални записи) и одлука о њиховом издавању; 3) рачун домаћег 

или страног лица, са отпремницом или другим писменим доказом о томе да је извршни 
дужник обавештен о његовој обавези; 4) извод из пословних књига о извршеним комунал-
ним или сродним услугама; 5) обрачун или извод из пословних књига за потраживање так-
се за јавни медијски сервис; 6) јавна исправа која ствара извршиву новчану обавезу; 7) бан-
карска гаранција; 8) акредитив; 9) оверена изјава извршног дужника којом овлашћује банку 
да с његовог рачуна пренесе новчана средстава на рачун извршног повериоца; 10) обрачун 
камате са доказом о основу доспелости и висини потраживања; 11) привремена или оконча-
на ситуација о извршеним грађевинским радовима; 12) обрачун о награди и накнади тро-

шкова адвоката." 
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стечајног дужника у земљи и иностранству на дан отварања стечајног 
поступка, као и имовина коју стечајни дужник стекне током стечајног 

поступка. Новчана средства добијена уновчењем ствари и права стечајног 

дужника, новчана средства добијена наплатом потраживања стечајног 
дужника у току стечајног поступка, затим новчана средства стечајног 

дужника затечена на текућем рачуну на дан отварања стечајног поступка, 

као и новчана средства добијена настављањем започетих послова током 
стечајног поступка чине деобну масу намењену за намирење поверилаца 

стечајног дужника.7  

Кроз свеобухватност поверилаца и свеобухватност имовине оства-

рен је и циљ стечаја: најповољније колективно намирење стечајних пове-

рилаца остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, одно-

сно његове имовине.8 

Законом о стечају уређују се услови и начин покретања и спровођења 

стечаја над правним лицима. Закон о стечају под стечајем подразумева бан-
кротство и реорганизацију. Законодавац је оставио могућност да се стечајни 

поступак спроводи или банкротством или реорганизацијом, што зависи од 

воље поверилаца.9 Закон под банкротством подразумева намирење поверила-

ца из вредности целокупне имовине стечајног дужника, односно стечајног 
дужника као правног лица. Управо из ове дефиниције произлази и свеобу-

хватност стечајног поступка, која подразумева свеобухватност и поверилаца 

и имовине стечајног дужника. Закон под реорганизацијом подразумева нами-
рење поверилаца према усвојеном плану реорганизације и то: редефиниса-

њем дужничко-поверилачких односа, статусним променама дужника или на 

други начин који је предвиђен планом реорганизације. У прилог наведеном је 
и начело заштите стечајних поверилаца, дефинисано чланом 3. Закона о сте-

чају: стечај омогућава колективно и сразмерно намирење стечајних повери-

лаца, у складу са овим законом. Закон о стечају гарантује повериоцима у сте-

чајном поступку једнак третман и равноправан положај, и то у случају бан-
кротства у оквиру истог исплатног реда, а у случају реорганизације у оквиру 

исте класе потраживања.10 Једнак третман стечајних поверилаца у случају 

 
7  Члан 138. став 1. ЗС ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. Закон, 

71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) 
8  Члан 2. ЗС 
9  Чл. 35, 131. и 162. ЗС 
10  Члан 4. ЗС 
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банкротства јасно је дефинисан и чланом 54. Закона о стечају који предвиђа 
да се стечајни повериоци нижег исплатног реда могу намирити тек пошто се 

намире стечајни повериоци вишег исплатног реда, а да се стечајни поверио-

ци истог исплатног реда намирују сразмерно висини својих потраживања.11  

У поступку реорганизације право гласа имају сви повериоци сра-

змерно висини својих потраживања. Равноправност поверилаца се оства-
рује у оквиру класа потраживања. Повериоци гласају у оквиру класе у 

коју је сврстано њихово потраживање. Потраживања поверилаца деле се 

најмање на класе по основу њихових разлучних права и права приоритета 

њихових потраживања према исплатним редовима. То практично значи да 
се мора формирати (уколико постоје разлучни повериоци) класа разлуч-

них потраживања у оквиру које гласају повериоци стечајног дужника чија 

потраживања су обезбеђена, а да се класе потраживања стечајних повери-
лаца формирају по основу исплатних редова. Стога, да би се правилно 

формирале класе у оквиру којих ће гласати стечајни повериоци у поступ-

ку реорганизације неопходно је, пре свега, стечајна потраживања сврстати 

 
11  Члан 54. став 4. ЗС: "Утврђују се следећи исплатни редови: 

1) у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде запослених и бивших запослених, 
у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка 
са каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног поступка и неплаћени доприноси 
за пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две године пре отварања 

стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица допри-
носа, сагласно прописима о доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отва-
рања стечајног поступка, као и потраживања по основу закључених уговора са привред-
ним друштвима чији су предмет неисплаћене обавезе на име доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање запослених за последње две године пре отварања стечајног 
поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагла-
сно прописима о доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечај-
ног поступка; 

2) у други исплатни ред спадају потраживања по основу свих јавних прихода доспелих у 

последња три месеца пре отварања стечајног поступка, осим доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање запослених; 

3) у трећи исплатни ред спадају потраживања осталих стечајних поверилаца; 
4) у четврти исплатни ред спадају потраживања настала две године пре дана отварања сте-

чајног поступка по основу зајмова, као и других правних радњи које у економском 
погледу одговарају одобравању зајмова, у делу у којем ти зајмови нису обезбеђени, а 
који су стечајном дужнику одобрени од стране лица повезаних са стечајним дужником, 
у смислу овог закона, осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве давањем 

кредита и зајмова." 
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према исплатним редовима, а након тога сагледати могућност формирања 
и додатних класа уколико постоје одговарајуће специфичности:  

1) ако су стварне и суштинске карактеристике потраживања 

такве да је оправдано формирање посебне класе; 

2) ако су сва потраживања у оквиру предложене посебне кла-

се у значајној мери слична, изузимајући класе формиране из администра-
тивних разлога. 

Посебна административна класа потраживања може, али не мора, 

бити формирана уколико постоји више од 100 потраживања чији износи 
појединачно не прелазе 50.000,00 динара. Ова класа се може формирати 

под условом да суд одобри формирање такве класе. Потраживања адми-

нистративне класе могу бити измирена по убрзаној процедури, ако је 
потребно умањити административно оптерећење које је својствено вели-

ком броју малих потраживања и ако је очигледно да ће бити довољно рас-

положивих средстава за претходну исплату потраживања из класа које су 
формиране у оквиру првог и другог исплатног реда.12  

Посебна класа која се формира мимо исплатних редова је класа 

лица повезаних са стечајним дужником, али се повериоци из ове класе 
намирују на исти начин и под истим условима као и потраживања из кла-

се стечајних повериоца према исплатном реду у које је разврстано њихово 

потраживање. Они су издвајањем ускраћени да гласају о плану реоргани-
зације. Из наведеног јасно произлази да се класе потраживања у поступку 

реорганизације формирају на основу карактеристика које су прописане 

чланом 54. Закона о стечају, којим се дефинисани исплатни редови ради 
намирења поверилаца у случају банкротства стечајног дужника. Форми-

рање додатних класа је изузетак од правила које је остављено као могућ-

ност када се формирају класе по основу специфичности групе потражива-

ња и административна класа или, императив - када су у питању лица пове-
зана са стечајним дужником. 

Поред тога што се формирање класа потраживања заснива на 

исплатним редовима који су карактеристични за стечајни поступак који се 

спроводи банкротством, за исплатне редове се везује и намирење повери-

лаца по класама након усвајања плана реорганизације. Наиме, по сваком 
плану реорганизације, повериоци из класе нижег исплатног реда могу 

 
12  Члан 165. ЗС 
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примити средства из деобне масе, односно задржати одређена права само 
ако су сва потраживања поверилаца из вишег исплатног реда у потпуно-

сти измирена и ако су ти повериоци гласали, у складу са планом реорга-

низације, да се третирају као да су повериоци нижег исплатног реда.13 
Међутим, повериоци класе вишег исплатног реда могу бити исплаћени у 

износу који премашује износ којим се у потпуности намирују њихова 

потраживања ако су сва потраживања поверилаца класе нижег исплатног 
реда у потпуности намирена или ако су ти повериоци гласали за другачи-

ји третман, у складу са планом реорганизације.14 

Повлачењем паралеле између намирења поверилаца према исплат-

ним редовима у случају банкротства и формирања класа ради намирења 

поверилаца у поступку реорганизације, може се недвосмислено закључи-

ти да стечајни закон прави разлику између поверилаца, само у погледу 
њихових разлучних права, а када су у питању стечајни повериоци искљу-

чиво по основу карактеристика потраживања, односно исплатних редова. 

Исти принципи редоследа намирења и сразмере у оквиру исплатних редо-
ва у случају банкротства, важе и за класе потраживања у поступку реорга-

низације. Стечајни закон ниједног повериоца не третира другачије у 

поступку реорганизације у односу на поступак банкротства. 

Поред свеобухватности имовине и поверилаца, свеобухватност 

стечајног поступка се односи и на стечајне дужнике. Наиме, стечајни 

поступак се покреће и спроводи над правним лицима.15 Изузеци су пропи-
сани чланом 14. Закона о стечају: "Стечајни поступак се не спроводи пре-

ма: Републици Србији; аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе; фондовима или организацијама обавезног пензијског, инва-
лидског, социјалног и здравственог осигурања; правним лицима чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе, а која се искључиво или претежно финансирају кроз усту-

пљене јавне приходе или из републичког буџета односно буџета аутоном-
не покрајине и јединице локалне самоуправе; Народној банци Србије; 

Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности; јавним 

агенцијама."  

 
13  Члан 168. ЗС 
14  Члан 169. ЗС 
15  Члан 1. ЗС 
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Стечајни поступак се спроводи и над банкама и осигуравајућим 

организацијама, али применом посебног закона.16 Међутим, Закон о сте-

чају се супсидијарно примењује и на стечајни поступак банака и друштава 

за осигурање, уколико Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава 
за осигурање не искључује његову примену.17 

Одредбом члана 14а. Закона о стечају искључена је примена 

одредби стечајног закона када је у питању остваривање права и обавеза из 

уговора о финансијском обезбеђењу који је закључен у складу са законом 

којим се уређује финансијско обезбеђење, укључујући и давање, стицање, 

промена и реализација средстава обезбеђења у смислу тог закона, уколико 
је стечајни поступак отворен над даваоцем или примаоцем средстава 

обезбеђења. Ова одредба се односи и на остваривање права на нетирање 

по основу других финансијских уговора у смислу закона којим се уређује 
финансијско обезбеђење. У ставу 3. овог члана Закон о стечају је изричит 

да се на намирење поверилаца из средстава обезбеђења по основу уговора 

о финансијском обезбеђењу не примењује стечајни закон, већ се приме-
њује закон којим се уређује финансијско обезбеђење.18 

Када је у питању свеобухватност правних лица на којима се спро-

води стечај, закон је такође прописао правило – стечај се спроводи над 
правним лицима, а таксативно је набројао правна лица над којима се сте-

чај не спроводи. Такође је дефинисао повериоце на чије намирење се не 

примењују одредбе Закона о стечају. 

Из свега наведеног се изводи један јединствен закључак: Стечајни 

поступак је посебан судски поступак који се спроводи над правним лици-
ма код којих је утврђено постојање стечајног разлога, у ком се дефинише 

целокупна имовина стечајног дужника, решавају нерешени стварноправ-

ни односи, окончавају сви започети послови, разрешавају облигациони 

односи, уновчава имовина стечајног дужника, утврђују потраживања и 
намирују повериоци на начин и у поступку који је прописан законом.  

Закон о стечају принципе намирења поверилаца не дефинише у 

односу на повериоце, већ према карактеристикама потраживања разврста-

 
16  Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник 

РС", број 14/2015) - ЗСЛБДО 
17  Члан 22. ЗСЛБДО 
18  Закон о финансијском обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 44/2018). 
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ним у исплатне редове, који су основ и за формирање класа потраживања, 
ако се стечај спроводи реорганизацијом. 

Мере за реализацију плана реорганизације су таксативно наброја-

не у члану 157. Закона о стечају19 и односе се на сва потраживања повери-

лаца стечајног дужника. Посебне сагласности на предложене мере у пла-

новима реорганизације прописане су само у случају када се задире у пра-
ва заложних поверилаца20 и располагање друштвеним капиталом, односно 

имовином.21 

Принципи – начела стечајног права која су дефинисана Законом о 

стечају заједничка су и за поступак банкротства и за поступак реорганиза-

ције, па се ова два поступка не могу посматрати одвојено. О законитости 

реорганизације изјаснио се и Уставни суд Републике Србије у одлуци I Уз 

 
19  Члан 157. став 1. тач. 1-19. ЗС: "Мере за реализацију плана реорганизације су: 1) пред-

виђање отплате у ратама, измена рокова доспелости, каматних стопа или других усло-

ва зајма, кредита или другог потраживања или инструмента обезбеђења; 2) намирење 
потраживања; 3) уновчење имовине са теретом или без њега или пренос такве имовине 
на име намирења потраживања; 4) затварање погона или промена делатности; 5) рас-
кид или измена уговора; 6) отпуст дуга; 7) извршење, измена или одрицање од зало-
жног права, уз сагласност имаоца заложног права; 8) давање у залог оптерећене или 
неоптерећене имовине; 9) претварање потраживања у капитал; 10) закључивање угово-
ра о кредиту, односно зајму; 11) (брисана) 12) отпуштање запослених или ангажовање 
других лица; 13) (брисана) 14) измене и допуне општих аката стечајног дужника и дру-

гих докумената о оснивању или управљању; 15) статусне промене; 16) промене правне 
форме; 17) пренос дела или целокупне имовине на једног или више постојећих или 
новооснованих субјеката; 18) поништавање издатих или издавање нових хартија од 
вредности од стране стечајног дужника или било ког новоформираног субјекта; 19) 
друге мере од значаја за реализацију плана реорганизације." 

20  Члан 157. став 3. ЗС: "Права заложних поверилаца који нису разлучни повериоци не могу 
се мењати или умањити планом реорганизације без њихове изричите сагласности." 

21  Члан 157. став 5. ЗС: "Спровођење мера предвиђених планом реорганизације, а наро-
чито измене у структури капитала стечајног дужника и отуђење или друго располага-

ње непокретном имовином која је евидентирана као друштвена својина, не може се 
вршити супротно одредбама закона којима се уређује заштита друштвеног капитала у 
предузећима која послују већинским друштвеним капиталом, односно којима се уређу-
је заштита имовине која је евидентирана као друштвена својина у задругама. Подноси-
лац плана реорганизације дужан је да у прилогу плана реорганизације достави прет-
ходну сагласност на план реорганизације, издату од стране организације из члана 19. 
став 2. овог закона, а та организација у поступку давања претходне сагласности на 
план реорганизације поступа са нарочитом хитношћу и дужна је да донесе акт по зах-

теву за давање претходне сагласности у року од 15 дана од дана пријема захтева." 
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95/2013 од 14. новембра 2013. године,22 наводећи да се: " … применом 
правног института реорганизације оправдава Уставом допуштено ограни-

чење права на имовину остварењем легитимног циља заштите права дру-

гих – привредних субјеката у поступку стечаја у односу на заштиту права 
њихових поверилаца по основу намирења потраживања која су им при-

зната правноснажном одлуком суда. Отуда произлази да се реорганизаци-

јом, за разлику од реструктурирања, подједнако штите права и правни 
интереси и поверилаца и стечајног дужника." 

 

III  

Појам, циљ и карактеристике пореског поступка 

Предмет Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

је уређење поступка утврђивања, наплате и контроле јавних прихода на 
које се овај закон примењује (порески поступак), затим права и обавезе 

пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична 

дела и прекршаји. Овим законом је образована и Пореска управа, као 
орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија и 

уређена њена надлежност и организација.23 ЗПППА се примењује на све 

јавне приходе које наплаћује Пореска управа, затим на камате по основу 

доспелог, а неплаћеног пореза и трошкове поступка принудне наплате, 
односно примењује се на порезе и на споредна пореска давања. Закон се 

примењује и на изворне јавне приходе јединица локалне самоуправе које 

те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавно правном односу, 
као и на споредна пореска давања по тим основима, укључујући и изворне 

јавне приходе које јединице локалне самоуправе утврђују, наплаћују и 

контролишу у поступцима у којима доносе пореске управне акте, као и 

друге акте у управном поступку.24 Чланом 3. овог закона је прописано, да 
ако је другим законом питање из области које уређује овај закон уређено 

на друкчији начин примењују се одредбе овог закона. На тај начин је 

законодавац афирмисао примену ЗПППА уколико је неким другим – 
непореским законом питање, из области коју иначе уређује ЗПППА, уре-

ђено на другачији начин. Порески поступак се спроводи по начелима која 

 
22  Одлука објављена у "Службеном гласнику РС", број 52/2014 од 15. маја 2014. године 
23  Члан 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији - ЗПППА 
24  Чл. 2 и 2а ЗПППА 
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су прописана Законом о општем управном поступку, односно законом 
којим се уређује инспекцијски надзор.25 

Специфичност пореског закона огледа се пре свега у његовом 

циљу, а то је да се држави на свим нивоима власти обезбеди довољан 

порески приход за финансирање бројних и изузетно значајних функција. 

Стога је сасвим јасна и разумљива тежња законодавца да утврђивање и 
наплату пореза дефинише на један јединствен начин на који обезбеђује 

ефикасност и утврђивања и наплате јавних прихода, као и контролу 

истих. Сасвим су разумљиве и крајње оправдане одредбе ЗПППА којима 

се регулише и принудна наплата пореза, а које одредбе дају могућност 
Пореској управи да потраживања наплати, али и обезбеди. Уколико је 

пореско потраживање у целости обезбеђено, исто ће у стечајном поступку 

бити евидентирано као разлучно потраживање, а догађа се да се евиденти-
ра и као заложно потраживање.26 Уколико пореско потраживање није 

обезбеђено, исто ће у стечајном поступку бити евидентирано као стечајно 

и сврстано у први, други или трећи исплатни ред према критеријумима 
које дефинише Закон о стечају.27 Сврставањем пореског потраживања у 

један или више исплатних редова, одређује се, у случају реорганизације, и 

класа у коју ће ово потраживање бити сврстано. 

Пореско потраживање је само једно од мноштва потраживања која 

се намирују у стечајном поступку. Међутим, за разлику од других потра-

живања, пореска потраживања се од пореског обвезника, пре но што је 
над истим отворен стечај, утврђују и наплаћују управо према ЗПППА, 

односно у законом прописаном поступку. Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији има ограничену примену, јер дефинише посту-
пак у коме се наплаћује само један поверилац. То је поступак који спрово-

ди Пореска управа ради утврђивања и наплате јавних прихода. Стога, пра-

вила дефинисана овим законом се примењују искључиво уколико се 

наплата јавног прихода врши у пореском поступку. Наплата овог потра-
живања у пореском поступку је индивидуално намирење једног поверио-

ца у законом прописаном поступку. Стога, правила и одредбе ЗПППА 

која се односе на порески поступак, као поступак индивидуалног намире-
ња не могу наћи своју примену у наплати пореских потраживања у стечај-

 
25  Члан 3. став 2. ЗПППА 
26  Члан 49. ЗС 
27  Члан 54. ЗС 
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ном поступку, као поступку колективног намирења свих поверилаца сте-
чајног дужника, било да се ради о поступку банкротства или поступку 

реорганизације.  

Из горе наведеног произлази да порески поступак, као поступак 

индивидуалног намирења пореског дуга, има ограничену примену, да се 

пореска потраживања у стечају наплаћују као обезбеђена – разлучна или 
пак, стечајна, да се стечајна потраживања сврставају у исплатне редове на 

основу којих се формирају класе потраживања у случају спровођења реор-

ганизације. 

 

IV 

Применљивост члана 2. Закона о изменама и допунама Закона  

о пореском поступку и пореској администрацији  

у стечајном поступку 

Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији направљена је разлика између 

поступка банкротства и поступка реорганизације у случају намирења 

пореског потраживања. Разлика је направљена у том смислу што се нами-

рење пореског потраживања у случају банкротства спроводи у складу са 
стечајним законом, односно у складу са одредбама којима се регулише 

банкротство у стечајном закону. Међутим, када је у питању намирење 

пореског потраживања у поступку стечаја који се спроводи реорганизаци-
јом, ставом 2. члана 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији (односно чланом 20. став 5. 

ЗПППА), практично се суспендују одредбе које се односе на намирење 
пореског потраживања у случају усвајања плана реорганизације уколико 

су мере и начин намирења супротни одредбама Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији. Наведена измена у директној је 

супротности са Законом о стечају, односно са одредбама којима се дефи-
нишу начела и циљ стечајног поступка и одредбама које регулишу посту-

пак реорганизације. Стога се основано поставља питање да ли једна ова-

ква норма која је садржана у закону којим се регулише поступак индиви-
дуалног намирења једног повериоца, може да нађе примену у стечајном 

поступку, односно у поступку колективног намирења поверилаца, у коме 

важи принцип свеобухватности имовине, поверилаца и лица над којима се 
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спроводи стечајни поступак, чији је циљ најповољније колективно нами-
рење поверилаца, а који се заснива на принципу равноправности и сразме-

ре намирења свих поверилаца. 

У конкретном случају постоји сукоб две норме истог ранга у хије-

рархији извора права.28 У конкретном случају као општа норма, опште пра-

вило наплате пореског потраживања је правило које је прописао ЗПППА, а 
специјална норма је норма која је садржана у Закону о стечају, с обзиром да 

је то пропис који регулише посебан судски поступак који представља изу-

зетак од општих норми којима се иначе регулише намирење потраживања 

поверилаца, па и пореског потраживања. Стога, Закон о стечају јесте lex 
specialis у односу на остале законе који регулишу поступак наплате потра-

живања, па и у односу на Закон о пореском поступку и пореској админи-

страцији. Тај однос не може да промени ни норма из члана 2. став 2. Закона 
о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској админи-

страцији. Овакво регулисање наплате пореског потраживања у Закону о 

пореском поступку и пореској администрацији супротно Закону о стечају, у 
први мах би се могло приписати несмотреношћу или пропустом законодав-

ца. Међутим, у стручном коментару објављеном у Правној бази прописа 

"Paragraf lex", у време када су измене и допуне Закона о пореском поступку 

и пореској администрацији биле у фази предлога написано је следеће, а 
поводом измена у члану 2: "Наведено је предложено из разлога што су пла-

нови реорганизације који су усвојени без сагласности Пореске управе, у 

делу који се односи на испуњење пореске обавезе, предвиђени супротно 
одредбама ЗПППА и других пореских прописа (на пример: дужи период 

отплате на рате; нижа каматна стопа; отпис пореске обавезе – доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање и др.)… 

… Стога, привредном субјекту предложеним планом реорганиза-

ције може, у погледу испуњења пореских обавеза, а сагласно одредбама 

ЗПППА, бити дозвољено одлагање плаћања тих пореских обавеза, а нај-
дуже до 60 месеци (уз могућност коришћења одложеног плаћања до 12 

месеци, тзв. грејс период) и уколико измири порески дуг у потпуности, 

може му се отписати 50% камате која се односи на тај дуг." 

 
28  Др Владимир В. Водинелић, Грађанско право, Уводне теме, издавач ПИП "Номос", 

Београд, 1991 
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Из цитираног текста произлази да је законодавац циљано изменио 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији дајући предност 

поступку индивидуалног намирења једног повериоца у поступку реорга-

низације, занемарујући неспорну чињеницу, да је поступак реорганизаци-
је стечајни поступак, да иста начела која важе за банкротство важе и за 

реорганизацију. 

У сваком случају разрешење наведене спорности у примени члана 

2. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији, односно члана 20. став 5. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији, мора разрешити судска пракса. 

По мишљењу аутора, разрешење спорног питања судска пракса је 

дала још у свом одговору који је усвојен на седници Одељења за привред-
не спорове Привредног апелационог суда, одржаној 12.11.2013. и 

14.11.2013. године, а који је објављен у Билтену судске праксе привред-

них судова бр. 3/2013, где је на несумњив начин речено да је стечајни 
закон lex specialis у односу на Закон о пореском поступку и пореској 

администрацији.29 То не мења ни одредба члана 2. Закона о изменама и 

допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, која не 

може наћи своју примену у Закону о стечају управо из разлога који су 
дати у овом раду. 

Примена наведене одредбе у стечајном поступку значила би нару-

шавање принципа равномерног намирења поверилаца и сразмере намире-

ња поверилаца у исплатним редовима и у класама потраживања, с обзи-

 
29  Одредбом члана 74а. Закона о пореском поступку и пореској администрацији је пропи-

сано да изузетно од члана 73. став 4. овог закона надлежни орган може на писмени и 
образложени захтев пореског обвезника над којим се спроводи реорганизација у скла-
ду са законом којим се уређује стечај, одобрити одлагање плаћања пореског дуга у јед-
наким ратама до 60 месеци уз могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 
месеци. Одредбе Закона о стечају у односу на Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији имају приоритет, па се цитирана одредба може применити искључиво 
на дужнике који су у поступку реорганизације и за потраживања Пореске управе 
настала након усвајања плана реорганизације. У тој ситуацији дужник подноси Поре-

ској управи захтев да му, с обзиром да се налази у поступку реорганизације, буде одо-
брено плаћање новонасталих обавеза у складу са роковима из члана 74а. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. Преостале обавезе које су доспеле до 
момента отварања стечајног поступка намирују се у складу са одредбама Закона о сте-
чају којим се регулише поступак реорганизације. 
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ром да, како је већ објашњено у овом тексту, се класе потраживања засни-
вају на исплатним редовима. Такође, примена ове норме би значила фаво-

ризовање једног повериоца, односно фаворизовање једног потраживања – 

пореског дуга, у односу на сва остала потраживања. Примена исте у сте-
чајном поступку би значила "упад" у стечајно право, и подривање основ-

них начела и принципа на којима се заснива стечајно право не само код 

нас, већ и у упоредним законодавствима. 

 

Закључак 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији је општи 

пропис који регулише наплату пореског дуга од стране Пореске управе, у 
пореском поступку. Закон о стечају је специјални пропис који регулише 

наплату потраживања у случају када код правног лица наступе посебне 

околности – испуњење стечајног разлога. 

Специјални пропис дерогира примену општег прописа. Стога је 

Закон о стечају lex specialis у односу на Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији. Природу овог односа не мења ни одредба члана 

2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. Члан 2. Закона о изменама и допунама Закона о поре-

ском поступку и пореској администрацији нема примену у стечајном 
поступку. Примена ове одредбе у стечајном поступку је супротна начели-

ма, циљу и природи стечајног поступка. 
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Татјана Ђурица, 

судија Привредног апелационог суда 

 

 

ПРАВО ПОВЕРИЛАЦА НА КАМАТУ 

У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ 

 

Законом о стечају уређују се услови и начин покретања и спрово-

ђења стечаја над правним лицима.1  

Поступак стечаја спроводи се над правним лицем које није у 

могућности да одговори својим финансијским обавезама а поступак одли-
кује, пре свега, учешће већег броја поверилаца, често њих више стотина, а 

каткад и више хиљада. Поступак стечаја се не може спроводити уколико 

се утврди да стечајни дужник има само једног повериоца, већ се тада 

отворени поступак стечаја обуставља без одлагања.2 Дакле, једини пове-
рилац своје потраживање не може остваривати кроз поступак стечаја као 

поступак колективног намирења, већ у поступку индивидуалног намире-

ња, тј. извршном поступку. 

Одредбом члана 11. Закона о стечају, принципом numerus clausus, 

дефинисани су стечајни разлози. Поступак стечаја може се покренути 
предлогом неког од овлашћених предлагача: повериоца, самог стечајног 

дужника или ликвидационог управника, с тим да је законом уређено под 

којим условима поверилац може стећи својство овлашћеног предлагача3 и 

у којим случајевима ликвидациони управник подноси предлог за покрета-
ње стечајног поступка. Стечајни дужник, са друге стране, може поднети 

предлог за покретање стечајног поступка у случају постојања било ког од 

стечајних разлога из одредбе члана 11. став 2. Закона о стечају.4 

 
1  Члан 1. став 1. Закона о стечају - ЗС 
2  Члан 13. став 1. ЗС 
3  Др Драгиша Б. Слијепчевић, Коментар Закона о стечају, стр. 187 
4  Члан 55. став 3. ЗС 
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Одредбом члана 11. став 1. Закона о стечају предвиђено је да сте-

чајни поступак се отвара онда када се утврди постојање најмање једног 

стечајног разлога. Имајући у виду да се до његовог отварања поступак 

стечаја води по диспозицији предлагача а тек након отварања, сагласно 
члану 6. Закона, спроводи по службеној дужности, то приликом испитива-

ња постојања стечајног разлога суд утврђује постојање оног разлога на 

који се позвао предлагач а не неког другог.5 У том смислу, када у поступ-
ку покренутом од стране неког од овлашћених предлагача суд утврди да 

постоји стечајни разлог на који се позвао предлагач он поступак стечаја 

отвара не улазећи у питање економске оправданости односно извесности 

и обима могућег намирења поверилаца. У даљем току поступка, међутим, 
повериоци ће одлучити да ли ће се поступак стечаја спровести банкрот-

ством, што значи уновчењем целокупне имовине стечајног дужника или 

продајом самог стечајног дужника као правног лица или реорганизацијом 
која подразумева намирење поверилаца у складу са одредбама плана 

реорганизације. Банкротство и реорганизација представљају начине, 

односно видове спровођења поступка стечаја, али без обзира који начин 

намирења повериоци изаберу поступак се мора спровести у складу са 
његовим основним начелима: начелу заштите стечајних поверилаца које 

омогућава њихово колективно и сразмерно намирење,6 начелу једнаког 

третмана и равноправности поверилаца истог исплатног реда односно 
исте класе у поступку реорганизације,7 начелу економичности које треба 

да омогући остваривање највеће могуће вредности имовине стечајног 

дужника и највећег могућег степена намирења поверилаца у што краћем 
времену и са што мање трошкова,8 начелу судског вођења поступка,9 

начелу императивности и преклузивности,10 начелу хитности,11 начелу 

двостепености12 и начелу јавности и информисаности.13  

 

 
5  Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 3/2010, стечајно право, питање бр. 10 
6  Члан 3. ЗС 
7  Члан 4. ЗС 
8  Члан 5. ЗС 
9  Члан 6. ЗС 
10  Члан 7. ЗС 
11  Члан 8. ЗС 
12  Члан 9. ЗС 
13  Члан 10. ЗС 
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1. Повериоци у стечајном поступку 

У поступку стечаја се намирују повериоци различитог положаја. 

Законодавац разликује стечајне повериоце (повериоци који на дан отвара-
ња стечаја имају необезбеђено потраживање према стечајном дужнику), 

разлучне повериоце (повериоци који имају заложно право, законско право 

задржавања или право намирења на правима или стварима у својини сте-
чајног дужника), излучне повериоце (повериоци који на основу свог 

стварног или личног права имају право да захтевају да се одређена ствар 

издвоји из стечајне масе). У стечајном поступку могу учествовати и лица 

која имају новчано потраживање према трећем лицу, не стечајном дужни-
ку, а које је обезбеђено залогом на имовини стечајног дужника. До такве 

ситуације може доћи онда када је стечајни дужник, тада као заложни, 

заложио своју ствар или право ради обезбеђења туђег дуга, што је чест 
случај код повезаних лица, или у складу са правом следовања ако је сте-

као већ оптерећену ствар. Ради се о заложним повериоцима који су у сте-

чајно законодавство уведени са изменама Закона о стечају из 2014. године 
("Службени гласник РС", број 83/2014 од 5.8.2014. године). Међутим, и 

пре него што су они уведени у законодавство, судска пракса је препознала 

и ту групу поверилаца као и специфичност њиховог положаја.14 Иако 

законодавац то децидно не дефинише, у поступку стечаја јављају се и 
повериоци трошкова стечајног поступка (стечајни управник у погледу 

награде и накнаде трошкова, ...) и повериоци обавеза стечајне масе. Оба-

везе стечајне масе су оне које су настале активностима стечајног управни-
ка по отварању поступка стечаја у поступку његовог спровођења (зараде 

запослених задржаних на раду или ангажованих у току стечаја, комуналне 

обавезе стечајног дужника – струја грејање и сл., трошкови сачињавања 

процене, трошкови продаје, ...).  

 

2. Пријављивање потраживања и стицање  

својства странке 

У складу са одредбом члана 73. став 1. Закона о стечају правне 

последице отварања стечаја наступају објављивањем огласа о отварању 

поступка стечаја на огласној табли суда. Отварање поступка стечаја изазива 
законом прописане последице, између осталог, и на потраживања. Тако, 

 
14  Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 4/2011, питање бр. 32 
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стечајни повериоци своја новчана потраживања могу остваривати само у 
стечајном поступку, разлучни своја потраживања остварују искључиво у 

стечајном поступку осим у случају доношења одлуке о укидању забране 

извршења и намирења у складу са условима Закона о стечају, док излучни 
повериоци своја права могу остваривати у свим судским и другим поступ-

цима.15 Иако Закон о стечају не одређује експлицитно, положај заложног 

повериоца је такав да и он своје право на намирење из оптерећене имовине 
стечајног дужника остварује у поступку стечаја, осим у случају укидања 

мораторијума под условима који се односе и на разлучне повериоце. 

 

2.1. Стечајни и разлучни повериоци 

Стечајни и разлучни повериоци, да би остварили своја потражива-

ња, морају поднети пријаве потраживања. Пријаве се подносе у року који 

одреди стечајни судија решењем о отварању поступка стечаја, могу и 
после тог рока али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 

огласа о отварању стечаја у "Службеном гласнику Републике Србије". Рок 

од 120 дана, иначе одређен одредбом члана 111. став 5. Закона о стечају, 

је преклузиван те је законодавац прописао и да ће се све пријаве поднете 
након тог рока, као неблаговремене, одбацити. Преклузивност значи да 

протеком законског, објективног рока поверилац губи право да своје 

потраживање оствари у поступку стечаја. Будући да у поступку стечаја 
није дозвољено враћање у пређашње стање16 неблаговремене пријаве се 

одбацују без обзира на разлог који је довео до пропуштања. Отуда стечај-

ни судија није овлашћен да цени субјективне околности као што је дан 
сазнања за отварање поступка стечаја,17 нити оправданост пропуштања 

рока, једнако као што ни другостепени суд не може одлуку стечајног 

судије, којом неблаговремену пријаву одбацује, укинути из разлога што је 

стечајни судија пропустио да цени разлоге који су довели до пропуштања. 
Пријаве потраживања које су поднете пре објављивања огласа о отварању 

поступка стечаја у Службеном гласнику Републике Србије, са друге стра-

не, не могу бити одбачене као преурањене.18 

 
15  Члан 80. ЗС 
16  Члан 43. став 3. ЗС 
17  Решење Привредног апелационог суда Пвж 423/2011 од 8.6.2011. године 
18  Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 4/2011, питање бр. 28 
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Својство странке, у поступку стечаја, стечајни и разлучни поверио-

ци стичу пријавом потраживања.19 Пријављују се сва потраживања наведе-

них поверилаца, без обзира на њихов основ и без обзира да ли се заснивају 

на извршној исправи. Такође, повериоци су дужни да пријаве и главни дуг 
и споредна потраживања. Уколико, дакле, стечајни или разлучни поверилац 

пропусти да у законом прописаном року поднесе пријаву потраживања из 

извршне исправе, губи право да се у поступку стечаја намири из деобне 
масе. Уколико пријавом потраживања не обухвати целокупно потраживање 

из једног основа или не обухвати сва потраживања из више основа, биће 

преклудиран у праву на њихово намирење у стечају. 

У том смислу уколико је на дан отварања поступка стечаја текао 

парнични поступак по тужби повериоца ради намирења потраживања пре-

ма стечајном дужнику, поступак се ex lege прекида а поверилац је дужан 
да у поступку стечаја своје потраживање пријави, па тек уколико оно буде 

оспорено може наставити парнични поступак, преиначењем тужбе захте-

вом да се оно утврди. Пропустом пријаве потраживања такав поверилац 
губи право да настави парнични поступак. Дакле, подношење пријаве 

потраживање јесте у диспозицији поверилаца али благовремена пријава 

потраживања услов је за остваривање права стечајних и разлучних пове-

рилаца њихово намирење, док је оспоравање пријављеног потраживања и 
упут на парницу ради његовог утврђења процесна претпоставка за вођење 

парничног поступка. 
 

2.2. Излучни повериоци 

Положај излучних поверилаца условљен је чињеницом да они свој 

захтев заснивају на стварном или личном праву (у пракси се углавном 

ради о праву својине дакле стварном праву) и да по том основу траже да 

се ствар излучи из стечајне масе. Стога они не подлежу правилима колек-
тивног и сразмерног намирења због чега нису искључиво везани за посту-

пак стечаја. Излучни поверилац се може обратити стечајним органима 

излучним захтевом или одмах иницирати парнични поступак. За излучне 
повериоце не постоји обавеза пријављивања потраживања у стечају, нити 

је процесна претпоставка за парницу са захтевом за излучење закључак 

 
19  Члан 51. став 2. ЗС 
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стечајних органа којим се захтев за излучење оспорава и поверилац упу-
ћује на парницу.20  

 

2.3. Заложни повериоци 

Положај заложних поверилаца у поступку стечаја законом је 

скромно уређен, на начин да је дефинисано да они нису стечајни ни раз-
лучни повериоци, да су дужни да у року за подношење пријаве потражи-

вања обавесте суд о заложном праву уз достављање доказа о заложном 

праву и изјаве о висини потраживања које је тим правом обезбеђено на 
дан отварања стечаја као дана када наступају његове правне последице и 

да на тај начин, подношењем обавештења, стичу својство странке.21 Ни 

ови повериоци, дакле, не подносе пријаву потраживања већ обавештење. 
Како обавештење које подноси заложни поверилац није, нити се може 

сматрати, пријава потраживања то рок за подношење истог није преклузи-

ван.22 Пропустом обавештавања заложни поверилац не губи своје заложно 

право али својство странке у поступку стечаја, са свим правима која му по 
том основу припадају (да захтева укидање мораторијума, поднесе предлог 

о повољнијем начину уновчења имовине на којој има заложно право и сл), 

стиче онда када обавести суд о заложном праву, па од тог момента може 
учествовати у поступку. Једноставно речено, пропуштањем обавештења 

заложни поверилац себе доводи у неповољнији положај у погледу реали-

зације свог заложног права, иако исто није изгубио.23 

 

3. Пресечни дан, камата до отварања стечаја  

и конверзија потраживања 

Имајући у виду обавезну садржину пријаве потраживања из члана 

111. став 1. Закона о стечају, те ценећи и прописане правне последице 

отварања поступка стечаја на потраживања из члана 81. истог закона, 

повериоци, између осталог, треба да: 

 

 
20  Решење Привредног апелационог суда Пж бр. 5968/2011 од 14.7. 2011. године 
21  Члан 49. став 6. ЗС 
22  Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 4/2015 питање бр. 25 
23  Гордана Ајншпилер Поповић, Појам и положај заложног повериоца, Билтен судске 

праксе привредних судова бр. 2/2019 
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- пријаве своја целокупна потраживања будући да она која нису 

доспела сматрају се доспелим, она која за предмет имају повремена дава-

ња постају једнократна, а неновчана потраживања изражавају се у новча-

ној вредности; 

- назначе посебно износ главног дуга и обрачунату камату;  

- потраживања у страној валути пријаве у валути потраживања; 

- означе ствар на којој је стечено разлучно право уколико се ради 

о обезбеђеном потраживању и износ потраживања који није обезбеђен, 

ако потраживање није у целини обезбеђено, и то све са стањем на дан 

отварања стечаја. 

Пријављује се и главно и споредно потраживање. Иако законода-

вац предвиђа да се пријављује износ "обрачунате камате" што упућује да 

се ради о камати обрачунатој у апсолутном износу од дана доспелости 
потраживања према одредбама основног посла па до дана отварања стеча-

ја, нема сметњи да се поступа и по пријави потраживања оног повериоца 

који је камату пријавио описно, наводећи период за њен обрачун. То је у 
складу са правилима Закона о парничном поступку, чију сходну примену 

предвиђа и Закон о стечају у члану 7. став 1, јер се такав захтев може сма-

трати одређеним. Ово из разлога што су одређени сви параметри за обра-

чун камате и то износ главног дуга и период обрачуна. Тада је стечајни 
управник овлашћен да по параметрима из пријаве изврши математички 

обрачун камате и искаже је у апсолутном износу а затим се о таквом 

потраживању изјасни признајући га или оспоравајући.24 Међутим, уколи-
ко поверилац пропусти да захтева камату не би било могућности за изја-

шњење стечајног управника о основаности права на то споредно потражи-

вање нити висини истог, па ни могућности да се оно намири.  

Подразумева се да када дужник до отварања стечајног поступка 

није пао у доцњу са измирењем обавезе према условима из основног 

посла, поверилац нема право на законску затезну камату на износ непла-
ћеног дуга.25 

Дан на који се врши обрачун потраживања, тзв. пресечни дан, је 

дан отварања стечаја.  

 
24  Судска пракса трговинских судова - Билтен бр. 3/2009, питање бр. 14 
25  Пресуда Врховног касационог суда Прев 415/17 од 30.11.2017. године 
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Потраживања у страној валути, која се у истој и пријављују, обра-

чунавају се у домаћу валуту - динарску противвредност према званичном 

средњем курсу Народне банке Србије са стањем на исти дан. То је после-

дица примене начела једнаког третмана и равноправности поверилаца 
будући да се оно може доследно спровести само уколико се сва основана 

потраживања утврде са стањем на исти дан.26  

Могућа је ситуација у којој правне последице отварања стечаја не 

наступају даном доношења решења о отварању. То се дешава онда када се 

решење о отварању стечаја (дан отварања стечаја) не истакне на огласној 

табли суда (дан наступања правних последица) истог дана. Разлози за то 
су углавном, ако не и искључиво, оперативно-техничке природе, одступа-

ња се односе на дан-два, мада је судска пракса Привредног апелационог 

суда уочила и ситуацију у којој је то одступање било скоро један месец. 
То се дешава и онда када је решење о отварању стечаја укинуто па у поно-

вљеном поступку стечај буде отворен, с обзиром да је Закон о стечају 

прописао да у том случају праве последице отварања стечајног поступка 
наступају даном када је прво решење истакнуто на огласној табли суда.27 

И тада, доследном применом одредби Закона о стечају, потраживања се 

утврђују, а она у страној валути обрачунавају у валуту РСД, са стањем на 

дан отварања стечаја, а не даном наступања његових правних последица. 
У случају укидања решења о отварању стечаја то би био дан доношења 

доцнијег. Наведено из разлога што је сам законодавац доспелост (недо-

спелих) потраживања према стечајном дужнику изричито везао за дан 
отварања стечајног поступка без изузетка, што је прописао да за необезбе-

ђена потраживања обрачунавање камате престаје даном отварања стеча-

ја,28 што се на тај начин искључује сваки могући утицај суда (стечајног 

судије или помоћној судског особља) на опредељење дана доспелости 
потраживања или на обрачун камате према стечајном дужнику и тако у 

пуном обиму оствари начело једнаког третмана поверилаца. У судској 

пракси је, међутим, исказано и другачије схватање према ком се конверзи-
ја потраживања у страној валути врши на дан наступања правних после-

дица отварања стечаја.29 

 
26  У том смислу и др Драгиша Б. Слијепчевић, Коментар Закона о стечају, стр. 249 
27  Члан 73. став 2. ЗС 
28  Члан 85. став 1. ЗС 
29  Пресуда Привредног апелационог суда Пж 5341/2018 од 25.12.2018. године 



Билтен Врховног касационог суда 

 118 

Везано за конверзију потраживања у валути ваља указати да се као 

спорно појавило и питање основаности захтева за утврђење потраживања 

према стечајном дужнику у страној валути. Питање је решено кроз правно 

схватање дато у одговору на питања привредних судова према ком "Оба-
веза обрачунавања девизних потраживања у динарску противвредност 

према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања 

стечаја из члана 84. став 3. Закона о стечају не искључује могућност пове-
риоца да води поступак ради утврђења потраживања у валути. Обавеза из 

одредбе члана 84. став 2. Закона установљена ради потреба вођења 

поступка, у циљу лакшег поступања стечајног управника односно једно-

ставније евиденције (процента учешћа потраживања одређеног повериоца 
у укупним, проценат намирења, гласања поверилаца и сл), те због чиње-

нице да се уновчењем стечајне масе остварују динарска новчана средства. 

Уколико се у парници утврди потраживање у валути, по главној деоби 
припашће му износ у проценту динарске противвредности по средњом 

курсу НБС на дан отварања стечаја, у ком се намирује исплатни ред у који 

је сврстан".30 

 

4. Потраживање камате за период од отварања стечаја 

4.1. Питање њеног пријављивања – спорност 

Предмет различитог размишљања је питање да ли поверилац, раз-

лучни или стечајни, у пријави потраживања мора изричито захтевати 

исплату камате након отварања поступка стечаја да би је и остварио, 
односно стекао могућност да је наплати или се самом пријавом потражи-

вања на име камате подразумева да се она захтева и за период након отва-

рања стечаја. 

Сагласно правном схватању датом у одговору на питања привред-

них судова који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове 

Привредног апелационог суда одржаној дана 7.11.2016. и 8.11.2016. годи-
не, да би се остварило право на камату по отварању поступка стечаја, 

потребно је да се пријавом потраживања определи ток камате од дана 

доспелости па до дана исплате.31 Другим речима, потребно је да повери-
лац пријавом потраживања јасно односно изричито тражи камату за пери-

 
30  Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 4/2014 
31  Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 4/2016, питање бр. 22 
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од после отварања стечаја, до исплате. Поступање првостепених привред-
них судова и стечајних судија је у складу са наведеним правним схвата-

њем, унисоно, па се обрачунавање камате по отварању поступка стечаја и 

њихова исплата врши само за оне повериоце који су у пријавама потражи-
вања изричито навели да захтевају и камату до исплате, односно камату 

по отварању поступка стечаја.  

Правна теорија, једним делом, сматра да је ово становиште у скла-

ду са одредбама Закона о стечају.32 Постоје и мишљења да се камата по 

отварању поступка стечаја не мора изричито пријавити.33 Аутор овог тек-

ста ово друго, очигледно мањинско, гледиште сматра прихватљивијим.  

Наиме, према одредби члана 111. став 1. тачка 5. Закона о стечају, 

на коју је напред већ указано, повериоци подносе пријаве тако што у истим 
наводе износ потраживања и то посебно износ главног потраживања "са 

обрачуном камате". Јасно је да уколико повериоци пријаве само износ глав-

ног дуга а не и камату било у апсолутном износу било тако што ће навести 
период за њен обрачун, камата као споредно тражење које уопште није при-

јављено не може бити ни испитивана па ни утврђивана, нити намирена у 

поступку стечаја. Али, камата за период након отварања стечаја не мора 

бити изричито тражена ако је већ захтевана, односно обрачуната до дана 
отварања стечаја. Уколико је поверилац пријавом обухватио обрачун кама-

те закључно са отварањем поступка стечаја не наводећи изричито да је тра-

жи и за период након отварања па до исплате, не може се сматрати да кама-
ту за период по отварању стечаја не потражује. Ово из разлога што је такав 

обрачун камате засновао управо на одредби члана 85. став 1. Закона о сте-

чају којом је прописано да обрачунавање камате престаје даном отварања 
стечајног поступка. Ако обрачунавање престаје са једне стране, а пријавом 

потраживања у смислу одредбе члана 111. став 5. Закона о стечају се прија-

вљује главни дуг "са обрачуном камате" онда обрачун након отварања и 

није могао бити обухваћен пријавом. Стога, како се у пријави тражи обра-
чун камате, а како обрачунавање камате престаје даном отварања стечајног 

поступка, то стечајни поверилац и не може приложити другачији обрачун 

камате, односно тражити је на начин који није у складу са одредбом члана 
85. став 1. Закона о стечају. Обрачун камате до исплате није могуће прило-

 
32  В. Радовић, Стечајно право, књига I, стр. 660 
33  М. Радовић, Правни третман камате у нашем стечајном праву, Право и привреда бр. 

4-6/2012 
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жити уз пријаву јер је датум исплате непознат. Правно схватање да се кама-
та може пријавити и описно, навођењем датума за обрачун, не би требало 

проширити и на закључак о обавези пријаве камате "до исплате". Наведено 

становиште судске праксе последица је принципа одредивости захтева (јер 
постоје параметри за његово одређивање тј. обрачун), али не може се само 

из чињенице да је камату могуће описно захтевати "до исплате", изводити 

закључак о обавезности таквог захтева онда када закон такву обавезу не 
познаје. Надаље, одредба члана 85. став 3. Закона о стечају не одређује да 

ће се обрачун камате за период од отварања стечаја извршити само за оне 

повериоце који су и захтевали камату по отварању стечаја већ уређује да се 

она обрачунава свим стечајним повериоцима сразмерно и исплаћује незави-
сно од исплатног реда.  

Стога, по мишљењу аутора овог рада, чињеница да је поверилац 

пријавио потраживање по основу камате до отварања поступка стечаја 

подразумева да му припада и право на камату у смислу одредбе члана 85. 

став 3. Закона о стечају, ако се за то стекну услови. 

 

5. Обрачун камате по отварању стечаја и њено намирење 

Закон о стечају на различит начин регулише питање обрачунавања 

уговорених и затезних камата, по отварању стечаја, у зависности од тога 
да ли се ради о необезбеђеном или обезбеђеном потраживању. Тако, 

одредба члана 85. ст. 1. прописује да за необезбеђена потраживања у сте-

чајном поступку, обрачунавање уговорених и затезних камата престаје 
даном отварања стечајног поступка, а став 2. да на обезбеђена потражива-

ња у стечајном поступку обрачунава се уговорена и затезна камата, али 

само до висине реализоване вредности имовине која служи за обезбеђење 

потраживања. Даље прописује, у ставу 3, да ако после измирења свих 
потраживања постоје расположива средства за исплату, стечајни судија 

одобрава обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима и за 

период после отварања стечајног поступка и обрачунавање и плаћање 
камате обезбеђених поверилаца које нису измирене из реализоване вред-

ности предмета обезбеђења. Камата из става 3. овог члана обрачунава се 

по прописима којима се одређује стопа законске затезне камате из облига-
ционих односа, при чему се камата свим стечајним повериоцима исплаћу-

је сразмерно, независно од исплатних редова, а како је и прописано у ста-

ву 4. наведеног члана. 



Грађанска, привредна и прекршајна материја 

 

 121 

Очит је различит третман разлучних у односу на необезбеђене 

повериоце што је последица права првенственог намирења разлучних из 

имовине на којој имају обезбеђење, а за износ који је истим покривен. 

Заједничко за све повериоце је да се камата по отварању поступка 

стечаја обрачунава на износ пријављеног и признатог главног дуга.34 

Када су у питању необезбеђена потраживања, односно потражива-

ња стечајних поверилаца, даном отварања стечајног поступка престаје 

обрачунавање сваке камате. У смислу напред наведеног и одредбе члана 

111. став 1. Закона о стечају, стечајни поверилац ће пријавити своје потра-
живање које се састоји од главног дуга и камате обрачунате до дана отва-

рања поступка стечаја. Такво потраживање улази у испитни поступак, те 

уколико се утврди основаним било у самом поступку стечаја неоспорава-
њем од стране стечајног управника или другог повериоца, односно у пар-

ничном поступку уколико је оспорено, онда оно представља износ са 

којим тај поверилац улази у фазу деобе, односно намирења. Дакле, износ 
за који стечајни поверилац може бити намирен у поступку главне деобе 

јесте збир главног потраживања и камате обрачунате до дана отварања 

поступка стечаја.  

Ситуација је сложенија када су у питању обезбеђена потраживања, 

односно разлучни повериоци. У погледу ових прво ограничење које се 

може поставити произлази из начела специјалитета хипотеке и у вези са 
тим могућности да се из висине реализоване вредности предмета обезбеђе-

ња намири само оно потраживање које је истим и обезбеђено. Уколико, 

којим случајем, камата не би била обухваћена заложном изјавом (основом 
успостављања), онда споредно потраживање такав поверилац не би оства-

ривао као разлучни, већ као стечајни поверилац по правилима из одредбе 

члана 85. став 1. Закона о стечају, што значи и да би се обрачунавање могло 

вршити само до дана отварања поступка стечаја. Такав поверилац би за 
износ споредног потраживања, односно камате обрачунате у апсолутном 

износу до дана отварања стечаја, био стечајни и намиривао се у складу са 

исплатним редом коме такво необезбеђено потраживање припада. 

 
34  Билтен судске праксе привредних судова бр. 3/2009, стр. 124 и решење Привредног 

апелационог суда Пвж 847/2012 од 8.11.2012. године – Билтен судске праксе привред-

них судова бр. 4/2012 
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У случају да су и главно и споредно потраживање обухваћени 

заложним правом, онда обрачунавање камата код обезбеђених потражива-

ња не престаје даном отварања поступка стечаја. Међутим, оне се могу 

обрачунавати само до висине реализоване вредности имовине која служи 
за обезбеђење и то је друга граница за обрачун. Следи да лимит до ког се 

може вршити обрачунавање камате јесте реализована вредност уновчене 

имовине која служи за обезбеђење потраживања.  

Синтагму "реализована вредност имовине која служи за обезбеђе-

ње потраживања" треба тумачити тако да се ради о оном новчаном износу 

који је добијен уновчењем имовине под теретом, а који служи за намире-
ње обезбеђеног потраживања. То даље значи да, у складу са одредбом 

члана 133. став 12. Закона о стечају, из остварене цене добијене уновче-

њем имовине под теретом првенствено намирују трошкови продаје и дру-
ги неопходни трошкови (трошкови процене имовине, трошкови оглашава-

ња, законске обавезе и сл.), који укључују и награду стечајног управника, 

а из преосталог износа исплаћују се разлучни повериоци чије је потражи-
вање било обезбеђено продатом имовином и заложни у складу са њихо-

вим правом приоритета. Следом реченог, лимит за обрачун камате није 

бруто остварена купопродајна цена, већ износ који се добије након нами-

рења трошкова продаје и других неопходних трошкова.  

Надаље, сагласно истој одредби члана 133. став 12. Закона о сте-

чају разлучни повериоци морају бити намирени у року од пет дана од 
дана када је стечајни управник примио средства. Услов за њихово нами-

рење је да је стечајни управник сачинио обрачун, с тим да истим прво 

мора затворити трошкове продаје и друге неопходне трошкове, као и 
награду управника по основу намирења разлучних поверилаца, на који 

начин се добија износ нето купопродајне цене која служи за намирење. 

Том приликом стечајни управник врши и обрачун камате на износ призна-

тог главног дуга. 

Дакле, у односу на нето остварену купопродајну цену, даном сачи-

њавања обрачуна ради намирења разлучних поверилаца коначно се утвр-
ђује обим њиховог намирења из колатерала, па и могућност наплате кама-

те обрачунате по отварању поступка стечаја.  

Уколико је купопродајна цена довољна да се из ње намири прија-

вљено потраживање на пресечни дан - дан отварања стечаја, односно 

главни дуг и камате које постоје на дан отварања стечаја и као такве су 
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пријављене и признате, а остане вишак новчаних средстава, из истог изно-
са се намирује камата обрачуната по отварању поступка стечаја до дана 

сачињавања обрачуна.  

То у коначном значи да се камата по отварању стечаја разлучном 

повериоцу обрачунава до висине остварене нето купопродајне цене а вре-

менски најдуже до дана сачињавања обрачуна за исплату разлучних пове-
рилаца.  

Уколико на обезбеђеној имовини постоји више успостављених 

заложних права, односно права вишег и нижег ранга приоритета, а прво-
редни разлучни поверилац је у поступку стечаја пријавио главни дуг и 

уговорену или законску затезну камату, његово потраживање се мора 

намирити у целости да би се приступило намирењу потраживања разлуч-
ног повериоца или заложног, који има уписану хипотеку или ручну залогу 

другог реда.35  

Уколико нема разлучних поверилаца са нижим рангом приоритета 

а остане вишак средстава по намирењу разлучног повериоца са каматом 

до дана сачињавања обрачуна, вишак остварене купопродајне цене уноси 

се у стечајну масу ради намирења стечајних поверилаца тј. у деобну масу.  

Уколико се из остварене купопродајне цене може намирити само 

део потраживања (нпр. део главног дуга или главни дуг и део камате до 
отварања стечаја или главни дуг, камата до дана отварања стечаја и део 

камате након отварања) тај износ ће се на основу обрачуна стечајног 

управника и решења стечајног судије о намирењу разлучног повериоца и 
исплатити. За износ за који је остао ненамирен из обезбеђене имовине, без 

обзира да ли се ради о главном дугу или камати, разлучни поверилац се 

намирује под истим условима као и стечајни повериоци. Наведено произ-

лази из одредбе члана 49. став 2. Закона о стечају која прописује да ако је 
износ потраживања разлучних поверилаца већи од износа средстава 

остварених продајом имовине на којој су стекли разлучно право, право на 

намирење за разлику у висини тих износа остварују као стечајни поверио-
ци. Износ дуга са стањем на дан отварања стечаја, који није намирио као 

разлучни, поверилац ће намирити из расположиве деобне масе, по реше-

њу о главној деоби и сразмерно учешћу свог ненамиреног дела дуга у 
укупним потраживањима припадајућег исплатног реда. У том случају 
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камату по отварању стечајног поступка може остваривати, као и стечајни 
повериоци, на темељу и под условима одређеним чланом 85. став 3. Зако-

на о стечају. То значи да уколико после измирења свих потраживања, 

потраживања утврђена коначном листом, постоје расположива средства за 
исплату, стечајни судија одобрава обрачунавање и плаћање камате за 

период после отварања стечајног поступка и то како стечајним поверио-

цима тако и обрачунавање и плаћање камате обезбеђених поверилаца који 
нису измирени из остварене вредности предмета обезбеђења. Услов за 

остваривање права у овом случају јесте постојање расположивих средста-

ва и решење стечајног судије којим одобрава обрачунавање и плаћање 

камате.  

Камата за период по отварању стечаја се обрачунава искључиво 

по стопи Закона о затезној камати што значи и на потраживања по основу 
јавних прихода на која се, иначе, примењује Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији. Она се исплаћује свим повериоцима сразмерно 

без обзира на припадност њихових потраживања неком исплатном реду. 
Дакле, на камату по отварању поступка стечаја не примењује се редослед 

намирења из одредбе члана 54. Закона о стечају.  

Ограничење у погледу обрачуна камате након отварања поступка 

стечаја из члана 85. став 1. и 2. Закона о стечају, по природи ствари, не 

односи се на заложног повериоца. Ово из разлога што заложни поверилац 

нема новчано потраживање према стечајном дужнику ни обезбеђено ни 
необезбеђено. Његово потраживање према личном дужнику подлеже пра-

вилима посла из ког је проистекло и у погледу доспелости и у погледу 

висине, те права на камату. Са друге стране, износ за који се заложни 
поверилац у поступку стечаја може намирити од стечајног дужника 

(суштински као заложног дужника који је дужан да трпи намирење) зави-

си како од висине потраживања коју има према редовном дужнику по 

правилима посла тако и од евентуалних ограничења која произилазе из 
принципа специјалитета хипотеке. Намирује се према рангу приоритета 

тако што се прво намирује поверилац вишег реда у целини (ако је то раз-

лучни поверилац онда по напред наведеним правилима) па се тек онда 
може приступити намирењу нижерангираног. 

Како је потраживање излучног повериоца неновчано то се за пита-

ње наплате камата и не поставља. 
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Ситуација се свакако мења ако је предмет излучења неовлашћено 

отуђен будући да у том случају излучни поверилац има право да захтева 

накнаду штете било као поверилац стечајне масе било као стечајни пове-

рилац. Наиме, уколико је предмет излучења неовлашћено отуђен у току 
поступка стечаја, излучни поверилац своје право на накнаду штете оства-

рује као поверилац стечајне масе, пре намирења потраживања стечајних 

поверилаца разврстаних по исплатним редовима. Тада право на камату 
остварује као и сви остали повериоци стечајне масе. 

Уколико је до неовлашћеног отуђења ствари дошло пре отварања 

поступка стечаја онда такво лице своје новчано потраживање на име 
накнаде штете остварује на начин и у обиму као и сваки други стечајни 

поверилац.  

 

6. Закључак 

Предмет овог рада имао за циљ, пре свега, указивање на различито 

гледиште у погледу обавезе поверилаца да пријавом потраживања изри-
чито захтевају камату након отварања поступка стечаја, а као претпостав-

ку за наплату у поступку стечаја. Учинило се целисходним указати и на 

још нека питања која спорадично изазивају дилеме у судској пракси, 

какво је питање конверзије потраживања у случају одступања датума 
наступања правних последица отварања стечаја од дана његовог отвара-

ња, те стога могу утицати на доследност примене једног од основних 

начела поступка стечаја - начела једнаког третмана и равноправности. 
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Милена Поповић, 

судија Прекршајног апелационог суда 

 

 

ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ НОСИЛАЦА  

ЈАВНЕ ВЛАСТИ ПРЕМА ЗАКОНУ О СЛОБОДНОМ 

ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Уводне напомене 

Конвенција за заштиту људских права и основних слобода у делу 

у коме се наводе права и слободе, у члану 10. прокламује слободу изража-

вања и то на начин да свако има право на слободу изражавања, а ово пра-
во укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саоп-

штавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на 

границе. Овај члан не спречава државе да захтевају дозволе за рад телеви-

зијских, радио и биоскопских предузећа. У ставу 2. прописано је да пошто 
коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно 

се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казна-

ма прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интере-
су националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбед-

ности, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или 

морала, заштите угледа или права других, спречавања откривања обаве-
штења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета и непристра-

сности судства. 

Уставом Републике Србије ("Службени гласник РС”, број 

98/2006), право на приступ информацијама постало је и Уставом гаранто-
вано право грађана, и то кроз право на обавештеност, с обзиром да је у 

члану 51. Устава прописано да свако има право да истинито, потпуно и 

благовремено буде обавештаван о питањима од јавног значаја и средства 
јавног обавештавања су дужна да то право поштују, а у ставу 2. члана 51. 

Устава прописано је да свако има право на приступ подацима који су у 
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поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овла-
шћења, у складу са законом.  

Још пре доношења Устава Републике Србије из 2006. године 

донет је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, (у 
даљем тексту: Закон), објављен у "Службеном гласнику РС", број 

120/2004, ступио на правну снагу 13.11.2014. године а потом је мењан 

2007, 2009. и 2010. године, Законима о изменама и допунама Закона о сло-
бодном приступу информацијама од јавног значаја објављеним у "Слу-

жбеном гласнику РС", бр. 54/07, 104/09, и 36/10.    

Законом о слободном приступу информација од јавног значај као 

што је то прописано чланом 1 (предмет закона), уређују се права на при-
ступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне вла-

сти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења сло-

бодног демократског поретка и отвореног друштва, а ради остваривања 
права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу 

органи јавне власти, овим законом је установљен Повереник за информа-

ције од јавног значаја (у даљем тексту: Повереник), као самосталан 

државни орган, независан у вршењу своје надлежности. Информација од 
јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, 

настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одре-
ђеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан 

интерес да зна, а да би се нека информација сматрала информацијом од 

јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти 
или које друго лице, није битан носач информација (папир, трака, филм, 

електронски медији и сл) на коме се налази документ који садржи инфор-

мацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити 

су битна друга слична својства информације. Орган јавне власти, у сми-
слу Закона јесте државни орган, орган територијалне аутономије, орган 

локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних 

овлашћења и правно лице које оснива или финансира у целини, односно у 
претежном делу државни орган, а да не би било дилема ко се све сматра 

органом јавне власти, на сајту Повереника објављен је Каталог органа јав-

не власти, који садржи преко 11.000 органа јавне власти а тај број није 
коначан.  
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Чланом 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја прописане су законске претпоставке о оправданом интересу па је 

тако прописано да се сматра да оправдани интерес јавности да зна постоји 

увек када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се 
односе на угрожавање односно заштиту здравља становништва и животне 

средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже орган 

власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна, из члана 2. овог 
закона, постоји увек када се ради о информацијама којима располаже 

орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља ста-

новништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама 

којима располаже орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности 
да зна, из члана 2. овог закона постоји, осим ако орган власти докаже 

супротно, што значи да је терет доказивања да не постоји "оправдан инте-

рес јавности да зна", на органу јавне власти. 

 

Овлашћеност тражилаца информација за подношење захтева  

за покретање прекршајног поступка 

У раду прекршајних судова, прекршајни поступци покренути због 
прекршаја из Закона о слободном приступу информацијама од јавног зна-

чаја су били ређи од 2010. до 2013. године, након чега је све већи број 

прекршајних поступака у којима су предмет прекршаји управо из овог 
закона, при чему су најчешћи прекршаји из члана 46. став 1. тач. 8. и 12. 

Закона. Иако сходно члану 45. Закона, надзор над спровођењем закона 

врши министарство надлежно за послове управе а инспекцијски надзор 
над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за послове 

управе преко управне инспекције, чињеница је да се захтеви за покретање 

прекршајних поступака подносе најчешће од стране оштећених, односно 

тражилаца информација. Управо у погледу овлашћености тражилаца 
информација као оштећених да подносе захтеве за покретање прекршај-

них поступака, појавила се дилема у првостепеним судовима и у Прекр-

шајном апелационом суду, у погледу тога да ли тражилац информације 
увек има својство оштећеног, да ли то својство мора доказивати а посебно 

да ли правном лицу може бити повређено неко лично право, те да ли је 

правно лице као тражилац информације овлашћено да поднесе захтев за 
покретање прекршајног поступка. Лично сам сматрала као и остале судије 

Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду, да је тражилац 
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информације, било да је у питању физичко лице или правно лице, увек 
овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка као 

оштећени, с обзиром да је чланом 180. став 1. Закона о прекршајима про-

писано да је оштећени овлашћен да поднесе захтев за покретање прекр-
шајног поступка увек, осим ако законом није одређено да је за покретање 

прекршајног поступка искључиво овлашћен орган из члана 179. став 2. 

Закона о прекршајима, те да тражилац информације не мора доказивати 
својство оштећеног, јер се ради о повреди личног права и то било да је у 

питању физичко или правно лице. О овој проблематици је на седници 

Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 6.12.2016. годи-

не усвојен правни став да је ускраћивањем адекватног одговора тражиоцу 
информације учињена повреда личног права и да је тражилац информаци-

ја оштећени и увек је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршај-

ног поступка по члану 180. став 1. Закона о прекршајима, јер Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја није одређено да је 

за покретање прекршајног поступка искључиво овлашћен орган из члана 

179. став 2. Закона о прекршајима. Наведено произилази свакако и из чла-

на 5. Закона који прописује да свако има право да му буде саопштено да 
ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, одно-

сно да ли му је она иначе доступна и свако има право да му се информа-

ција од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид 
у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију 

тог документа као и право да му се, на захтев, копија документа упути 

поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.  

 

Одговорна лица у органима јавне власти 

У члану 46. став 1. тач. 1. до 17. Закона, прописано је да ће се 

казнити за прекршај одговорно лице у органу јавне власти. Што се тиче 
одговорног лица у органу јавне власти, изменама и допунама Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гла-

сник РС" број 104/09) одређено је да ће се казнити одговорно лице у орга-
ну јавне власти за прекршаје из тог Закона а пре тога је била прописана 

прекршајна одговорност овлашћеног лица у органу власти, што иначе 

није било у складу са одредбама Закона о прекршајима, који као субјекте 



Билтен Врховног касационог суда 

 130 

одговорности познаје физичка лица, правна лица, предузетнике и одго-
ворна лица у правним лицима. 

У члану 38. став 1. Закона прописано је да ће одговорно лице у 

органу власти одредити једно или више службених лица (у даљем тексту: 
овлашћено лице) за поступање по захтеву за слободан приступ информа-

цијама од јавног значаја а наведене су и обавезе овлашћеног лица а то су 

да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и 
обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно 

доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, 

пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утвр-

ђених законом, предузима мере за унапређење праксе поступања са носа-
чима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе 

њиховог чувања и обезбеђења, а такође је прописано да ако овлашћено 

лице из става 1. тог члана није одређено, за поступање по захтеву надле-
жно је одговорно лице у органу власти.  

По мом личном мишљењу, одговорно лице је увек функционер 

органа власти који суштински, и уколико је одредио лица овлашћена за 

поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног зна-
чаја, има увид и сазнања о тражењу информација и утиче на то да ли ће се 

те информације дати, у ком обиму ће се дати итд, те је прекршајна одго-

ворност одговорног лица у органу јавне власти, тачније функционера или 
руководиоца органа власти, оно што би требало да је правило, јер долази-

мо у ситуацију да су рецимо у неким органима власти, лица која су овла-

шћена за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја, на таквим позицијама и радним местима да је потпуно илу-

зорно очекивати да та лица самостално одлучују о "давању информација” 

и о одговору тражиоцу информација. 

У Прекршајном апелационом суду су такође била различита 
мишљења у погледу тога ко одговара за ове прекршаје односно да ли се 

под појмом одговорно лице у органу јавне власти подразумева функцио-

нер или одговорно лице може бити и службено лице које је одређено да 
поступа по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја. С тим 

у вези је на одвојеним седницама седишта и одељења Прекршајног апела-

ционог суда у 2017. години, већином гласова свих судија, заузето правно 
схватање да статус одговорног лица по Закону о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја могу имати и руководилац органа јавне 
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власти и лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја, а 
које ће лице заиста сносити одговорност за прекршај зависи од тога да ли 

је у органу уопште одређено службено (овлашћено) лице које би поступа-

ло по захтевима за приступ информацијама - ако јесте онда оно под зако-
ном одређеним условима сноси одговорност за прекршај, а ако овлашћено 

лице није одређено онда одговорност за пропуст сноси руководилац орга-

на власти. 

Врховни касациони суд је у пресуди Прзз. 25/2019 од 27.2.2020. 

године изнео такав став, наводећи да се садржина одредбе члана 46. став 

1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја мора 

тумачити у складу са садржином одредбе члана 30. Закона о прекршаји-
ма која дефинише ко се сматра одговорним лицем у смислу Закона о 

прекршајима, а одговорним лицем у смислу тог закона се сматра лице 

коме су у правном лицу поверени одређени послови који се односе на 
управљање, пословање или процес рада, као и лице које у државном 

органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоупра-

ве врши одређене дужности. Полазећи од члана 46. став 1. тачка 8) и 

члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја и од члана 30. став 1. Закона о прекршајима, по налажењу 

Врховног касационог суда "не може се прихватити као правилна оцена 

нижестепених судова да окривљени као овлашћено службено лице за 
поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног зна-

чаја није одговорно лице у органу јавне власти у смислу цитираног чла-

на 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја. Врховни касациони суд сматра да уколико руководилац 

органа јавне власти не одреди службено лице за поступање по захтеву за 

приступ информацијама од јавног значаја, казнена одредба члана 46. 

тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
односи се на руководиоца органа јавне власти као одговорно лице. 

Међутим, уколико руководилац органа јавне власти овласти једно или 

више службених лица за поступање по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја на начин прописан одредбом члана 38. 

ст. 1. и 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног знача-

ја, онда се наведена казнена одредба односи на то службено лице јер се 
оно сматра одговорним лицем у смислу члана 30. став 1. Закона о прекр-

шајима. Ово стога што му је руководилац органа поверио посао, одно-
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сно дужност да уместо њега, као овлашћено лице, поступа по захтевима 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја."  

Оваква одлука Врховног касационог суда се не може оспоравати, 

јер заиста Закон о прекршајима дефинише појам одговорног лица на већ 
наведени начин, међутим, лично сам мишљења да је законодавац управо 

изменама закона из 2009. године, хтео (али није формулисано на прави 

начин), да пропише одговорност руководиоца органа власти, што проис-
тиче из саме концепције и целокупне садржине Закона о слободном при-

ступу информацијама од јавног значаја. У пракси се може десити да руко-

водилац органа власти овласти више лица која поступају по захтевима за 

приступ информацијама од јавног значаја, при чему то није објављено у 
Информатору о раду, па уколико тражилац информације тражи информа-

цију ко је лице које је овлашћено да поступа по захтевима за приступ 

информацијама и не добије одговор, у том случају тражилац информације 
долази у ситуацију да не зна против кога да поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка, јер уколико захтев поднесе против руководиоца 

органа власти а у поступку се утврди да је за поступање по захтевима за 

приступ информацијама овлашћено одређено лице, прекршајни поступак 
против руководиоца органа власти би био завршен доношењем ослобађа-

јуће одлуке. Тражиоци информација у случају недобијања информације 

или непоступања у складу са одредбама Закона, уколико хоће да поднесу 
захтев за покретање прекршајног поступка морају пре свега добро истра-

жити против кога ће захтев поднети, односно ко је у конкретном случају и 

у конкретном органу јавне власти, одговорно лице у смислу члана 46. 
Закона. Међутим, без обзира што су се многи тражиоци информација 

обраћали директно Прекршајном апелационом суду тражећи да се уједна-

чи пракса и да "руководилац органа мора бити одговорно лице у смислу 

већ наведеног Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја”, с обзиром и на правно схватање Прекршајног апелационог суда 

као и на изнети став у цитираној пресуди Врховног касационог суда, тра-

жилац информације, уколико хоће да поднесе захтев за покретање прекр-
шајног поступка, у случају да није добио адекватан одговор од стране 

органа власти, мора прво "истражити” које лице је овлашћено за поступа-

ње по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, тачније ко је 
од службених лица то овлашћено лице у конкретном случају и за одређе-
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не информације, како би захтев за покретање прекршајног поступка под-
нео против тог лица. 

 

Непоступање по захтеву за приступ информацијама 

У пракси прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда 

најчешћи прекршај јесте прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона 

којим је иначе прописано да ће се новчаном казном од 5.000,00 до 
50.000,00 динара казнити за прекршај одговорно лице у органу јавне вла-

сти, ако орган јавне власти не поступи по захтеву за приступ информаци-

јама у складу са овим законом, односно достави непотпуне или нетачне 

информације (члан 16), а чланом 16. став 1. је прописано да је орган вла-
сти дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути 
копију тог документа, а копија документа је упућена тражиоцу даном 

напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена. 

Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити 

да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за 
угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган 

власти мора да поступи најкасније у року од 48 сати од пријема захтева, 

дакле нема рок од 15 дана, који рок се односи на све друге информације. 
У ставу 3. члана 16. Закона прописано је да ако орган власти није у могућ-

ности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести 

тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који 
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог доку-

мента, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана прије-

ма захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити 

дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити 
о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи 

тражену информацију, издати му односно упутити копију тог документа. 

Чланом 16. став 10. Закона прописано је да ако орган власти одбије да у 
целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да 

му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 

односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најка-
сније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању 
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захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тра-
жиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

Како ће поступити орган власти зависи од тога шта се тражи зах-

тевом, односно тражилац информације може на пример у захтеву само да 
тражи од органа власти да га обавести да ли поседује информацију и у 

том случају орган власти је дужан да га о томе обавести, може тражити да 

му се стави на увид документ који садржи тражену информацију, о чему 
ће такође бити обавештен од стране органа власти а увид у документ који 

садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа 

власти, а може тражити да му орган власти изда или упути копију тог 

документа.  

Што се тиче прекршаја из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о сло-

бодном приступу информацијама од јавног значаја, прекршајни судови 

спроводе доказни поступак у складу са одредбама Закона о прекршајима 
при чему је терет доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговор-

ности на подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка, па иако 

се некад чини да се можда тражи превелики број информација, да се тра-

же информације за које се чини да уопште нису од значаја тражиоцу, за 
прекршајни поступак је само битно да ли је у питању информација од јав-

ног значаја у смислу Закона, а органи власти имају могућност одговора у 

смислу чл. 9, 10, 13, 14. и 16. Закона.  

Међутим, оно што је специфично а везано је за поступке који се 

воде пред прекршајним судовима, (мада могу бити и поступци пред дру-

гим судовима), јесте питање да ли у случају када је тражилац информаци-
је странка у поступку, (најчешће подносилац захтева за покретање прекр-

шајног поступка), судови морају поступити по захтеву за приступ инфор-

мацијама од јавног значаја и из прекршајног списа доставити копије одре-

ђених докумената који се траже, иако странке у поступку имају могућност 
разматрања и преписивања списа као и тражење копије списа, у складу са 

Законом о прекршајима и Судским пословником. Повереник је исказао 

свој став кроз донета решења, па тако у решењу број 071-01-2187/2018-03 
од дана 15.10.2019. године поништава решење Прекршајног суда у Бео-

граду Су.бр. II 17а-1731/2018 и предмет враћа на поновни поступак са 

образложењем да "право на слободан приступ информацијама од јавног 
значаја се не може ограничити само зато што је жалилац странка у неком 

другом, у конкретном случају, судском поступку, нити странка као тражи-
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лац информација од јавног значаја може имати мања права од било ког 
другог лица, јер је право на слободан приступ информацијама од јавног 

значаја зајемчено свакоме у складу са чланом 51. Устава Републике Срби-

је и одредбама чл. 5. и 6. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја”. Такође се наводи да је одлука о одбијању захтева тражио-

ца информације заснована само на томе што је жалилац странка у поступ-

ку на кога се имају применити одредбе Закона о прекршајима, те да та 
чињеница није сама по себи разлог за ускраћивање права на приступ 

информацијама. Решењем број 071-01-3706/208-03 од 6.11.2019. године је 

поништено решење Прекршајног суда у Београду и наложено том суду да 

најкасније у року од пет дана од пријема решења достави тражене инфор-
мације, односно копију решења тог суда од 10.10.2018. године с тим што 

ће пре достављања заштити податке о личности, као што су имена и пре-

зимена свих лица осим службених, адресе становања, лични и матични 
број грађана и слично, уколико су такви подаци садржани у решењу и 

исте учинити недоступним, а у овом случају је такође тражилац информа-

ције био странка у поступку, а првостепени суд је одбио захтев за слобо-

дан приступ информацијама од јавног значаја, с образложењем да тражи-
лац информације злоупотребљава право на приступ информацијама од 

јавног значаја, у смислу члана 13. Закона. Повереник није прихватио 

одговор Прекршајног суда у Београду, да Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја није lex specialis у односу на Закон о 

прекршајима и да се не могу дерогирати одредбе Закона о прекршајима 

јер би странке у прекршајном поступку прибављале за себе више права од 
оних која имају по том Закону, користећи паралелно и пропис који регу-

лише право јавности и пропис који регулише права странака у поступку. 

За разлику од изнетог одговора, Повереник истиче да је "Закон о слобод-

ном приступу информацијама од јавног значаја lex specialis пропис у 
материји слободног приступа информацијама од јавног значаја и такво 

својство има у односу на све друге прописе којима се та материја не регу-

лише, па стога и у односу на, не само на Закон о општем управном 
поступку већ и на, између осталих, и Закон о прекршајима”. 

Основано се у овим ситуацијама поставља питање једнакости 

странака у поступку, јер ако једна од странака, уместо да сходно одредба-
ма процесних закона тражи копије списа уз плаћање одређене таксе за то, 

одлучи да "постане тражилац информације”, суштински искључиво због 



Билтен Врховног касационог суда 

 136 

погодности које пружа Закон о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја јер може тражити копије списа и то бирати начин доставе, 

путем поште, електронским путем, без плаћања таксе, док друга странка 

долази у суд да врши увид у списе, подноси захтев за копије списа, плаћа 
таксу, итд, услед чега можемо доћи у ситуацију да се странке у поступци-

ма, зарад лакшег приступа суду и погодности које Закон пружа, определе 

да поред својства странке у поступку имају и својство тражиоца информа-
ције, што би водило злоупотреби права на приступ информацијама од јав-

ног значаја, што није у духу Закона и што би се лоше одразило и на рад 

судова, о чему би законодавац морао водити рачуна у наредним изменама 

Закона. 

 

Онемогућавање остваривања права на слободан приступ  

информацијама од јавног значаја 

Један од прекршаја, посебно чест на подручју Прекршајног апела-

ционог суда, Одељења у Нишу јесте прекршај из члана 46. став 1. тачка 

12) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који 

прекршај чини одговорно лице у органу јавне власти ако орган јавне вла-
сти на било који други начин, супротно одредбама овог закона, онемогу-

ћава остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног 

значаја (члан 22. став 1. тачка 6) а наведеним чланом 22. став 1. тачка 6) 
Закона прописано је да тражилац може изјавити жалбу Поверенику, ако 

орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу оствари-

вање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, 
супротно одредбама овог закона. У пракси се појавила дилема у погледу 

тумачења ове одредбе. Наиме, захтеви за покретање прекршајног поступ-

ка се подносе када орган јавне власти није "ћутао” него је поступио по 

захтеву за добијање информација тако што је у смислу члана 13. Закона 
донео решење којим одбија захтев тражиоца информација да му да одре-

ђене информације од јавног значаја уз образложење да тражилац злоупо-

требљава право на приступ информацијама од јавног значаја или да је тра-
жење неразумно и често или да се захтев понавља за истим или већ доби-

јеним информацијама или се тражи превелики број информација, дакле 

орган јавне власти је на неки начин реаговао на тражење информација 
доносећи решење и достављајући то решење тражиоцу информација, са 

поуком о праву на жалбу, али је тражилац информација незадовољан 
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донетом одлуком и у принципу захтева прекршајну одговорност одговор-
ног лица у органу јавне власти ценећи да се на тај начин "супротно одред-

бама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја" оне-

могућава остваривање права на слободан приступ информацијама од јав-
ног значаја. Код казнене одредбе члана 46. став 1. тачка 12. Закона наводи 

се члан 22. став 1. тачка 6) који само упућује на то да тражилац може изја-

вити жалбу Поверенику ако орган власти на други начин отежава или оне-
могућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информација-

ма од јавног значаја, супротно одредбама овог закона. Навођење члана 22. 

став 1. тачка 6) код казнене одредбе члана 46. став 1. тачка 12) је нејасно, 

па је то у пракси створило подељена мишљења, јер одређени број судија 
сматра да када орган јавне власти донесе решење и одбије захтев тражио-

ца да му се дају одређене информације, у том случају тражилац информа-

ције може да се обрати жалбом Поверенику, али не и да подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка у коме у чињеничном опису прекршаја 

наводи управо то да је орган јавне власти "одговорио решењем" којим 

одбија давање информација од јавног значаја наводећи као разлоге да тра-

жилац информације тражи исту информацију више пута, да је тражење 
неразумно и често итд., у смислу члана 13. Закона, те да на тај начин оне-

могућава остваривање права на слободан приступ информацијама од јав-

ног значаја. 

Основно питање код овог прекршаја који се, у пракси, углавном 

састоји у томе да је орган јавне власти донео решење и одбио да да 

информацију наводећи неке од разлога из члана 13. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, јесте да ли судови могу да 

разматрају правилност и законитост решења које је донето по Закону о 

општем управном поступку од стране органа јавне власти и на које тражи-

лац информације, сходно члану 22. став 1. тачка 6) Закона, има право жал-
бе Поверенику. У овим ситуацијама Прекршајни апелациони суд је у 

већини случајева доносио одлуке којим је или преиначио првостепене 

пресуде којима су окривљени оглашени одговорним за прекршај из члана 
46. став 1. тачка 12) Закона тако што их је ослободио одговорности или је 

потврдио ослобађајуће пресуде везане за овај прекршај, ценећи да радња 

за коју се терети окривљени није прописана као прекршај, сходно члану 
250. став 1. тачка 1) Закона о прекршајима. Образложење се своди 

суштински на то да одбијање органа власти (решењем) да достави траже-
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ну информацију само по себи није и не може бити прекршај јер матери-
јални пропис дозвољава органу јавне власти могућност и да одбије давање 

информација под одређеним условима, са обавезом да уз правну поуку 

тражиоца упути на жалбени поступак Поверенику, а да орган власти чини 
прекршај само ако отежава или онемогућава тражиоца информације на 

други начин и у супротности са самим законом, те да очекивање тражиоца 

информације да ће му жалба бити уважена од стране Повереника и да је 
то одлучна чињеница која даје за право његовом становишту да је онемо-

гућен или му је отежано добијање информације, није поступање супротно 

закону, јер је жалба редован правни лек који омогућава подносиоцу, да 

уколико се не слаже са ожалбеном одлуком, исходи другачије решење, а 
да би супротно довело до тога да ниједан орган власти не може одбити 

пружање информације и да сви захтеви за давање информација, макар 

представљали и злоупотребу у смислу члана 13. наведеног закона, морају 
бити уважени, што свакако није циљ и намера материјалног прописа. 

Међутим, Врховни касациони суд је изнео другачији став у својим 

одлукама, па се тако у пресуди Врховног касационог суда Прзз. 15/18 од 

12.9.2018. године, у образложењу истиче "како је другостепени суд оце-
нио да дело за које се окривљени терети није прекршај, основано се, по 

налажењу Врховног касационог суда, захтевом за заштиту законитости 

указује на то да у првостепеном поступку није доказано да су се у кон-
кретном случају стекли услови из одредбе члана 13. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја за ускраћивање остваривања 

права на приступ информацијама од јавног значаја, јер окривљени у прво-
степеном поступку није пружио доказ да је оштећени пре поднетог захте-

ва подносио захтев исте садржине као ни доказ да је по том захтеву већ 

поступано, а сама чињеница да је оштећени подносио у претходном пери-

оду више захтева којима је тражио различите информације не може да 
представља разлог због кога би орган власти, због злоупотребе права, у 

смислу одредбе члана 13. Закона, могао оштећеном да ускрати приступ 

информацијама од јавног значаја." Из ове одлуке Врховног касационог 
суда као и још неких одлука, произлази да се судови могу упустити у раз-

матрање правилности самог решења којим се одбија захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја уз навођење неког од разлога из члана 
13. Закона, тачније да је нужно утврдити да ли је то што је наведено у 

решењу и тачно, односно поткрепљено одређеним доказима, што би зна-
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чило дакле да се судови упуштају у оцену правилности донетог решења 
од стране органа јавне власти, иако се дешава да оцену правилности доне-

тог решења врши истовремено и Повереник по жалби тражиоца информа-

ције, па се поставља питање да ли је одлучивање по жалби која је упућена 
Поверенику, претходно питање у односу на прекршај из члана 46. став 1. 

тачка 12) наведеног закона.  

У пресудама Врховног касационог суда, Прзз 9/2017 и 10/2017 
исказан је став да је првостепеном и другостепеном пресудом повређен 

закон (првостепеним пресудама које су потврђене од стране другостепе-

ног суда окривљени је ослобођен одговорности за прекршај из члана 46. 

став 1. тачка 12) Закона, јер није доказано да је учинио прекршај), јер се 
основано у захтеву за заштиту законитости указује да у поступку није 

доказано да су се стекли услови из члана 13. Закона о слободном присту-

пу информацијама од јавног значаја за ускраћивање остваривања права на 
приступ информацијама од јавног значаја, јер окривљена у поступку није 

пружила доказ да је оштећени пре поднетог захтева подносио захтев исте 

садржине, као ни доказ да је по том захтеву већ поступано, а сама чиње-

ница да је оштећени подносио у претходном периоду више захтева којима 
је тражио различите информације не може бити разлог због кога би орган 

власти, због злоупотребе права у смислу одредбе члана 13. Закона, могао 

оштећеном да ускрати приступ информацијама од јавног значаја. 

Тачно је да је чланом 22. став 1. тачка 6) дата могућност да се 

изјави жалба Поверенику из већ наведених разлога, као и да је у члану 

22. ст. 2. и 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја прописано да се против решења Народне скупштине, председни-

ка Републике, Владе Републике Србије, Врховног касационог суда, 

Уставног суда и Републичког јавног тужиоца не може изјавити жалба, 

али се може покренути управни спор, у складу са законом, о чему суд по 
службеној дужности обавештава Повереника. Органи јавне власти се 

позивају на овај изузетак из члана 13. Закона (да је тражење неразумно, 

често, када се тражи превелики број информација), који би заиста треба-
ло рестриктивно примењивати и то баш у ситуацијама када је очигледно 

да неко неразумним захтевом жели да омета рад органа или да је траже-

на већ иста информација. Углавном, у ситуацијама када тражиоци 
информација упућују жалбу Поверенику на решења којим су одбијени за 

приступ информацијама од јавног значаја уз позивање на члан 13. са 
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навођењем неких паушалних разлога, Повереник налаже органу јавне 
власти да информације достави, (бројна су решења на сајту Поверени-

ка), јер се у већини тих случајева ради о произвољности и само паушал-

ном одбијању давања информација без навођења конкретних разлога и 
доказа, али остаје питање да ли прекршајни судови испитују решење 

органа јавне власти, које је у неким случајевима постало и коначно јер 

тражилац информација није изјавио жалбу Поверенику, а поднео је зах-
тев за покретање прекршајног поступка. 

Иначе, у Закону о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, у чл. 9. и 14. такође су прописани случајеви када орган власти 

неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја, у ком случају, сходно члану 16. став 10. Закона доноси 

образложено решење са поуком о праву жалбе Поверенику, па ако би се 

прихватило да се за свако одбијање достављања информација у погледу 
кога је донето решење са поуком о праву на жалбу, може поднети захтев 

за покретање прекршајног поступка уз указивање да се тражиоцу онемо-

гућава приступ информацијама, то би значило, с обзиром на разлоге због 

којих орган власти неће тражиоцу дати информације, да се прекршајни 
судови упуштају у разматрање да ли је за неку информацију одређено да 

се чува као државна, службена, пословна или друга тајна (члан 9. став 1. 

тачка 5) Закона) или да ли је орган власти одбио давање информације јер 
би давањем информације озбиљно угрозио одбрану земље, националну 

или јавну безбедност, или међународне односе (члан 9. став 1. тачка 3) 

Закона), што су по мом личном мишљењу питања о којима, по жалби тра-
жиоца информације, одлучује Повереник или Управни суд (ако су у пита-

њу решења Народне скупштине, председника Републике, Владе Републи-

ке Србије, Врховног касационог суда, Уставног суда и Републичког јавног 

тужиоца, против чијих решења се може покренути управни спор). 

 

Издавање информације у траженом облику 

Прекршај из члана 46. став 1. тачка 10) Закона о слободном при-
ступу информацијама од јавног значаја чини одговорно лице у органу јав-

не власти ако не изда информацију у траженом облику, а има техничких 

могућности за то (члан 18. ст. 2. и 3) а чланом 18. став 2. је прописано да 
орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео 
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копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у обли-
ку у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је 

тражена, док је ставом 3. истог члана прописано да ако орган власти не 

располаже техничким могућностима за израду копије документа у смислу 
става 2. овог члана, израдиће копију документа у другом облику. 

У пракси се, што се тиче информација које се траже, а што про-

излази из прекршајних поступака, често траже информације које нису 
садржане у једном документу, него се траже одговори на питања нпр. 

колико је запослених са високом стручном спремом, колико са средњом 

стручном спремом, колико запослених је у радном односу на одређено и 

на неодређено време, те се дакле ради о више информација које се "при-
купљају” и о којима се сачињава један документ, који се шаље тражиоцу 

информације у облику у коме се налази, путем поште, а тражилац 

информације је тражио да му се информација достави на email адресу, 
па се подноси захтев за покретање прекршајног поступка јер информа-

ција није издата у траженом облику, тачније није достављена електрон-

ском поштом. У овом случају, по мом личном мишљењу, пре би се 

могло говорити о начину доставе информација, него о издавању инфор-
мације у траженом облику, јер је тражено да се информација достави 

електронским путем, на одређени email а документ је достављен у обли-

ку у коме је сачињен, путем поште, али с обзиром на већ цитирану 
казнену одредбу, орган власти је дужан да информацију изда у траже-

ном облику, осим ако за то нема техничких могућности, што би било 

предмет доказивања у прекршајним поступцима. 

 

Закључак 

Прекршајни судови својим радом у поступцима у којима су пред-

мет прекршаји из Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, ажурним, квалитетним и непристрасним суђењем, (као и у другим 

поступцима), итекако могу допринети да органи власти поступају по зах-

тевима за приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја, али такође да је 

нужно радити на уједначавању судске праксе када су у питању прекршаји 

из овог Закона, као и да је нужно да се ради на изменама Закона у погледу 
проблема који се јављају у примени овог Закона о којима често говоре 
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тражиоци информација, органи јавне власти, као и Повереник, а о чему је 
било речи у овом раду. 
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