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Поштовани,

Настављајући традицију Врховни касациони суд, поред редовног
садржаја, објављује у овом Билтену и ставове утврђене у поступку
уједначавања судске праксе према Плану активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе I Су-7 24/2014 од 01.04.2014.
године.
Ради попуњавања правних празнина објављујемо и правна схватања, ставове, закључке и сентенце које су утврђене на седницама одељења Врховног касационог суда што треба да допринесе уједначеном
поступању судова и спречи доношење различитих судских одлука.

Редакција
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Говор председника ВКС - Судијски дани 2016

Говор председника Врховног касационог суда
на Годишњем саветовању судија
ВРЊАЧКА БАЊА 2016. ГОДИНЕ
10. октобар 2016.
Поштоване колегинице и колеге, уважени гости
Допустите ми да вас у своје име и у име свих судија и запослених
у Врховном касационом суду поздравим и истовремено изразим велико
задовољство што вас видим у оволиком броју.
Велико ми је задовољство да се захвалим: Мисији ОЕБС-а у Србији, Канцеларији Савета Европе у Београду, Светској банци, Делегацији
Европске Уније у Србији, УСАИД-у и Немачкој организацији за техничку
сарадњу који су Врховном касационом суду помогли у организацији Саветовања и омогућавању младим генерацијама да учествују на овом скупу.
Свака година окупљања судија Републике Србије за све нас представља пре свега промисао за оно што је право утврдило, али и одређивање одговорности за оно што сви ми као судије правно чинимо.
Сусрет прошлости и будућности, тако бих назвао Годишње саветовање судија у 2016. години и желим да у том духу протекне наше окупљање, са поруком да нема гледања у ретровизор, већ само напред.
Прошлост се показује историјским примером који мени, најпре
као судији, пуно значи – то је оснивање Врховног суда. У септембру 1846.
године одлуком Кнеза Александра Карађорђевића основан је Врховни суд
и ми драге колеге ове године обележавамо 170 година постојања Врховног суда Србије у Европској правној цивилизацији, који је преживео и у
историјском и у правном смислу.
Сматрали смо да овај јубилеј заслужује окупљање највећег броја
судија и зато га обележавамо током овог Саветовања.
Подсећајући се прошлости на коју смо поносни, ипак морамо говорити и о времену које долази, које ће свима нама донети нове обавезе и
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одговорности, јер приступање Европској унији засигурно јесте сложен и
неретко дуготрајан процес, који се паралелно одвија у неколико међусобно зависних нивоа.
С једне стране, то је процес стабилизације и придруживања, а с
друге странe су приступни преговори који се воде по већем броју отворених поглавља и они су већ отворени.
Колико ћемо помирити досадашње искуство и изазове будућности, зависи од наше свесности која треба да буде ослобођена сваке догме
и сваке дискриминације (по основу боје коже, вероисповести, пола, језика, расе) јер само тако ослобођени се можемо одазвати правди и савести.
Намера ми је да своје излагање на овом скупу посветим стању
судства и напорима које Врховни касациони суд чини у промени и унапређењу права у реформи правосуђа и основних права, јер то јесте једна
од две кључне одлуке о приступању Републике Србије у чланство Европске уније.
Теме Саветовања су пажљиво одабране, са намером да закључци
са сесија допринесу бољем разумевању нових законских решења или нових института, како би се обезбедила једнака примена права и правна сигурност, те да се поступање судова усклади са опште прихваћеним стандардима који важе за правичан и фер поступак. Јер, сви знамо, а и да се
подсетимо, одлуке доносимо у име народа, те смо дужни да обезбедимо
да се одлуке доносе у складу са вредностима, нормама и очекивањима
грађана за развој демократског друштва.
С тим у вези, дозволите ми да кажем неколико речи о једном од
горућих проблема српског правосуђа – неуједначене судске праксе. Морам рећи да ниједном друштву није страно да судије, у ситуацијама чињенично и правно на изглед сличним, али не истоветним, зависно од околности случаја, доносе различите одлуке.
Поставља се питање када је то прихватљиво, а када постаје проблем?
Проблем је докле год грађани користе изреку: "Пред судом или на
пучини сте у божјим рукама".
Стога је Врховни касациони суд у циљу превазилажења тог проблема и његовог свођења у прихватљиве оквире 01. априла 2014. године
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усвојио детаљан План активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе са циљем да се обезбеди усаглашена судска пракса
у Републици. План садржи мере које се предузимају на разним нивоима
судске надлежности, и које, између осталог, садрже следеће:
1. усвајање правних мишљења на основу начела насталих у судској пракси Европског суда за људска права;
2. ширење тих мишљења;
3. редовна размена информација између судова;
4. повећан број тематских расправа и програма обуке;
5. усвајање посебних акционих планова од стране судова на разним нивоима; и
6. израда разних ИТ алатки и односних интернет база података.
Да смо на правом путу говори чињеница да се на наведени план
позива и Европски суд за људска права у предмету Цупара против Србије
(представка број 34683/08 од 12.07.2016. године) у којој одлуци се између
осталог констатује да домаће право прописује механизам који је у стању
да превазиђе недоследности у одлучивању.
Међутим, захтев правне сигурности која се остварује и уједначеном судском праксом не сме да наруши унутрашњу независност судија. И
у Препоруци 2010 (12) Савета Европе се, између осталог наводи "Судије
морају имати неспутану слободу да доносе пресуде непристрасно, у складу са законом и сопственим тумачењем чињеничног стања".
Механизми за уједначавање судске праксе, ма колико добронамерни, не смеју ни на који начин да угрожавају ту слободу. Исто тако, усклађивање судске праксе не сме да доведе до осујећивања даљег развоја судске праксе. Начин на који судије разумеју и примењују закон мора да прати друштвене промене. Стога механизми којима се постиже правна сигурност морају остављати простор да се судска пракса постепено развија и да
се мењају тумачења закона која су постала застарела.
С друге стране механизми уједначавања судске праксе морају да
буду ефикасни. Циљ је да се обезбеди дугорочна доследна примена закона. Судијама мора бити омогућено да добију упутства како да тумаче закон и морају постојати путеви за решавање спорних правних питања од
стране више судске инстанце.
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На тим принципима је и Врховни касациони суд, који сматра да виши судови не би требало да судијама дају упутство о томе какву пресуду треба да изрекну у појединим случајевима, осим код прелиминарних одлука или
приликом одлучивања о правним лековима у складу са законом.
Такође, сматрамо да правила о обавезности прихватања правних
ставова изражених у појединачним одлукама виших судова, уколико такво правно дејство има одлука Врховног суда и других инстационих судова – који правноснажно одлучују, буде прихваћено, треба ублажити обавезу суда да у поновном поступку уколико не прихвати став инстационог
суда – то посебно образложи и прописивањем посебног основа за побијање такве одлуке у поступку по ванредном правном леку.
Уједначавање судске праксе требало би уградити у процесну процедуру као посебан правни основ за изјављивање ванредног правног средства Врховном касационом суду увек кад постоје контрадикторне судске
одлуке у истим чињеничним и правним ситуацијама, а такође у Закону о
уређењу судова уградити механизме за уједначавање судске праксе између виших судова по сличном принципу као и за апелационе судове.
Поред наведеног, Врховни касациони суд је мишљења да треба
ојачати капацитете не само Одељења судске праксе тог суда већ и одељења судске праксе нижестепених судова, затим организовати континуирану обуку судија и саветника распоређених у одељење судске праксе у
области хармонизације домаће судске праксе са праксом Европског суда
за људска права и омогућити усавршавање младих судија и саветника распоређених у та одељења упућивањем у одељење судске праксе Врховног
касационог суда ради едукације на одређени период.
Напоменуо бих да је ангажовањем судија Врховног касационог
суда, имајући у виду овакве ставове и принципе, у Судски пословник унето:
1. судови са великим бројем судија могу имати одељења за судску
праксу којима је поверено праћење релевантне домаће и међународне судске праксе;
2. судови морају водити регистар свих правних мишљења за која
се сматра да су од важности за судску праксу;
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3. судови могу одржавати заједничке консултације по питањима
који се односе на судску праксу, укључујући и консултације са Врховним
касационим судом; и
4. одељење за судску праксу припремаће предлоге за пленарне
седнице судија ради обезбеђења усаглашавања релевантне судске праксе
(чл. 27, 28, 29. и 31. Пословника).
Морам да нагласим да је овогодишње Саветовање посебно у више
сегмената.
Наиме, избор говорника и стручњака за поједине области је предложен и одабран у сарадњи са нашим међународним партнерима, како би
се подигао квалитет дебата.
Како сам и најавио прошле године на овом истом месту Врховни
касациони суд по први пут додељује награду судовима који су у претходном периоду постигли резултате који промовишу ефикасност, квалитет,
иновативност у раду и подстицање најбољих пракси у раду.
Следеће што желим да напоменем је да се задњих дана поново покреће питање независности судија, а које је вечито питање не само у Србији већ и много развијеним земљама.
Напоменуо бих да питање независности судија није само правно
питање. То је питање опште културе једне заједнице и принцип независности судија представља демеркациону линију која дели поље права од
пустиње неправа. То даље значи, да независност судије, као неминовни
атрибут његове функције представља органски део правне државе. То је
држава која је у свом демократском правном систему обезбедила владавину начела легалитета, легитимитета и друштвене толеранције.
Циљ је независно и непристрасно судство, засновано на темељима
поштовања и заштите људских права и слобода. Да би се у потпуности
остварио тај циљ, неопходан је допринос судија - стручних, оспособљених и посвећених. Како каже Енрико Фери: "Закони вреде онолико колико вреде људи који су позвани да их примењују".
Један од битних аспеката судијске независности је и финансијска
независност. Према међународним стандардима, плата судије треба да
омогући да раде ефикасно и да одговара достојанству његове професије и
терету одговорности. Ово је посебно значајно јер недовољна средства и
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слабо финансирање остављају места за постојање корупције у правосуђу,
што може да утиче на независност и непристрасност судије.
Независност судства подразумева интегритет судова и судија, непристрасност као и високе стандарде пресуда. Из тих разлога је неопходно спречити утицај на судство што се остварује кроз финансијску независност судија, као и изградњу капацитета и обуку судија. Међународни документи указују да је за финансирање правосуђа потребно обезбедити
адекватна средства.
Тако, основна начела Уједињених нација указују на обавезу сваке
државе да обезбеди средства правосуђу која ће му омогућити да своју
функцију врши онако како треба. Судска власт мора бити слободна и да
расподели додељена средства, па се сви државни органи морају уздржати
од задирања у ту одлуку која представља аутономно право судске власти.
Законом о уређењу судова прописано је да Високи савет судства
предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за текуће
расходе и врши расподелу тих средстава на судове. Вршење ове надлежности Високи савет судства преузео је од Министарства правде 01. јануара 2012. године.
Предлагање обима и структуре буџетских средстава за расходе за
судско особље и њихову расподелу сада врши Министарство правде, а
ову надлежност Високи савет судства треба да преузме 01. јануара 2017.
године, чиме ће се заокружити финансијска независност судства, а истовремено и испунити циљеви из Акционог плана за Поглавље 23, које смо
утврдили и за чије испуњење смо одговорни.
С друге стране сведоци смо реформи које се спроводе у правосуђу
већ дуги низ година. Много тога је учињено у претходном периоду, али
нас много тога очекује што морамо да урадимо како би Србија имала бољи правосудни систем, способан да брзо решава спорове и да се одлучно
и брзо бори са корупцијом. Ово је важно зато што кључни проблем који
наводе инвеститори, али и они који су задовољни пријемом у Републици
Србији, јесте право на суђење у разумном року – на решавању спорова ради се некада годинама, па и деценијама, и то су ствари које у наредном
периоду морамо да променимо.
Једна од активности која нас очекује, и која је утврђена Акционим
планом за Поглавље 23 је и измена Устава Републике Србије. Предлог Уста18
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ва изгласан је на посебној седници Народне скупштине 30. септембра 2006.
године, потврђен референдумом 29. и 30. октобра и проглашен 08. новембра
2006. године. Тачно пре 10 година, овде у Врњачкој Бањи, на Годишњем саветовању судија, водила се дискусија о предлогу Устава. Устав је тада поставио оквир за отпочињање реформи у правосуђу. Циљ је био да се обезбеди
независно, транспарентно, ефикасно и одговорно судство.
Да ли је тај циљ постигнут?
Данас, након 10 година, свесни смо слабости Устава у делу који се
односи на правосуђе и које су довеле до озбиљних разговора о измени
уставног оквира када је реч о правосуђу, што значи да је одговор на постављено питање негативан.
Подсетићу вас да у Националној стратегији реформе правосуђа за
период 2013. – 2018. године стоји да поједина опредељења ове стратегије
захтевају промену Устава. Иначе стратегија није правно обавезујућа. Она
је политички план који треба да буде остварен правним средствима. Стратегија није изнад Устава, не може бити "извор" уставних промена ни
оправдање за њих. Она садржи одређене смернице у ком правцу и у погледу којих решења би требало мењати Устав.
С тим у вези, могу да вас обавестим да је Комисија за спровођење
Националне стратегије за реформу правосуђа образовала радну групу за
анализу уставног оквира, чији сам председник, која је завршила прву фазу
анализе уставног оквира о правосуђу. Друга фаза биће израде нацрта измена Устава, конкретно – измене по члановима.
Укратко ћу вас обавестити о појединим ставовима Комисије, јер
Врховни касациони суд планира да организује посебну конференцију на
ову тему, са свим судијама Републике Србије на којој ћемо кроз дискусију
доћи до најбољих предлога и решења.
Тако Комисија је става:
- да назив "Врховни касациони суд" контрадикторан и да треба
вратити ранији назив највишег суда, то јест да буде Врховни суд;
- председнике судова, као и председника највишег суда, треба да
бира Високи савет судства, као и све судије, без обзира на то да ли се бирају први пут, на ограничен мандат, или се бирају на сталну функцију, а
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када је реч о првом избору судија на мандат од три године, један од предлога да такво решење буде укинуто;
- да састав Високог савета судства треба изменити и мишљења је
да је сувишно чланство у ВСС-у председника надлежног скупштинског
одбора, док учешће министра правде у саставу ВСС-а треба модификовати тако да он буде члан "ограниченог капацитета" који не би имао овлашћења да одлучује у стварима који се односе на премештај судије и изрицање дисциплинских мера. Могао би да буде укључен када се расправља
о буџетским питањима, то јест приходима и расходима судства. На овај
начин могла би се обезбедити равнотежа у погледу финансијских потреба
судства и укупних финансија, која Влада предлаже парламенту;
- структура судија – чланова савета треба да буде заснована на
функционалном критеријуму, који у потпуности одражава постојећу организацију судова у Србији. Корекција овог принципа допустива је у мери у
којој би био афирмисан легитимни циљ равномерне заступљености свих
судова. Тако, територијалну заступљеност, која се у позитивном праву појављује као политички коректив заснован на уважавању децентрализације
и постојања аутономних покрајина, треба заменити и обезбедити, на пример, заступљеност представника све четири апелације у саставу савета;
- уравнотежен став ВСС-а подразумева и уравнотежен начин избора његових чланова, тако што би судије чланове бирале судије, а чланове
који нису судије бирала би Скупштина из редова истакнутих правника на
предлог професионалних и струковних организација;
- председник Врховног касационог суда треба да буде у саставу
ВСС-а али не и да по аутоматизму буде председник овог органа. Председника ВСС-а треба да бирају чланови ВСС-а, а постоји и алтернатива да се
задржи садашње решење;
- посебна тема била је како наћи решење за сукоб јурисдикција између Уставног суда и редовног судства:
Наиме, разматрајући уставне жалбе, Уставни суд долази у непосредан контакт са судовима. Из тог разлога, отвара се простор за настанак
специфичног конфликта или неке врсте ривалитета између њих. Уставни
суд, међутим, не наступа као "висока" или "највиша" судска инстанца
према судовима, иако на својеврстан начин преиспитује одлуке судова када одлучује о уставним жалбама. Уставни суд треба да се задржи искљу20
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чиво на тзв. уставном питању, односно на питању заштите Уставом гарантованог права. Дакле, полази се од претпоставке да је важеће тзв. уставно
право и не улази у домен других грана права (нпр. кривичног или грађанског права). Уставни суд врши контролу "уставне оправданости", па зато
и кад уставна жалба проистекне из неког грађанског или кривичног спора
Уставни суд треба да се ограничава само на питања у поступању суда која
су везана за потенцијалну повреду уставног права. Одлука Уставног суда
не би требало да замењује одлуку суда која је била предмет напада по
уставној жалби и Уставни суд може само да изазове поновно одлучивање
суда о истом питању уколико сматра да се ради о повреди уставног права.
Комисија је става да нема места дилеми у погледу уставне формулације да се уставна жалба може изјавити "против појединачних аката или радњи државних органа" и да она обухвата све оне који учествују у примени и
извршавању општих правних аката, а то су органи управе и судства. То не
искључује могућност да се приликом будуће ревизије Устава, нађе формулација која би још прецизније одредила предмет уставне жалбе.
Уставне гаранције владавине права, међу којима подела власти и
независност судства заузимају примарно место, захтевају рационално решење у погледу дејства одлука Уставног суда по уставној жалби. Задатак
је Уставног суда да реши специфично "уставно питање" о томе да ли је
повређено Уставом гарантовано право, а потом се препушта надлежном
суду да у складу са уставносудском одлуком реши конкретан спор, то јест
правно питање које би било предмет разматрања у судској пресуди. На суду је обавеза и овлашћење да размотре спорно питање још једанпут и своју пресуду усагласи са ставом Уставног суда о заштити уставних права.
На сличним размишљањима је био и Врховни суд 2009. године чији став је објављен у Билтену судске праксе Врховног суда Србије број
3//2009 који је сматрао да поништењем судских одлука Уставни суд као
несудски државни орган врши вансудску контролу судских одлука и као
ненадлежни суд без законом прописаног поступка врши њихово преиспитивање претварајући се у супер ревизијски суд или Над Врховни касациони суд. Тада је заузет став да би изузетно и у складу са праксом суда у
Стразбуру Уставни суд могао једино да утврди да је судском одлуком повређено људско или мањинско право и да је за касирање судске одлуке
нужна, ако не промена Устава, оно измена и допуна сета правосудних закона и Закона о Уставном суду, а што нас управо и очекује.
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Кад већ помињем правосудне реформе и Устав, надовезаћу се са
освртом на Поглавље 23 и пратећи Акциони план, који је Влада усвојила
на седници 27. априла 2016. године. Управо Акциони план поставља захтев уставне реформе, на који се и држава обавезала да спроведе до краја
2017. године.
Наиме, искуства нових чланица Европске уније из преговарачког
процеса у говоре да се посебна пажња поклања Поглављима 23 – реформа
правосуђа и основна права и 24 – правда, слобода и безбедност, као кључна за коначну одлуку о примању нове државе у чланство, па и Републике
Србије. Због таквог значаја, она се по правилу отварају прва, а затварају
последња, како би се ток преговора пратио све време, како би се могла
пратити примена спроведених реформи у пракси, како би се могло и застати са преговорима у другим поглављима, уколико држава није остварила задовољавајући напредак у ова два Поглавља.
Ово стога јер ова два Поглавља третирају питања и области које су
грађанима најважнија. Као таква, под сталном су контролом свих актера и
институција у процесу преговарања. Суштина свих правних аката и планских
докумената је управо владавина права која се обезбеђује тако што се поштују
темељне вредности на којима је Европска унија формирана, а која треба да се
обезбеди како адекватним законским нормама, тако и њиховом доследном
применом, што се мора признати, није лако постићи.
С обзиром на наведено обавеза је свих, који се теоретски и практично баве проблематиком која чини садржину ових Поглавља, да дају
максималан допринос на путу потпуне хармонизације правног система
Републике Србије са опште прихваћеним стандардима Европске уније у
овој области и њиховој доследној примени у пракси.
На улазак једне земље у Европску унију одражавају се и догађаји
на националном али и на међународном плану.
На националном, то је пре свега снага унутрашњих реформи која
може у знатној мери да допринесе брзини преговарачког процеса. То је
управо део приступног процеса на који држава која преговара може најлакше и највише да утиче.
С друге стране, међународне околности држава-кандидат не може
да мења. На пример, глобална рецесија, засићење грађана Европске уније
за даљим ширењем итд. С обзиром да држава кандидат не може да кон22

Говор председника ВКС - Судијски дани 2016
тролише међународно окружење, она своју позицију ипак може да ојача
изградњом добрих билатералних односа са државама чланицама, и да на
тај начин ублажи евентуалне негативне процесе.
Због тога ми у судству морамо интензивирати сарадњу са судством земаља у региону.
Правне тековине Европске уније у Поглављу 23 састоје се углавном од тзв. меког права: смерница, препорука, најбољих пракси. Ретке су
уредбе и директиве Европске уније чијом би се имплементацијом у домаће законе и праксе директно испунили услови из овог Поглавља који се
пред Србијом стављају. Ово "меко право" у виду реформских смерница
које воде пуноправном чланству у Европској унији "преведено" је у Акциони план за Поглавље 23 који предвиђа низ обавеза за Врховни касациони
суд, што нису само обавезе овог суда, већ свих судова.
До сада је Врховни касациони суд све активности из Акционог
плана испуњавао благовремено и квалитетно. Пример за то су: Измењени
Јединствени програм решавања старих предмета, праћење спровођења новог Закона о извршењу и обезбеђењу у вези чега је Врховни касациони
суд донео упутство, затим нови Правилник о анонимизацији, измењен је
Пословник о раду Врховни касациони суд ради бољег и ефикаснијег уједначавања судске праксе уз пуно поштовање независности судија. Посебно
морам да нагласим да је уз ангажовање судија Врховног касационог суда
и у сарадњи са Министарством правде и УСАИД-овим програму за реформу правосуђа и одговорну власт, Србија добила најсавременији Закон
о заштити узбуњивача, веома важно средство у борби против корупције
ангажовањем судија Врховног касационог суда као предавача кроз Правосудну академију обучено је више стотина судија и са задовољством можемо да кажемо да независне анализе указују да је у заштити узбуњивача
Србија далеко испред Европске Уније, која је регулативу о заштити узбуњивача донела тек у априлу ове године. Успешна имплементација овог закона остаје изазов, и иста је прави пример међу институционалне сарадње
Врховног касационог суда и Министарства правде.
Навео бих још један добар пример такве сарадње. Наиме, Врховни
касациони суд, Министарство правде и пројект ЕУ "Унапређење ефикасности правосуђа" закључили су споразум о сарадњи који се између осталог односи на имплементацију новог Закона о извршењу и обезбеђењу.
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Пројекат је пружио значајну финансијску и персоналну помоћ, тако да
очекујемо да ће у судовима када се заврше све активности остати 606.536
извршних предмета. На дан 30.09.2016. године за сада је укупно решено
661.080 извршења и очекује се да се евентуално до краја године реши око
500.000 извршних предмета. Тренутно стање у извршењима је да је нерешено 1.235.134 предмета, а на почетку године их је било 1.791.964 извршних предмета (И и Ив).
Нужно је напоменути да Акциони план за Поглавље 23 акценат
ставља на јачање независности правосуђа, у делу који се односи на елиминисање утицаја законодавне и извршне власти на процес избора и разрешења судија, председника судова, као и изборних чланова Високог савета
судства, уз прецизирање улоге положаја Правосудне академије, као механизма уласка у правосуђе.
Потребно је из Акционог плана поменути и да би Високи савет
судства у складу са стратешким циљевима, требало да постане кључна институција правосуђа са пуним капацитетом овлашћења и прецизно дефинисаним системом транспарентности и одговорности. Неопходно је подићи капацитет савета и унапредити положај запослених у административној канцеларији како би извршавали своје текуће задатке и припремили се
за преузимање додатних функција и надлежности. Посебно је значајно јачање капацитета у области статистике и аналитике, финансија, стратешког планирања и европских интеграција.
Свима је јасно да је од изузетне важности остваривање пуне финансијске независности судске гране власти што подразумева предлагање,
заговарање и спровођење буџета. Финансијска независност је само један
сегмент судске независности.
Стога, забрињава чињеница да је након шест година одлагања
примене ове одредбе Закона о уређењу судова, дакле од 2010. године, недавно поднета иницијатива Уставном суду којом се оспорава уставност
одредаба закона које се односе на преузимање надлежности, односно појављују се мишљења да поверавање правосудне управе Високом савету
судства нема упориште у Уставу.
О овом питању наравно суд ће дати Уставни суд Србије, те ћемо у
том смислу сачекати његову одлуку.
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Оно на чему ћемо посебно инсистирати је управљање људским ресурсима у судовима. Значај који запослени имају у судовима је немерљив,
они носе суд и неопходно је унапређење њиховог положаја. Охрабрује чињеница да је министарка правде Нела Кубуровић, на недавно одржаном
састанку са представницима синдиката, подржала досадашња залагања
Врховног касационог суда и Високог савета судства и запослених у судовима, да је потребно да се донесе закон о запосленима у правосудним органима, који би требало на посебан начин да регулише њихов статус и издвајање из система државне управе.
Стога, овом приликом апелујем на Владу, Министарство правде,
Министарство локалне управе и Министарство финансија да схвате значај
који запослени у судовима имају за функционисање суда, да је неопходно
да се њихов положај унапреди, да је посао који обављају судијски помоћници, записничари, референти и други запослени у ланцу спровођења
правде од изузетног значаја за функционисање суда. Они су окосница суда, јер без квалитетног, професионалног и одговорног кадра суд не може
да ради и унапређује свој рад у целини.
Када је реч о резултатима рада судова, дозволите ми да изнесем
неке статистичке податке:
- у кривичној материји, првостепеној рачунајући основне и више
судове на крају 2015. године остало је укупно нерешених предмета
37.420, а у првих шест месеци ове године решено је 26.655 предмета тако
да је остало нерешено 32.602 предмета;
- у грађанској материји за основне и више судове рачунајући материје П, П1 и П2 на крају 2015. године остало је нерешено 208.204 предмета, а у првих шест месеци ове године решено је 133.308 предмета тако да
је остало нерешених 216.458 предмета.
Напоменуо бих да је на почетку ове године у Србији било
2.876.474 предмета а да је на дан 30.09.2016. године нерешено 2.384.216
предмета.
Наведени подаци говоре о изузетном раду судија и свих запослених јер се из њих види да је за шест месеци ове године остао незнатно већи број нерешених предмета у односу на целу 2015. годину.
Да се ради о изузетном раду говори и чињеница да је у 2012. години у овим судећим материјама радило 1.544 судије, а у 2016. години 1.787
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судија, а који подаци по мом мишљењу говоре да су неосноване критике
на рад правосуђа уз навођење да је почетком 2013. године враћен већи
број судија, оперише се са цифром од преко 800 судија, а заиста се у систем вратило око 530 судија. Имајући у виду да се простим поређењем напред наведених бројки види се да је разлика незнатна – нешто преко 200
судија, очигледан је тренд велике флуктуације судија, који из различитих
разлога одлазе из судства.
Нећу вас оптерећивати подацима везаним за решавање старих предмета, само ћу напоменути да и ту има помака, али о томе ћемо више говорити када будемо анализирали Годишњи извештај и ефекте примене ЗИО, и
успостављања нових правосудних професија. А ових дана о томе ће више
бити речи на састанцима са председницима судова који су најодговорнији
за спровођење Јединственог програма решавања старих предмета.
Апелујем на све судије да наставимо са оваквим радом, мада сам
свестан чињенице и да смо ми, судије, пре свега људи и да у одређеним
тренуцима и долази до замора јер огроман број предмета је велико оптерећење и терет судијама. Такође, из године у годину структура предмета
је све сложенија, јављају се нове врсте спорова, нове надлежности, што
све по мом мишљењу захтева и бољу организацију, пре свега специјализацију судија за одређене врсте спорова како би њихов рад био квалитетнији и ефикаснији, а на неочекивано енормно повећање прилива предмета,
какво је било у 2015. години, када су судови примили 440.000 предмета
више него у 2014, мора се реаговати системским мерама. Велики прилив,
какав је био у прошлој години, онемогућио је да се реално сагледају домети појачаних напора судија у решавању предмета.
Међутим, морамо указати и на извесне слабости у нашем раду. Наиме, стоји чињеница неједнаке оптерећености судова и судија – овде не мислим само на неједнаку оптерећеност судија у различитим судовима, већ
имамо ситуацију да је неједнака оптерећеност судија у оквиру истог суда, о
чему пре свега председници судова треба да воде рачуна. Отуда се поставља питање да ли грађани могу да остваре једнаку заштиту пред судом, ако
на пример судија у неком основном суду прима месечно тридесетак предмета, а судија у Београду прима и до 15 пута више предмета у рад.
На овом месту, по ко зна који пут морају се поменути и неадекватни услови рада судова, иако је у претходном периоду доста урађено на побољшању услова рада судија и запослених. Реконструисане су зграде су26
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дова, започете су нове, а посебно је значајан почетак реконструкције Палате правде у Београду. На неадекватне услове рада надовезују се и недовољан број запослених у судовима у свим структурама. Уколико судови
не буду ослобођени забране запошљавања од њих се не могу очекивати
бољи резултати, а плашим се да ће бити и лошији јер не може се стално
постизати више са мањим капацитетима. Примера ради тренутно је у
Скупштини изабрано преко 60 судија на први мандат из реда судијских
помоћника, а ради се о најквалитетнијим судијским помоћницима. Њихова места су остала упражњена, а због забране запошљавања питање је како ћемо их попунити.
У томе ће у многоме помоћи обука судија и запослених кроз Правосудну академију, посебно судија који се бирају на први мандат. У вези
са тим морам да се овим путем и обратим Правосудној академији да критички бира предаваче, ја бих предложио само из реда судија Врховног касационог суда и апелационих судова.
Ради подизања нивоа правне културе Врховни касациони суд је закључио меморандуме у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у
Београду и Српском академијом наука и уметности, а планирамо да се сарадња са наведеним институцијама интензивира.
Можда није место, али желим да похвалим у том смислу Високи
савет судства који пружа подршку судијама који показују личну заинтересованост и улажу додатни напор да се образују, да учествују у семинарима у иностранству, кроз разне програме Савета Европе, амбасаде Сједињених Америчких Држава, амбасада Холандије, Велике Британије и бројних наших међународних пријатеља.
У том смислу, очекујем да судије које у оквиру програма обуке
бораве у иностранству свој извештај са пута, које су у обавези да доставе
Високи савет судства, учине доступним свим судијама како свог суда,
кроз кратку презентацију на седници свих судија, тако и судијама других
судова кроз стављање извештаја на сајт суда.
Да бисмо побољшали квалитет судства, Високи савет судства мора
у најкраћем року да донесе јасне критеријуме и мерила за први избор и напредовање судија, као и за избор председника судова који ће у великој мери
променити начин избора и надамо се допринети да најбољи и најквалитетнији кадрови уђу први пут у судове, односно да напредују најбољи.
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Мишљења сам да више нема места изговору за неефикасан рад судова, јер су исти опремљени компјутерима, штампачима, скенерима и
осталим ИТ алатима. Судовима је управо испоручена опрема у оквиру
програма ИПА 2012. уз подршку Европске уније.
Такође, морамо сами да радимо на јачању интегритета судова и
судија кроз механизам одговорности судија, при чему сам свестан да треба водити рачуна и наћи баланс између одговорности у поступању и независности у доношењу одлука и одупирању било каквом утицају са стране.
На овом месту желим да истакнем да нам је важно да домаће институције активно учествују у бројним облицима међународне сарадње у
области правосуђа, као што су Комисија Савета Европе за ефикасност
правосуђа, Консултативно веће европских судија, Европска мрежа правосудних савета, Регионална конференција регулаторних независних правосудних тела.
Само кроз сарадњу са, или активним учешћем у раду ових тела,
можемо да идемо напред. Опште прихваћена начела правосудног система
садржана у релевантним међународним документима, треба да буду саставни део наших докумената и да их препознајемо као своје.
Мало од наведених активности Врховног касационог суда, и прошлих, а надамо се и будућих, па и ово Саветовање, бисмо предузели и организовали да није било свеобухватне подршке међународне заједнице: међународних организација, амбасада и других донатора. Уз ризик да неког заборавим поменућу: Делегацију Европске уније у Београду, Мисију ОЕБС-а
у Србији, Савет Европе, Мултидонаторски поверенички фонд који нам је у
сарадњи са Светском банком обезбедио три консултанта, УСАИД-а и Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт, амбасаде Сједињених Америчких Држава, Краљевине Холандије, Норвешке, Немачке организације за
техничку сарадњу (ГИЗ). У протеклој години та помоћ је заиста одговарала
потребама и захтевима Врховног касационог суда. У наредној, будући да су
наше обавезе сложеније и веће очекујемо тешњу и садржајнију сарадњу –
сарадњу која нас води заједничком циљу: стварању услова и подизању
стандарда за независно, одговорно и ефикасно судство.
За активности Врховног касационог суда у области транспарентности и јавности рада Суда добили смо признање од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Врховни ка28
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сациони суд примљен је у европску мрежу врховних судова Европе, а Високи савет судства добио је "кристалну вагу правде" Савета Европе која
награда се додељује за иновативне судске праксе које примењују европске
правосудне институције.
Стога, судије и запослени и даље свој посао треба да обављају на
начин и у складу са усвојеним етичким професионалним вредностима и
стандардима. Доста је учињено, посебно на пољу законодавства и примене нових закона, али нам у наредном периоду предстоји предузимање још
бројнијих активности, поред поменутих, чак и њихово интезивирање, како би се процес реформе судства спровео до краја.
Надам се да ће излагање судија, иностраних експерата, дискусија
учесника и закључци допринети унапређењу међусобне сарадње и разумевања и допринети макар делом одлучности да се суочимо са изазовима
који нам предстоје.
Желим свима вама да захвалим још једном на непоколебљивој подршци владавини права. Највећа част у мом професионалном животу била је да будем с вама у овом послу, да вас сматрам својим колегама и
партнерима и да вам се придружим у напретку по питањима правде. За
мене је ово више од професије, ово је постало мој животни посао, то остаје позив који ће ме и даље гурати напред, где год ме пут води.
Због тога бих све нас охрабрио да зграбимо и на најбољи начин
искористимо знања и искуства која смо стекли на овим судијским данима,
убеђен да можемо научити пуно једни од других и тиме допринети да ови
дани буду успешни и допринесу светлијим данима српског правосуђа.
Желим вам добродошлицу у Врњачкој Бањи, успешан рад као и
сваке године, у духу традиције и наравно добро дружење.
Хвала вам на пажњи а посебно се захваљујем преводиоцима.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Су I -1 56/2017

АНАЛИЗА РАДА СУДОВА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Надлежност судова уређена је законом, стварна првенствено Законом о уређењу судова, а стварна и месна, и процесним законима. Према
стварној надлежности направљена је разлика у оквиру судова опште надлежности на основне, више, апелационе и Врховни касациони суд, а у
оквиру судова посебне надлежности на привредне и Привредни апелациони, прекршајне и Прекршајни апелациони и Управни суд.
Законом о уређењу судова прописано је да у одређеним врстама
правних ствари поступа само одређени суд. Прецизирање суда који поступа и у одређеним врстама правних ствари у којима не поступају други
стварно надлежни судови учињено је у Закону о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштава.
У свим судовима у Републици Србији на почетку 2016. године
било је укупно 2.885.902 нерешених предмета, у току извештајног периода примљено је 2.111.944 предмета (са предметима извршења), тако да
је укупан број предмета у раду био је 4.997.846. У току 2016. године решено је 2.953.921 предмета, а остало је нерешено 2.043.925 предмета.
Анализирајући статистичке извештаје о раду судова за последње 3
године, уочава се константно увећање броја примљених предмета у судовима (без предмета извршења), које је нарочито било изражено 2015. године, када је у односу на 2014. примљено 27,97% више предмета, као и да
је од 2014. године сваке године решаван већи број предмета у односу на
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претходну годину, што је нарочито видљиво у 2016, када је решено
41,52% више предмета него претходне године.
Ради јасније слике о константном повећању прилива предмета у
судовима, дат је графички приказ примљених, решених предмета (решених старих) и нерешених предмета на крају извештајног периода за 2014,
2015. и 2016. годину:
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Из наведених података се види да су судови савладали прилив и
решили у 2016. години већи број предмета од броја предмета решених у
току 2015. године за 866.589 предмета. У односу на укупно у раду, судови
су 2016. године решили 23.895 предмета више него у 2015. години.
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Ако се укупни резултати рада свих судова пореде са 2015. годином уочава се да су судови у 2016. години примили 1,15% мање предмета
(са предметима извршења), да су имали у раду 0,48% више предмета и да
су решили 41,52% више предмета. На крају извештајног периода остало
им је нерешено 29,19% мање предмета у односу на крај 2015. године.
АНАЛИЗА РАДА СУДОВА ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ
У судовима опште надлежности у току 2016. године укупан број
предмета у раду био је 3.361.024 предмета, примљено је 1.165.840 предмета, решено 2.013.825 предмета, а остало је нерешено 1.347.199 предмета,
од тога 871.232 старих предмета према датуму иницијалног акта.
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године, проширена у материји заштите права на
суђење у разумном року, изменама и допунама Закона о уређењу судова
(са применом од 22. маја 2014. године до 31. децембра 2015. године). Од
01. јануара 2016. године Законом о заштити права на суђење у разумном
року уређена је надлежност судова у овој материји, и Врховног касационог суда.
Врховни касациони суд је био надлежан да одлучује у суђењу:
-

о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом,

-

о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није
надлежан други суд,

-

и о преношењу надлежности ради лакшег вођења поступка
или других важних разлога.

Надлежност Врховног касационог суда изван суђења je била да:
-

обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост
странака у судским поступцима;

-

разматра примену закона и других прописа и рад судова;
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-

именује судије Уставног суда;

-

даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда

-

и врши друге надлежности одређене законом.

Врховни касациони суд је одлучивао o заштити права на суђење у
разумном року, о приговору и о жалби, у складу са одредбама Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
у Врховном касационом суду, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину

На почетку овог извештајног периода је било укупно 5.315 нерешена предмета на нивоу целог суда, и то: 3.559 предмета у грађанској материји, 217 предмета у управној материји, 242 предмета у кривичној материји и 1.297 нерешених предмета у материји заштите права
на суђење у разумном року. У овом извештајном периоду примљено је
укупно 13.047 предмета, и то: 7.018 предмета грађанске материје, 666
предмета управне материје, 1.898 предмета кривичне материје и 3.465
предмета заштите права на суђење у разумном року. Укупно је решено
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12.457 предмета, од чега 5.893 предмета грађанске материје, 749 предмета управне материје, 1.824 предмета кривичне материје и 3.991 предмета заштите права на суђење у разумном року, тако да је остало у раду као нерешено укупно 5.905 предмета, од чега 4.684 предмета грађанске материје, 134 предмета управне материје, 316 предмета кривичне материје и 771 предмет заштите права на суђење у разумном року.
Проценат укупно решених предмета у све четири материје у Врховном касационом суду је 67,84%, од чега је проценат решених предмета
у грађанској материји 55,72%, у управној материји 84,82%, у кривичној
материји 85,23% и 83,81% у материји заштите права на суђење у разумном року. Мериторно је решено 54,68% у све четири материје на нивоу
целог суда, односно у грађанској материји 37,15%, у управној материји
32,44%, у кривичној 40,02% и у заштити права на суђење у разумном року
91,46%.
Просечно је решено 35,39 предмета по судији у свим одељењима - на нивоу целог суда. Тај просек у Грађанском одељењу у грађанској материји износи 31,51 предмета, од чега је у радној материји 14,25
предмета а у привредној материји 17,14 предмета. У Специјализованом
већу за управну материју просечно је решено 68,09 предмета, у Кривичном одељењу 11,84, а у Одељењу за суђење у разумном року 12,09
предмета.
Просечно мериторно решених на нивоу целог суда било је 19,35
предмета по судији. Тај просек у Грађанском одељењу, у грађанској материји износи 11,71 предмета, од чега у радној материји 7,34 предмета, а у
привредној материји 7,86 предмета. У Специјализованом већу за управну
материју просечно мериторно је решено 22,09 предмета. Просек мериторно решених предмета по судији, у Кривичном одељењу је 4,74 предмета.
Просек мериторно решених предмета по судији у Одељењу за суђење у
разумном року је 11,06 предмета.

38

Општа седница

РАД ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ПО ОДЕЉЕЊИМА:

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
У Грађанском одељењу Врховног касационог суда, у периоду од
01.01. до 31.12.2016. године, распоређено је 20 судија, у грађанској материји
18 судија и двоје судија у специјализованом већу за управну материју.
Раду Одељења у наведеном периоду допринели су судијски помоћници – саветници Врховног касационог суда, и секретар Одељења. У Одељењу је распоређен 31 саветник, 22 саветника у седам већа, четири саветника у
припремном одељењу, четири у судској пракси, и секретар одељења.
На почетку извештајног периода у Грађанском одељењу је било
нерешено 3.776 предмета (у грађанској материји 3.559 и 217 у управној
материји). Примљено је укупно 7.684 предмета (у грађанској материји
7.018 и 666 у управној материји), тако да је укупно у раду било 11.460
предмета (у грађанској материји 10.577 предмета и у управној материји
883). Од тога је решено укупно 6.642 предмета, од чега у грађанској мате39
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рији 5.893 предмета, а у управној материји 749 предмета. На крају извештајног периода остало је у раду, као нерешено, укупно 4.818 предмета,
од чега 4.684 у грађанској материји и 134 у управној материји.
Укључујући и предмете у материји разумног рока (Р4г, Р4гп, Р4р,
Р4у, Ржг, Ржгп, Ржр, Ржуп, Рж1г, Рж1гп, Рж1р, Рж1у, Рж1уп) у току 2016.
године извећано је укупно 11.216 предмета (у грађанској материји 10.408
и у управној 808 предмета) и остало је неизвећано 2.488 предмета (у грађанској материји 2.415 и 73 предмета у управној материји).
ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА
Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број предмета у раду у грађанској материји је 55,72%, а савладаност прилива је
83,97%. Од броја укупно решених предмета у грађанској материји – 5.893
предмета, по ванредним правним лековима је решено 4.794 предмета, а од
тога мериторно је решено 2.133 предмета, што представља 44,49%, а одбацивањем правног лека или на други начин је решено 2.661 предмет, односно 55,51%, док су преосталих 1.099 предмети делегације, сукоба надлежности, предмети по захтевима за решавање спорних правних питања и
одлуке по жалбама на решења апелационих судова.
Просечно месечно решених предмета по судији у грађанској материји, по свим врстама предмета је 31,51, просек мериторно решених предмета на годишњем нивоу по судији је 128,76.
Посматрано по врсти предмета:
1) Предметима Рев (ревизија) је било задужено 15 судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 1.251 предмета, а током
истог је примљено у рад 2.385 предмета, па је у раду било укупно 3.636
предмета. Од тога је решено 1.900 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 721 предмета, а на други начин или одбацивањем правног лека 1.179 предмета, тако да је остало нерешено 1.736 предмета. Проценат
решених Рев предмета је 52,26%. Од укупно решених Рев предмета, мериторно је решено 37,95%, а одбацивањем правног лека или на други начин
62,05%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 11,52 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 4,37.
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2) Предметима Рев2 (ревизија у радним споровима), било је задужено 15 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених
1.518 предмета, примљено је у овом извештајном периоду 2.930 предмета,
тако да је укупно у раду било 4.448 предмета. Од тога је решено 2.352
предмета, од чега доношењем мериторних одлука 1.211, а одбацивањем
правног лека или на други начин 1.141 предмет. Проценат решених Рев2
предмета је 52,88%, од чега мериторно решених 51,49%, а одбацивањем
правног лека или на други начин 48,51%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 14,25 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 7,34.
3) Предметима Рев1 (одлучивање по ревизији после одлуке
Уставног суда донете по уставној жалби), било је задужено 16 судија.
На почетку извештајног периода било је нерешених 17 предмета, примљено је 22, тако да је укупно у раду било 39 предмета. Решено је 19 предмета, од тога 17 мериторно, 2 на други начин. Остало је нерешено 20 предмета. Проценат решених предмета ове Рев1 материје је 48,72%, а проценат мериторно решених је 89,47%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,11 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,10.
4) Предметима Прев (ревизија у привредној материји) било је
задужено двоје судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 298 предмета, а у истом периоду је примљено 390 предмета, тако да је
укупно било у раду 688 предмета. Решено је 377 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 173, а одбацивањем или на други начин 204
предмета. Проценат решених Прев предмета је 54,80%, а од чега је мериторно решених 45,89%, а решених одбацивањем или на други начин
54,11%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 17,14 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 7,86.
5) Предметима Гзз (захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца) било је задужено двоје судија. На почетку извештајног периода био је нерешен 1 предмет. У овом периоду примљена су 2
предмета, тако да је укупно у раду било 3 предмета. Није решен ниједан
предмет.
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6) Предметима Гзз1 (захтев за заштиту законитости странке)
било је задужено 16 судија. На почетку извештајног периода било је 24
предмета, примљено је 76 предмета, тако да је у раду било укупно 100
предмета. Од тога је решено 72 предмета, од чега доношењем мериторне
одлуке 2, а одбацивањем или на други начин 70 предмета. Проценат решених предмета из ове Гзз1 материје је 72%. Мериторно решених је
2,78%, а одбацивањем или на други начин 97,22%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,41 предмет, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,01.
7) Предметима Пзз (захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца у привредној материји), било је задужено двоје судија. На почетку извештајног периода био је нерешен 1 предмет а у истом
периоду је примљено 5 предмета, тако да је укупно у раду било 6 предмета. Од тога је решено 4 предмета. Проценат решених Пзз предмета је
66,67%, од чега је мериторно решених 25,00%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмета.
8) Предметима Пзз1 (захтев за заштиту законитости странке у
привредној материји), било је задужено двоје судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 3 предмета а примљено је 3 предмета,
тако да је укупно у раду било 6 предмета. Решено је 6 предмета и то доношењем мериторне одлуке 5, а одбацивањем или на други начин 1 предмет. Проценат решених предмета из ове материје је 100% од чега је мериторно решених 83,33%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,27 предмет, а просек мериторно решених је 0,23 предмета.
9) Предметима Спп (спорна правна питања) било је задужено 15
судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 10 предмета, а
у овом периоду је примљено 33 предмета, тако да је укупно у раду било
43 предмета. Од тога је решено укупно 26 предмета, а остало је нерешено
17 предмета. Проценат решених предмета из ове материје је 60,47%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,16.
10) Предметима Р1 (сукоб надлежности) било је задужено 15 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 260 предмета, а у
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истом је примљено 669 предмета, тако да је у раду било укупно 929 предмета, од чега је решено 665. Проценат решених предмета из ове материје
је 71,58%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 4,03.
11) Предметима Р (одређивање другог стварно надлежног суда),
било је задужено 15 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 27 предмета а примљено је 206 предмета, тако да је у раду било
укупно 223 предмета, од чега је решено 116. Проценат решених предмета
из ове Р материје је 49,79%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,70.
12) Предметима Гзп (захтев за преиспитивање правноснажне
пресуде), било је задужено 15 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 17 предмета а у истом периоду је примљено 34 предмета,
тако да је укупно у раду био 51 предмет. Од тога је решено 49 предмета и
то доношењем мериторне одлуке 1 предмет, а одбацивањем правног лека
или на други начин 48. Проценат решених Гзп предмета је 96,08%, од чега је мериторно решених 2,04%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,30 предмета.
13) Предметима Пзп (захтев за преиспитивање правноснажне
пресуде у привредној материји), било је задужено двоје судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 2 предмета а у истом периоду је примљено 2 предмета, тако да је укупно у раду било 4 предмета. Један предмет је решен мериторно, 3 предмета су решени на други начин.
Проценат решених Пзп предмета је 100%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18.
14) Предметима Рж (жалба на решење апелационог суда) било
је задужено 16 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено
127 предмета, а у истом је примљен 141 предмет, тако да је у раду било
укупно 268 предмета, од чега је решен 251. Проценат решених предмета
из ове материје је 93,66%, од чега је мериторно решено 14,74%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,43.
15) На почетку извештајног периода било је нерешено 3 предмета
Прж (жалба на решење у привредној материји), а у истом периоду није
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примљен ниједан предмет, тако да је укупно у раду било 3 предмета, који
су решени доношењем мериторне одлуке. Проценат решених Прж предмета је 100%.
Почев од 01.07.2016. године, формирани су нови уписници у складу са Судским пословником о изменама и допунама Судског пословника
("Сл. Гласник РС" бр. 39/16), и то: уместо уписника Рж, уведени су уписници Гж-ап (жалбе на решења апелационих судова – општа материја),
Гж-ап1 (жалбе на решења апелационих судова –радни спорови); уместо
уписника Прж уведен је уписник Гж-ап2 (жалбе на решења Привредног
апелационог суда); уместо уписника Гзп уведени су уписници Гзп1 (захтеви за преиспитивање правноснажне пресуде подигнути против одлука у
предметима из опште материје грађанског права) и Гзп2 (захтеви за преиспитивање правноснажне пресуде подигнути против одлука у предметима
из радних спорова); уместо уписника Пзп уведени су уписници Пзп1 (захтеви за преиспитивање правноснажне пресуде подигнути против одлука у
предметима из привредних спорова) и Пзп2.
17) У предметима Гж-ап поступало је 13 судија. Примљено је 39
предмета. Решено је 17 предмета и то доношењем мериторне одлуке 1, а
одбацивањем или на други начин 16 предмета. Проценат решених предмета из ове материје је 43,59% од чега је мериторно решених 5,88%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,12 предмета.
18) У предметима Гж-ап1 поступало је 13 судија. Примљен је 51
предмет. Решен је 21 предмет и то на други начин. Проценат решених
предмета из ове материје је 41,18%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,15 предмета.
19) У предметима Гзп1 поступало је 15 судија. Примљено је 22
предмета. Решено је 8 предмета и то на други начин. Проценат решених
предмета из ове материје је 36,36%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,05 предмета.
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20) У предметима Гзп2 поступао је 1 судија. Примљен је 1 предмет, који је решен на други начин. Проценат решених предмета из ове материје је 100%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 предмета.
21) У предметима Пзп1 поступало је двоје судија. Примљена су 2
предмета. Решен је 1 и то на други начин. Проценат решених предмета из
ове материје је 50%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,05 предмета.
22) У 2016. години је у Одељењу примљено 517 поднесака, који су
заведени у уписник Рс, из претходне године пренето је 12, поступљено је
по 509 поднесака. У раду је остало 20.
УПРАВНА МАТЕРИЈА
Проценат укупно решених предмета у управној материји је
84,82%, а савладавање прилива је 112,46%. Од укупно решених предмета
у овој материји 749, по ванредним правним лековима решено је 686 од чега мериторно 243 предмета, односно 35,42%.
Просечно месечно решених предмета у овој материји, у свим врстама предмета је 68,09 предмета, просек мериторно решених предмета на
годишњем нивоу је 243.
Посматрано по врсти предмета:
Број судија у материји: 1
1) На почетку извештајног периода био је 1 нерешен предмет Уж
(жалба). Примљено је 15 предмета, тако да је укупно у раду било 16
предмета. Решено 14 предмета, 1 предмет мериторно, а 13 на други начин
или одбацивањем правног лека. Проценат решених Уж предмета је
87,50%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,27.
2) На почетку извештајног периода није било нерешених предмета
Узз (захтев за заштиту законитости). Примљено је 3 предмета, која су
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решена одбацивањем или на други начин. Проценат решених предмета
Узз је 100,00%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,27.
3) На почетку извештајног периода био је нерешен 191 предмет
Узп (захтев за преиспитивање судске одлуке), а у овом периоду је примљено 567 предмета, тако да је у раду било укупно 758 предмета. Решено
је 648 предмета, од чега доношењем мериторне одлуке решено 236 предмета, а одбацивањем или на други начин 412 предмета. Проценат решених предмета Узп је 85,49%, од чега мериторно решених 36,42% и одбацивањем или на други начин 63,58%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 58,91 предмета, а просек мериторно решених предмета је 21,45.
4) На почетку извештајног периода био је 1 нерешен предмет
Узп1 (одлучивање по захтеву за преиспитивање судске одлуке после
одлуке Уставног суда донете по уставној жалби), и у овом периоду примљено је 4 предмета. Решено је 2 предмета доношењем мериторне одлуке.
Проценат решених предмета Узп1 је 40%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмета.
5) На почетку извештајног периода било је нерешено 6 предмета
Ур (други управни предмети), а примљено је 26 предмета, тако да је у
раду било укупно 32 предмета, од чега је решено 30 предмета. Проценат
решених Ур предмета је 93,75%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 2,73.
6) На почетку извештајног периода било је нерешено 11 предмета
Ус (сукоб надлежности), а примљено је у овом периоду 28 предмета, тако да је у раду било укупно 39 предмета. Од тога је решено 33 предмета.
Проценат решених предмета Ус је 84,62%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 3,00.
7) На почетку извештајног периода био је 1 нерешен предмет
Прзп (захтев за преиспитивање правноснажних пресуда прекршајног
суда), а у истом није примљен ниједан предмет. Проценат решених предмета Прзп је 100,00%.
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8) На почетку извештајног периода било је нерешено 6 предмета
Прзз (захтев за заштиту законитости у прекршајним предметима), а у
истом је примљено 23 предмета, па је у раду било укупно 29 предмета, од
чега је решено 18. Од тога је мериторно одлучено у 4 предмета, а одбацивањем или на други начин у 14 предмета. Проценат решених предмета из
материје Прзз је 62,07%, од чега је мериторно решено 22,22%, а одбацивањем или на други начин 77,78%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,64.
Грађанско одељење је у току 2016. године одржало 14 седница.
На седницама одељења разматрана су правна питања и утврђена
правна схватања, решавани предмети спорних правних питања обрађени
рефератима судија (26 предмета Спп), утврђене су сентенце из одлука,
разматрана су питања везана за функционисање и рад одељења и извештаји о раду суда.
Усвојено је 10 правних ставова, већи број радних закључака и
утврђено је девет сентенци.
Ради обезбеђивања јединствене судске примене права и уједначавања судске праксе одржани су састанци са представницима апелационих
судова и Привредног апелационог суда на којима су разматрана спорна
правна питања и проблеми решавања старих предмета. Састанци су одржани у Новом Саду (Петроварадин) 18.03.2016. године, Нишу 10.06.2016.
године, Крагујевцу (Опленац) 29.09.2016. године и у Београду 22.12.2016.
године. На овим састанцима разматрана су спорна питања из области опште грађанске материје и материје радног права. За сваки од ових састанака предложена су актуелна спорна питања и по добијању изјашњења
апелационих судова, на састанку су усаглашавани ставови. О одређеним
питањима о којима се нису усагласили апелациони судови, изјаснило се
Грађанско одељење Врховног касационог суда. О једном броју питања која су разматрана на заједничким састанцима, Врховни касациони суд се
изјаснио решавајући предмете спорних правних питања на захтев првостепеног суда (чл. 180-185. ЗПП); одлучујући о ванредним правним лековима у конкретним предметима, усвајањем правних ставова ради попуњавања правних празнина, јединственог тумачења права или предузимања
мера из пресуда Европског суда за људска права донетих против Републи47
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ке Србије у поступку њиховог извршења; утврђивањем сентенци из одлука значајних за судску праксу.
Правни ставови, закључци, сентенце и изјашњења Грађанског одељења о правним ставовима апелационих судова, објављени су на интернет презентацији суда и у Билтену Врховног касационог суда.
Судије Грађанског одељења су учествовале у раду Годишњег саветовања судија Републике Србије, које је одржано у организацији Врховног касационог суда у Врњачкој Бањи. Реферати судија, изложени на Годишњем саветовању судија, објављени су у Билтену Врховног касационог
суда бр. 3/16.
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
У Кривичном одељењу Врховног касационог суда током 2016. године било је 14 судија распоређених у три већа. У раду овог одељења учествовало је 15 саветника, од којих један у припремном одељењу, два саветника у одељењу судске праксе и секретар одељења, док су остали саветници распоређени у већима.
На почетку извештајног периода у Кривичном одељењу је било
нерешено 242 предмета (Кзз, Кд, Кс и Кр) из претходне године. Од
21.05.2014. године Врховни касациони суд је надлежан и за суђење у разумном року (Р4 к, Р4 Кп, Рж к, Рж Кп, Рж1 К и Рж1 Кп).
У овом извештајном периоду примљено је укупно 1.898 нових предмета
(Кзз, КззП, Кзз Пр, Кзз В, Кд, Кс, Кр, Кзз ОК, Кзз Рз), тако да је укупно у
раду било 2.140 предмета. Од тога је решено 1.824 предмета свих врста, а
остало је нерешено 316 предмета. Од укупно решених предмета мериторно је решено 730 предмета, а одбачајем или на други начин решено је 865
предмета, док је предмета сукоба надлежности и делегације (Кд и Кс) решено 229 предмета. Проценат укупно решених предмета у Кривичном
одељењу је 85,23%, мериторно је решено је 45,72 %, а одбачајем и на други начин 54,23 %.
Просечно месечно решених предмета по судији у кривичној материји, по свим врстама предмета је 11,84 предмет, просек мериторно решених предмета на годишњем нивоу по судији је 52,14.
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Посматрано по врсти предмета:
1) Предметима Кзз (захтев за заштиту законитости подигнути против правноснажних одлука нижих судова) било је задужено 14 судија. На
почетку извештајног периода је било 206 предмета, а примљено је у овом
извештајном периоду 1.552 Кзз предмета. Од тога је решено 1.474 Кзз
предмета, од чега је доношењем мериторне одлуке решено 689 предмета,
а одбачајем или на други начин 785 предмета. Проценат решених предмета Кзз је 83,85 % од чега је мериторно решено 46,74 %, а одбачајем или на
други начин 53,26%.
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је
9,57 предмета, а просек мериторно решених по судији је 4,10.
2) Предметима Кзз П (захтев за заштиту законитости подигнути
против правноснажних одлука привредних судова) било је задужено пет
судија. На почетку извештајног периода је био један предмет, а у овом извештајном периоду је примљено пет предмета, укупно шест предмета у
раду. Од тога је решено 5 предмета и то један мериторно и 4 предмета одбачајем. Проценат укупно решених предмета Кзз П је 83,33%.
3) Предметима Кзз В (захтев за заштиту законитости подигнут
против одлука Врховног касационог суда био је задужен један судија. На
почетку извештајног периода није било ових предмета, а у овом извештајном периоду је примљен 1 предмет, који није решен.
4) Предметима Кзз Пр (захтев за заштиту законитости против прекршајних одлука) било је задужено 14 судија. На почетку извештајног периода су била 3 нерешена предмета, а у истом периоду је примљено 40
предмета, од чега је решено 38 предмета. Проценат решених предмета је
88,37 %, а проценат мериторно решених је 55,26%.
5) Предметима Кд (делегација или преношење надлежности) било
је задужено 14 судија. На почетку извештајног периода је био 21 нерешен
предмет, а у истом периоду је примљено 219 предмета, тако да је укупно у
раду било 240 предмета, од чега је решено 233 предмета и то делегацијом
213 предмета, а одбачајем или на други начин 20 предмета. Проценат решених предмета је 97,08%.
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 1,39.
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6) Предметима Кс (сукоб надлежности између судова) било је задужено 12 судија. На почетку извештајног периода су била 3 нерешена
предмета, а примљено је 19 предмета. Решено је 18 предмета. Проценат
решених предмета је 81,82%.
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је
0,14 предмета.
7) Предметима Кр (кривично разно) било је задужено 13 судија.
На почетку извештајног периода је био 1 нерешен предмет, а примљено је
16 предмета, тако да је укупан број ових предмета у раду био 17, а решено
је 15 предмета. Проценат решених предмета је 88,24%.
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је
0,10 предмета.
8) Предмета Кр ОК и Кр Рз (кривично разно у вези организованог
криминала и ратних злочина) у овом извештајном периоду није било.
9) Предметима Кзз ОК (захтев за заштиту законитости у предметима организованог криминала) било је задужено 14 судија. На почетку
извештајног периода је било 7 нерешених предмета, а примљено је 42
предмета. Од тога је решено 37 предмета и то доношењем мериторне одлуке 16, а одбачајем или на други начин 21 предмет. Проценат решених
предмета Кзз ОК је 75,51%, од чега је мериторно решено 43,24%, а одбачајем или на други начин 56,76%.
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је
0,24 предмета, а просек мериторно решених по судији је 1,14 предмета.
10) Предметима Кзз Рз (захтев за заштиту законитости у предметима ратних злочина) било је задужено четири судије. На почетку извештајног периода није био ниједан нерешен предмет, а примљена су 4
предмета. Од тога је решено 4 предмета и то 3 предмета доношењем мериторне одлуке, а одбачајем и на други начин 1 предмет. Проценат решених предмета Кзз Рз је 100%, а мериторно решених 75%, а одбачајем или
на други начин 25%.
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је
0,09 а просек мериторно решених по судији је 0,75 предмета.
11) Предметима Крс (други поднесци у кривичној материји) задужен је секретар Кривичног одељења. На почетку извештајног периода је
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било 149 нерешена предмета, а примљено је 1.141 нових, тако да је укупно у раду било 1.590 предмета, од чега је решено 1.448, што представља
91,07 %, док у осталим предметима у којима је поступано, судови нису
доставили тражене списе.
Кривично одељење је одржало 12 седница на којима је су утврђене
четири сентенце. На седницама одељења је разматрано функционисање
одељења, месечни, периодични и годишњи извештај о раду овог одељења,
спорна правна питања и реферати судија везано за одређена спорна правна питања, што је објављено у Билтену Врховног касационог суда број
1/16.
Ради извршавања законске обавезе обезбеђивања јединствене примене права и уједначавања судске праксе одржани су састанци са представницима апелационих судова и то у Новом Саду (25.03.2016. године), у
Београду (28.06.2016. године), у Нишу (30.09.2016. године) и Крагујевцу
(02.12.2016. године) и у вези тога Врховни касациони суд је припремио
одговоре на питања око којих апелациони судови нису постигли сагласност.
Судије Кривичног одељења су учествовале у раду годишњег саветовања судија Републике Србије, које је одржано у организацији Врховног касационог суда у Врњачкој Бањи, а троје судија је израдило реферате
које су излагали на овом саветовању, који су објављени у Билтену Врховног касационог суда – број 2/16.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ
У материји разумног рока од 01.01.2016. године примењује се Закон о заштити права на суђење у разумном року ("Службени гласник РС",
бр. 40/2015). Законом је прописано ново правно средство (приговор за
убрзање поступка), као и поступак пружања заштите права на суђење у
разумном року. Такође, примењује се и Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 101/2013), који је
престао да важи 01.01.2016. године, на поступке који су започети у време
важења тог закона.
Одељење за заштиту права на суђење у разумном року чине председник суда и све судије. Због истовремене примене наведених закона,
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Годишњим распоредом послова формирана су већа која поступају по раније важећем закону и одређене су судије, које поред председника суда,
поступају по важећем закону. Председник суда одлучује у режиму Закона
о заштити права на суђење у разумном року о приговорима за убрзање поступка и жалбама, са 10% прилива по свим материјама. У Одељењу је распоређено 34 саветника.
Формирани су и нови уписници (Рж1 г, Рж1 гп, Рж1 к, Рж1 р, Рж1
у, Рж1 уп и Рж1 кп) у које се заводе предмети по жалбама (изјављеним
против одлука о приговору за убрзање поступка) у којима су првостепени
поступци започети после 31.12.2015. године; док се у постојеће уписнике:
Рж г, Рж гп, Рж к, Рж р, Рж уп и Рж кп заводе предмети по жалбама (изјављеним против одлука о захтеву за заштиту права на суђење у разумном
року) у којима су првостепени поступци започети пре 31.12.2015. године.
Што се тиче првостепених предмета, сви се заводе у уписнике: Р4 к, Р4
кп, Р4 г, Р4 гп, Р4 у, Р4 уп и Р4 р.
Овим извештајем приказана је анализа резултата рада судија које
су Годишњим распоредом послова судија за 2016. годину распоређене у
Одељење за заштиту права на суђење у разумном року. Полазећи од броја
судија, материја у које су распоређене, као и броја нерешених предмета на
почетку извештајног периода, примљених, решених и нерешених предмета на крају извештајног периода извршена је анализа остварених резултата.
На почетку извештајног периода (01.01.2016. године) било је 1.297
нерешених предмета. До краја извештајног периода 31.12.2016. године
примљено је још 3.465 предмета (од тога 3.400 нових предмета), тако да је
у раду било укупно 4.762 предмета. Решено је 3.991 предмет (од тога на
други начин 341 предмет), а у раду је остало још 771 предмет. Статистичким извештајем нису исказани Р1 предмети (сукоби надлежности у материји разумног рока), а према евиденцији судске праксе урађено је 55
предмета, и ти предмети су исказани у статистичком извештају за Грађанско одељење.
Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број предмета у раду је 83,81%. Савладаност прилива је 115,18%. Мериторно је решено 3.650 предмета, што представља 91,45%, а на други начин 341 предмет, што представља 8,55%.
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Посматрано по врсти предмета:
1) За пријем предмета Р4 к одређено је 14 судија. На почетку извештајног периода било је 3 нерешена предмета, до краја године примљено
је 7 нових предмета, што је укупно 10 предмета. Решени су сви предмета,
и то на мериторан начин 3 предмета, а на други начин 7 предмета. Проценат решених Р4 к предмета је 100%. Мериторно је решено 30%, а на други
начин 70% предмета. Савладаност прилива је 142,86%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,06 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,019 предмета.
2) За пријем предмета Р4 кп одређено је 14 судија. На почетку извештајног периода био је 1 нерешен предмет, који је решен на други начин. У току извештајног периода није примљен ниједан предмет. Проценат решених Р4 кп предмета је 100%. На други начин решено je 100%
предмета.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,006 предмета.
3) За пријем предмета Р4 г одређено је 17 судија. На почетку извештајног периода било је 79 нерешених предмета, до краја године примљено је 68 нових предмета, што је укупно 147 предмета. Решено је 132 предмета, и то на мериторан начин 77 предмета, а на други начин 55 предмета,
тако да је остало нерешено 15 предмета. Проценат решених Р4 г предмета
је 89,80%. Мериторно је решено 58,33%, а на други начин 41,67% предмета. Савладаност прилива је 194,12%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,70 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,41 предмет.
4) За пријем предмета Р4 гп одређено је 3 судије. На почетку извештајног периода било је нерешених 13 предмета, до краја године примљено је 4 предмета, што је укупно 17 предмета. Решено је 17 предмета, и то
на мериторан начин 9 предмета, а на други начин 8 предмета. Проценат
решених Р4 гп предмета је 100%. Мериторно је решено 52,94%, а на други
начин 47,05% предмета. Савладаност прилива је 425%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,51 предмет, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,27 предмета.
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5) За пријем предмета Р4 у одређено је 3 судије. На почетку извештајног периода било је нерешених 20 предмета, до краја године примљено је 15 предмета, што је укупно 35 предмета. Решено је 35 предмета, и то
на мериторан начин 25 предмета, а на други начин 10 предмета. Проценат
решених Р4 у предмета је 100%. Мериторно је решено 71,42%, а на други
начин 28,58% предмета. Савладаност прилива је 233,33%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,06 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,75 предмета.
6) За пријем предмета Р4 р одређено је 17 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 188 предмета, до краја године примљено је 73 предмета, што је укупно 261 предмет. Решено је 232 предмета, и то на мериторан начин 195 предмет, а на други начин 37 предмета,
тако да је остало нерешено 29 предмета. Проценат решених Р4 р предмета
је 88,89%. Мериторно је решено 84,05%, а на други начин 15,95% предмета. Савладаност прилива је 317,81%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,24 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 1,04 предмета.
7) За пријем предмета Р4 уп одређено је 3 судије. У овом уписнику нису евидентирани предмети у извештајном периоду.
8) За пријем предмета Рж к одређено је 13 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 41 предмет, до краја године примљено је 83 предмета, што је укупно 124 предмета. Решено је 120 предмета, и то на мериторан начин 116 предмета, а на други начин 4 предмета,
тако да је остало нерешено 4 предмета. Проценат решених Рж к предмета
је 96,77%. Мериторно је решено 96,66%, а на други начин 3,34% предмета. Савладаност прилива је 144,58%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,83 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,81 предмет.
9) За пријем предмета Рж кп одређено је 13 судија. На почетку извештајног периода било је 6 нерешених предмета, до краја године примљено је 5 предмета, што је укупно 11 предмета. Решено је 10 предмета и
то 9 на мериторан начин, а на други начин 1 предмет, тако да је остао 1
нерешен предмет. Проценат решених Рж кп предмета је 90,91 %. Мериторно је решено 90% предмета, а на други начин 10%. Савладаност прилива је 200%.
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Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,069 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,062 предмета.
10) За пријем предмета Рж г одређено је 16 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 666 предмета, до краја године примљено је 1.378 предмета, што је укупно 2.044 предмета. Решено је 1.649
предмета, и то на мериторан начин 1.556 предмета, а на други начин 93
предмета, тако да је остало нерешено 395 предмета. Проценат решених
Рж г предмета је 80,68%. Мериторно је решено 94,36%, а на други начин
5,64% предмета. Савладаност прилива је 119,67%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 9,36 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 8,84 предмета.
11) За пријем предмета Рж гп одређено је 2 судије. На почетку извештајног периода било је нерешених 181 предмет, до краја године примљено је 1.424 предмета, што је укупно 1.605 предмета. Решено је 1.371
предмет, и то на мериторан начин 1.311 предмета, а на други начин 60
предмета, тако да је остало нерешено 234 предмета. Проценат решених
Рж гп предмета је 85,42%. Мериторно је решено 95,62%, а на други начин
4,38% предмета. Савладаност прилива је 96,28%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 62,31 предмет, а просек мериторно решених предмета по судији је 59,59 предмета.
12) За пријем предмета Рж уп одређено је 2 судије. На почетку извештајног периода било је нерешених 5 предмета, до краја године примљено је 16 предмета, што је укупно 21 предмет. Решено је 16 предмета, и
то на мериторан начин 11 предмета, а на други начин 5 предмета, тако да
је остало нерешено 5 предмета. Проценат решених Рж уп предмета је
76,19%. Мериторно је решено 68,75%, а на други начин 31,25% предмета.
Савладаност прилива је 100%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,72 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,55 предмета.
13) За пријем предмета Рж р одређено је 16 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 94 предмета, до краја године примљено је 281 предмет, што је укупно 375 предмета. Решено је 307 предмета, и то на мериторан начин 295 предмета, а на други начин 12 предмета,
тако да је остало нерешено 68 предмета. Проценат решених Рж р предме55
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та је 81,87%. Мериторно је решено 96,09%, а на други начин 3,91% предмета. Савладаност прилива је 109,25%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,74 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 1,67 предмета.
14) За пријем предмета Рж1 г одређено је 5 судија. У току извештајног периода примљено је 19 предмета. Решено је 12 предмета, и то на
мериторан начин 4 предмета, а на други начин 8 предмета, тако да је остало нерешено 7 предмета. Проценат решених Рж1 г предмета је 63,16%.
Мериторно је решено 33,33%, а на други начин 66,67% предмета. Савладаност прилива је 63,16%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,21 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,072 предмета.
15) За пријем предмета Рж1 гп одређено је 3 судије. У току извештајног периода примљено је 14 предмета. Решено је 13 предмета, и то на
мериторан начин 10 предмета, а на други начин 3 предмета, тако да је
остао нерешен 1 предмет. Проценат решених Рж1 гп предмета је 92,86%.
Мериторно је решено 76,92%, а на други начин 23,08% предмета. Савладаност прилива је 92,86%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,39 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,30 предмета.
16) За пријем предмета Рж1 к одређено је 3 судије. У току извештајног периода примљено је 2 предмета и оба су решена на други начин.
Проценат решених Рж1 к предмета је 100%. Савладаност прилива је
100%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,06 предмета.
17) За пријем предмета Рж1 р одређено је 5 судија. У току извештајног периода примљено је 17 предмета. Решено је 13 предмета, и то на
мериторан начин 8 предмета, а на други начин 5 предмета, тако да је остало нерешено 4 предмета. Проценат решених Рж1 р предмета је 92,86%.
Мериторно је решено 76,47%, а на други начин 23,53% предмета. Савладаност прилива је 76,47%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,23 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,14 предмета.
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18) За пријем предмета Рж1 у одређено је 3 судије. У току извештајног периода примљено је 57 предмета. Решено је 49 предмета, и то на
мериторан начин 21 предмет, а на други начин 28 предмета, тако да је
остало нерешено 8 предмета. Проценат решених Рж1 у предмета је
85,96%. Мериторно је решено 42,85%, а на други начин 57,15% предмета.
Савладаност прилива је 85,96%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,48 предмета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,63 предмета.
19) За пријем предмета Рж1 уп одређено је 3 судије. У току извештајног периода примљено је 2 предмета и оба су решена на други начин.
Проценат решених Рж1 к предмета је 100%. Савладаност прилива је
100%.
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,06 предмета.
20) За пријем предмета Рж 1 кп одређено је 3 судије. У овом уписнику нису евидентирани предмети у извештајном периоду.
Посматрано на нивоу свих материја, по судији просечно је решено 10,36 предмета.
Структура предмета у раду:
Посматрано по материјама највише је у раду било Рж г предмета
(2.044). Ти предмети су чинили 42,92% од укупног броја предмета (4.762).
Затим следе Рж гп предмети (1.605) са учешћем од 33,70%, а након њих
све остале материје са учешћем мањим од десет процената.
Структура решених предмета:
Посматрано по материјама највише је решено Рж г предмета
(1.649). Ти предмети су чинили 41,31% укупног броја решених предмета
(3.991). Затим следе Рж гп предмети (1.371) са учешћем од 34,35%, а након њих све остале материје са учешћем мањим од десет процената.
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ЗАКЉУЧЦИ О РАДУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Према Одлуци Високог савета судства о броју судија у судовима,
Врховни касациони суд је у 2016. години, до 23. децембра 2016. године,
имао председника и 37 судија. Према статистичким подацима у 2016. години судило је 32 судија, двоје судија Врховног касационог суда било је
на функцији председника апелационих судова, једној (судији) је у току
2016. године престала судијска функција, једна (судија) је до 5.04.2016.
године била члан сазива Високог савета судства (другог састава ВСС-а), а
троје судија је било на дужем боловању.
На пословима секретара одељења и судијских помоћника - у припремном поступку, секретара већа, судијских помоћника у већима и судској пракси, у 2016. години радило је 45 судијских помоћника и 3 секретара одељења.
Анализом резултата рада на нивоу целог Суда у посматраном извештајном периоду у односу на резултате рада из претходне године, а на
основу статистичких података, може се констатовати да је у Суду у односу на претходни извештајни период прилив предмета био мањи за
37,40% (у 2016. години примљено је 13.047 а у 2015. години 20.842 предмета). Затим, да је укупно у раду било је мање предмета за 24,82%
(18.362 у 2016. према 24.424), проценат укупно решених предмета у
2016. години у односу на претходну годину у суду био је мањи за 34,81%
(у 2016. години решено је 12.457 предмета, а у 2015. години 19.109 предмета), а нерешених предмета на крају извештајног периода више за
11,10%. Истиче се чињеница да је проценат мериторно решених предмета у току 2016. године већи у односу на 2015. (за 17,35%), односно
2016. године мериторно је решено 6.812 предмета а 2015. године 5.805
предмета. Мањи прилив предмета и предмета у раду на нивоу целог суда,
последица су великог броја предмета сукоба надлежности и одређивања
другог стварно надлежног суда примљених у 2015. години (7.990).
Поређењем резултата рада Грађанског одељења у грађанској
материји у овом извештајном периоду у односу на резултате рада из
претходне године, на основу статистичких података може се констатовати
да је у грађанској материји у односу на претходни извештајни период
прилив предмета мањи за 7.153, односно за 50,48% (у 2016. години
7.018 предмета а у 2015. години био је 14.171 предмет, с тим да је од тог
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броја било 7.990 предмета сукоба надлежности и одређивања другог
стварно надлежног суда), да је укупно у раду било је 6.189 мање предмета, односно 36,91% (10.577 предмета у 2016. години према 16.766). Проценат укупно решених предмета у 2016. години у односу на претходну
годину у овој материји, мањи је за 55,38% (у 2016. решено је 5.893, а у
2015. години 13.207 предмета), али мериторно решених у 2016. години
је 37% док је у 2015. години био 14,72%. Већи број решених предмета у
2016. години, у односу на број решених предмета у 2015. години (без
предмета сукоба надлежности и одређивања другог стварно надлежног
суда, који је био 7.990), а нарочито већи број мериторно решених предмета, говори о одличним резултатима у раду овог одељења.
У управној материји у 2016. години прилив предмета је био мањи за 34,58% у односу на претходну годину (у 2016. години 666 предмета а у 2015. години био је 1.018), у раду је било 25,98% мање предмета (у
2016. години 883 предмета укупно у раду а у 2015. години 1.193) а решено је 23,26% мање предмета (у 2016. години 749 предмета, а у 2015. години 976). С обзиром на чињеницу да је на крају овог извештајног периода у овој материји остало нерешено мање 38,25% у односу на претходну
годину (нерешено 134 предмета у 2016. години према 217), може се рећи
да су резултати рада у овој материји бољи имајући у виду претходни извештајни период, посебно имајући у виду чињеницу да је Специјализовано
веће за управну материју радило у току целог извештајног периода у непотпуном саставу (један до двоје судија) и да су судије у овом већу поступале и у материји заштите права на суђење у разумном року.
У Кривичном одељењу у овом извештајном периоду прилив
предмета је већи за 23,33% (у 2016. години примљено је 1.898 предмета,
а у 2015. години 1.539) тако да је у раду било више 21,04% предмета
(2.140 предмета према 1.768 предмета у 2015). Већи је проценат решених предмета у односу на претходну годину и то за 298 предмета односно 19,53% (у 2016. години решено је 1.824, а у 2015. години 1.526 предмета), док је мериторном одлуком решено 34,93% више предмета у односу на претходну годину (730 у 2016, а у 2015. години 541 предмет). Већи проценат решених предмета говори о одличним резултатима у овој материји.
У Одељењу за суђење у разумном року укупан прилив предмета
је мањи за 15,78%, у 2016. години примљено је 3.465 предмета а у 2015.
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години 4.114 предмета, у раду је било више 1,38% предмета (4.762 предмета према 4.697 предмета у 2015), решено је 17,38% више предмета (у
2016. решен је 3.991 , а у 2015. години 3.400 предмета), од тога мериторно 20,70% више (3.650 у 2016. а у 2015. години 3.024 предмета). Остало
је у раду 40,56% мање предмета (у 2016. години 771 предмет док је у
2015. години остало 1.297 предмета). Сви наведени резултати показују одличне резултате и у раду овог одељења.
Посматрано свеобухватно и упоредно у односу на резултате из
претходног извештајног периода, резултати рада Врховног касационог суда су веома успешни, јер је на нивоу суда савладавање прилива
износило 95,48%, а просечно решено по судији је 35,39 предмета, што
је највише решених предмета на нивоу судова.

АКТИВНОСТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
У 2016. ГОДИНИ ИЗВАН СУЂЕЊА
Најважније активности Врховног касационог суда, изван суђења,
могу се груписати на активности у вези рада Опште седнице, Колегијума,
судске управе, међу којима се нарочито издвајају међународна сарадња,
међународни пројекти и разне активности судске управе представљене
кроз јавност рада.
Активности Суда на уједначавању судске праксе, у вези решавања
старих предмета у судовима у Републици Србији, организовању Годишњег саветовања судија свих судова у Врњачкој Бањи и других конференција, као и на издавању Билтена судске праксе Суда, представљене су
детаљније, јер су од изузетног значаја за рад целокупног судства.
Посебно су представљене стручне активности судија Врховног касационог суда и судијског особља, изван суда.
I.1. Општа седница
У 2016. години одржано је осам општих седница на којима су разматрана бројна питања и донете одлуке из надлежности Опште седнице,
међу којима се издвајају:
- на седници одржаној 18.02.2016. године разматран је рад судова
у 2015. години, на основу Статистичког извештаја о раду свих судова у
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Републици Србији и Анализе, која садржи наративни део извештаја о раду
Врховног касационог суда, са статистичким показатељима, као и компаративни извештај резултата рада свих судова. Усвојена је анализа (са предлогом закључака), а затим представљена на конференцији за штампу и објављена на интернет страници суда;
- на седницама одржаним 14.04, 18.06. и 29.08.2016. године Општа
седница Врховног касационог суда се изјашњавала односно давала мишљење о судијама суда за које је Врховни касациони суд непосредно виши и о судијским помоћницима тих судова, који су били кандидати у изборном поступку, за судије;
- у току 2016. године Годишњи распоред послова судија за текућу
годину је делимично измењен односно допуњен два пута;
- у току 2016. године на Општој седници су разматрани и усвојени
следећи правни акти: Пословник о изменама и допунама Пословника о
уређењу и раду Врховног касационог суда (на седницама од 14.04.2016. и
30.06.2016. године), Правилник о додели награда и признања судовима
(на Општој седници од 14.09), Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама, са Отвореном листом дескриптора - кључних речи (на Општој седници од 20.12);
- на Општој седници одржаној 20.12.2016. године председник суда
утврдио је Годишњи распоред послова судија за 2017. годину и Годишњи
распоред послова судијских помоћника за 2017. годину, који су објављени
и на интернет страници суда;
- на Општој седници одржаној 28.12.2016. године одређен је и
упућен Народној скупштини предлог кандидата за члана Одбора Агенције
за борбу против корупције.
I.2. Колегијум
У току овог извештајног периода одржано је шест седница Колегијума, као саветодавног тела председника Врховног касационог суда, на
којима су разматрана важна организациона питања, извештаји о раду суда, судских одељења, извештаји о обављеним редовним контролама рада
апелационих и судова републичког ранга и сва друга питања од значаја за
функционисање и усклађеност рада у суду.
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I.3. Рад судске управе
Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја
Одлуком председника суда, секретари Кривичног и Грађанског
одељења су овлашћени за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја. су
Врховном касационом суду је у току 2016. године, приспело је 72
захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 44 захтевa
су поднели грађани, 9 захтева поднета су од стране медија, 5 захтева невладине организације и друга удружења грађана, органи власти 1 и остали
(адвокати, установе) 13 захтева. До 31.12.2016. године одговорено је на 72
захтева. На захтеве свих тражилаца информација одговорено је у законском року.
Удовољено је тражењима из 67 захтева, а у 5 случајева захтевима
није удовољено.
Рад по представкама и притужбама
У 2016. години примљено је у Суду 594 притужби, од којих је 61
на рад Врховног касационог суда. Из 2015. године није било пренетих
притужби. Поступљено је по 592 притужбе, у раду су остале 2 притужбе,
односно укупно је решено 99,66% ових предмета. У односу на 2015.
годину, у 2016. години примљена је 81 притужба мање, а на рад Врховног
касационог суда 4 притужбе мање.
Од укупног броја притужби које се односе на рад Врховног касационог суда 28 су поднеле странке незадовољне одлукама овог суда, 26 је
поднето због дужине трајања поступка пред Врховним касационим судом,
3 притужбе су се односиле на рад судске управе, а 2 на рад писарнице. У
предметима у којима је поднета притужба због дужине трајања поступка,
у већини случајева била је донета одлука и списи предмета заједно са писаним отправцима одлуке отпремљени из Врховног касационог суда. У
питању су предмети из грађанске материје, у којима се одлука Врховног
касационог суда доставља првостепеном суду преко другостепеног суда, а
првостепени суд има обавезу достављања одлуке странкама. У 5 предмета
притужба је прослеђена судији известиоцу, као ургенција, у циљу убрза62
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ња окончања поступка. Две притужбе су остале неразмотрене у извештајном периоду.
Служба председника суда, у извештајном периоду извршила је
анализу обавештења нижестепених судова о поднетим притужбама и одговорима на притужбе, као и анализу око 80% притужби које су достављене непосредно председнику Врховног касационог суда на рад нижестепених судова. Разлози подношења притужбе, како Врховном касационом суду на рад нижестепених судова тако и притужби које су непосредно упућене нижестепеним судовима, се могу сврстати у две веће групе:
незадовољство странке донетом одлуком и дужином трајања поступка. У
предметима у којима је утврђена основаност притужбе, најчешћи разлог
је дужина трајања поступка, како првостепеног тако и другостепеног поступка-поступка по жалби.
Врховни касациони суд је на основу овлашћења из Закона о уређењу судова, пратио поступања у предметима на
које се основана притужба односи.
Информисање судија Врховног касационог суда о пресудама
Европског суда за људска права
Израђени су прикази пресуда донетих против Републике Србије и
указано је на значајне ставове Европског суда за људска права о одређеним питањима. Израђен је шeстомесечни и годишњи приказ свих пресуда
донетих против Републике Србије током 2016. године. Израђени су изводи појединих пресуда Европског суда за људска права против других држава, посебно у кривичној материји у вези са остваривањем права на правично суђење – значај исказа сведока, ne bis in idem, претпоставка невиности, о чему су обавештене судије ВКС. Дата је информација о појединачним питањима из праксе Европског суда за људска права од значаја за
предмете у којима поступа ВКС.
Достављање одговора заступнику пред Европским судом за људска
права и учешће на састанку поводом извршења пресуда ЕСЉП
Током 2016. године Врховни касациони суд је доставио одговоре
Државном правобранилаштву - заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права, у 8 предмета укључујући и релевантне примере из праксе Врховног касационог суда од значаја за текуће предмете
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пред ЕСЉП или за извршавање већ донетих пресуда ЕСЉП против Републике Србије.
Такође, представник Врховног касационог суда учествовао је на
састанку који је Државно правобранилаштво организовало са представницима Одељења за извршавање пресуда ЕСЉП 4-5. октобра 2016. године.
Разматрано је извршавање пресуда Европског суда за људска права.
Припрема прилога Врховног касационог суда у вези са Трећим
периодичним извештајем о примени Међународног пакта
о грађанским и политичким правима – додатна питања
Израђени су одговори на додатна питања Комитета за права човека УН који је достављен Канцеларији за људска и мањинска права 16.
септембра 2016. године.
Увођење посебних регистара правноснажних пресуда у којима
се суд позвао на одредбе Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода
Свим судовима је наложено да почев од 1. новембра 2016. године
уведу посебне регистре правноснажних пресуда у којима се суд позвао на
одредбе Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, као и посебне евиденције пресуда и одлука у којима су судови у
образложењу пресуде навели ставове усвојене у пракси Европског суда за
људска права.
I.4. Међународна сарадња: посете Врховном касационом суду
и студијске посете председника Врховног касационог суда
VI Конференција председника врховних судова Источне
и Централне Европе
Врховни касациони суд Републике Србије, био је домаћин VI Конференције председника врховних судова Источне и Централне Европе, која је одржана од 20. до 22. јуна 2016. године у Београду. У раду Конференције учествовали су председници и судије врховних судова из 15 држава.
Размотрена су питања од заједничког интереса за правосудне системе
и размењена знања и искуства. Конференција је организована у сарадњи
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са организацијом CEELI Институт са седиштем у Прагу уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Канцеларије Савета Европе.
Врховни касациони суд је и у 2016. години наставио са успостављањем и ширењем међународне сарадње и контаката са међународним –
светским, европским и регионалним представницима институција и организација. Успостављена је и унапређивана сарадња са највишим судским
инстанцама других држава. Сарадња се одвијала и кроз конференције,
округле столове, семинаре, тренинге и друге скупове организоване у земљи и иностранству.
2016. години издвајају се следеће посете Врховном касационом
суду:
- амбасадора Сједињених америчких држава у Београду, Њ.Е.Michael
D.Kirby-ја (25.01);
- делегације Савета Европе, предвођене г-дином Philippe Boillat -ом, поводом почетка новог пројекта "Правосуђе на темељима људских права,
који има за циљ да подржи правосуђе Србије у остваривању циљева постављених у Акционом плану за реформу правосуђа 2013-2018, да поспеши дијалог између Европског суда за људска права у Стразбуру и
судова у Србији по питању заштите људских права и да ојача значај
образовања правних стручњака у области људских права. (26.01.2016);
- посета Европске
(01.03.2016);

комисије

за

ефикасност

правосуђа

(CEPEJ)

- амбасадора Републике Турске у Београду, Њ.Е. Mehmet Kemal Bozay-a
(01.06.2016);
- академика Косте Чавошког, који је одржао предавање на тему "Правда
и правичност"(10.06);
- делегације Канцеларије Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА), коју је предводио директор Мехмед Бајрак
(27.07.2016);
- новог амбасадора Сједињених америчких држава у Београду, Њ.Е. Kyle
Randolph Scott-а (15.09);
- делегација Аустријског удружења управних судова (16.09.2016)
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- делегације Парламентарне скупштине Савета Европе, коју је предводио
Timoty John Cartwright –a, шеф Мисије Савета Европе у Републици Србији (27.10.2016) (на састанку се разговарало о активностима Врховног
касационог суда и Високог савета судства које су предвиђене Акционим планом за Поглавље 23, о остварењу потпуне независности судске
власти укључујући и финансијску независност у односу на законодавну
и извршну власт и о предлозима за измене Устава Републике Србије у
делу који се односи на правосуђе. Циљ посете Делегације Савета Европе био је оцена примене Резолуције 1858 која је донета у односу на РС
2012. Године);
- делегације Државног тужилаштва Републике Словеније, коју је предводио државни тужилац Zvonko Fišer (03.11.2016);
- посета студената Правног факултета у Београду (13.12.2016) и
- Делегације Високог и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине, коју је
предводио председник Милан Тегелтија (од 21. до 23.12.2016. године).
Од студијских посета председника Суда, издвајају се:
- председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, са судијама, боравио је у Републици Турској, 22-27. фебруара 2016. године;
- председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, са делегацијом, боравио је у Републици Бугарској, Софији, на конференцији
"Јачање судске независности и непристрасности као предуслов за владавину права у државама чланицама Савета Европе", одржаној 21-22.
априла 2016. године;
- председник Врховног касационог суда боравио је у Кини и учествовао
на међународној конференцији председника врховних судова Кине и
земаља Централне и Источне Европе – "16+1", одржане 03-05. маја
2016. године;
- председник Врховног касационог суда учествовао је на Конференцији
врховних судова држава чланица Европске уније и држава кандидата за
ЕУ, у Црној Гори на Цетињу (19-22. септембра 2016);
- делегација Републике Србије, коју је предводио председник Врховног
касационог суда, боравила је у Хрватској, у посети Врховном суду Републике Хрватске (07-10. новембра 2016);
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- боравио је са делегацијом судија Републике Србије у студијској посети
Савету Европе и ЕСЉП у Стразбуру, на којој су учествовали на семинару о "Међународној судској пракси у области биоетике: сазнања и
предвиђања", одржаном 5. децембра 2016. године, а затим су имали и
више билатералних састанака са представницима Савета Европе, (0507. децембра 2016).
Од конференција и састанака на којима је учествовао председник, издвајају се:
- председник Врховног касационог суда учествовао је на конференцији
поводом обележавања пројекта "Правосуђе на темељима људских права" у Београду, 26. јануара 2016. године;
- састао се са председником Српске академије наука и уметности, академиком Владимиром С. Костићем, у просторијама Академије у Београду, 06. априла 2016;
- заједнички састанак са представницима Врховног касационог суда, Високог савета судства, министром правде, председницима основних судова и члановима Извршног и Надзорног одбора Јавнобележничке коморе Србије, 13. маја 2016. године у Београду;
- учествовао на регионалној конференцији "Правни лекови у кривичном
поступку – кривична законодавства у региону и искуства у њиховој
примени", одржаној 10. јуна 2016. године у Београду;
- учествовао је на завршној конференцији USAID-овог Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), одржаној 05. октобра 2016.
године;
- учествовао на конференцији "Комерцијална медијација у Србији" и
указао на значај развоја и усавршавања медијације у решавању спорова
и потребу едукације и обуке правосудних кадрова у вези са медијацијом, у циљу смањења броја предмета и повећању ефикасности рада судова, која је одржана 28. октобра 2016. године у Београду;
- учествовао је на конференцији "Поверени послови, спорна питања у
јавнобележничкој професији и досадашња судска пракса" , која је одржана 04. новембра 2016. године у Београду;
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I.5. Међународни пројекти Врховног касационог суда
у 2016. години
У 2016. године неки од започетих пројеката из претходног извештајног периода, су и даље били у току, што је детаљније наведено и у
различитим активностима Суда (у вези решавања старих предмета, уједначавања судске праксе и Годишњег саветовања судија).
У процесу унапређења рада судова, а тиме и враћања поверења у
судове, кроз повећање ефикасности, Врховни касациони суд је остварио
сарадњу са бројним међународним организацијама и у спровођењу више
пројеката. Током 2016. године остварена је сарадња на пројекту Мултидонаторског повереничког фонда (MDTF) – Светске банке, започето је спровођење пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа", који финансира
Европска Унија, и остварена сарадња са Мисијом ОЕБС-а у Србији, Канцеларијом Савета Европе у Београду, Амбасадом САД, Канцеларијом
Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији и "4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви".
1. Врховни касациони суд је један од корисника пројекта "Унапређење Ефикасности правосуђа" који финансира Европска Унија, а
спроводи Британски савет са партнерским организацијама (други корисници пројекта су Високи савет судства, Министарство правде, Државно
веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво и Правосудна академија).
Пројекат је започео у фебруару 2016. године, а планирано је да траје око 2
године. Активности овог пројекта су подељене у неколико сегмената. Подршка Врховном касационом суду и судовима се спроводи кроз следеће
активности:
а) Унапређење ефикасности правосуђа кроз побољшање учинка и функционисања правосудних институција
У оквиру ове компоненте спроводиле су се активности од значаја
за смањивање броја предмета пред судовима, побољшање учинка правосуђа кроз стандардизацију радних процеса и њихово поједностављивање
и пружала подршка даљем спровођењу мера за усаглашавање судске
праксе и већу доступност судских одлука јавности. Посебно су значајне
активности подршке Првом основном суду у Београду (суду са највећим
бројем старих извршних предмета) у спровођењу Закона о извршењу и
обезбеђењу. Уз велико ангажовање запослених у Првом основном суду у
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Београду и административно-техничку помоћ пројекта решено је око
520.000 старих предмета.
Такође, подршка се пружа у спровођењу Измењеног јединственог
програма решавања старих предмета у 30 основних судова са којима пројекат сарађује, а посебну подршку у раду са извршним предметима има 6
основних судова у Републици Србији.
У оквиру активности које се односе на усаглашавање судске праксе, израђена је анализа рада одељења судске праксе у апелационим судовима и подржавају се састанци судија ради разматрања спорних правних
питања и предузимања мера у циљу спровођења Споразума председника
апелационих судова о организацији, месту и времену одржавања заједничких седница у периоду до 2018. године. Такође се планира развој свеобухватне базе судске праксе, за коју је одговарајућа опрема већ обезбеђена из предприступних фондова ЕУ, ИПА 2012;
б) Унапређење рада правосудних институција
Ова компонента обухвата подршку унапређењу свих аспеката
управљања у систему правосуђа укључујући и планирање буџета, спровођење анализе квалитета података у судовима и јавним тужилаштвима и
побољшање система статистичког извештавања, као и унапређење коришћења постојећих информационо-комуникационих система у правосуђу.
Такође планирана је и подршка примени медијације као начину за окончање текућих предмета пред судовима.
Кроз пројектне активности пружа се подршка и унапређењу комуникационих вештина запослених у правосуђу, као и повећању капацитета Правосудне академије у спровођењу различитих програма обуке и развоју нових.
2. Мисија ОЕБС-а у Србији пружа подршку Врховном касационом суду у спровођењу активности које се односе на уједначавање судске праксе у Републици Србији. У складу са тим, у марту 2016. године у
Новом Саду одржане су две заједничке седнице апелационих судова, на
којима се расправљало о спорним правним питањима. Поред тога, сарађивала је са Врховним касационим судом и у погледу анонимизације
судских пресуда тако што је подржала рад Радне групе која је израдила
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији)
података у судским одлукама, са Отвореном листом дескриптора кључних речи и смернице које ће моћи да користе сви судови у Србији,
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како би се обезбедило да анонимизација судских одлука буде уједначена.
Такође, Мисија ОЕБС-а, Амбасада Сједињених Америчких држава у Србији и Врховни касациони суд покренули су серију радних састанака који имају за циљ да се унапреди вештина писања кривичних пресуда
тако да пресуде буду разумљивије за грађане.
3. Анализа казнене политике у Србији
Врховни касациони суд (ВКС) и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ су радили на пројекту у оквиру ког је планирана израда анализе казнене политике у Србији за одређене врсте кривичних дела у судовима који ће бити обухваћени анализом.
4. Сарадња Врховног касационог суда и Канцеларије је усмерена
на стварање бољих услова за рад судија и запослених, у судовима у
Републици Србији.
5. "4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви"
Имплементација пројекта је започела 1. октобра 2015. године и трајаће све до октобра 2017. године.
Сарадњом са Врховним касационим судом, пројекат за циљ има да:
- повећа ефикасност суда и модернизацију кроз унапређење судске
статистике и другим иновацијама. Планиран је развој нове методологије за прикупљање статистичких података суда, успостављање централне статистике и јачање капацитета у анализи статистичких података;
- примени побољшану "e-filing" методологију у три одабрана суда. Ова
методологија омогућава корисницима суда да електронски комуницирају са судовима, што побољшава приступ правди, убрзава судски поступак и штеди време и новац на обе стране. Нова, побољшана "e-filing" методологија ће побољшати техничке аспекте комуникације између странака и судова.
- повећа транспарентност и доступност Врховног и осталих судова путем
информационих и комуникационих иницијатива. Пројекат ће подржати
презентацију судске статистике и распореда суђења "on-line", за све
судске кориснике у Србији и шире.
6. Са Канцеларијом Савета Европе у Београду настављен су
активности на усаглашавању судске праксе са праксом Европског суда за људска права, одржавањем састанака судија и саветника судова.
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7. Током 2016. године Врховни касациони суд је учествовао и у
припреми акционог документа за подршку сектору правосуђа из фондова
ИПА 2016 у складу са Акционим планом за Поглавље 23. Циљ подршке је
даље јачање ефикасности и независности правосуђа. Подршка Врховном
касационом суду требало би да обезбеди даље јачање капацитета у процесу ЕУ интеграција, и наставак већ започетих активности у погледу јачања
ефикасности, смањења броја старих предмета и хармонизације судске
праксе узимајући у обзир и праксу Суда правде ЕУ.
8. Такође, Врховни касациони суд је учествовао у припрема акционог документа о активностима које ће бити подржане из фондова ИПА
2017 које се односе на јачање капацитета Државног већа тужилаца, подршку развоју јединственог система за управљање предметима и јачање инфраструктуре правосудних органа.
I.6. Радни састанци са председницима судова
Врховни касациони суд уз подршку Канцеларије Савета Европе,
организовао је 2. марта 2016. године у Београду, састанак председника
Драгомира Милојевића и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова на територији Републике Србије.
У оквиру првог дела састанка, анализирани су извештаји о раду
судова опште и посебне надлежности у 2015. години. Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, представио је Извештај о раду
Врховног касационог суда и судова опште надлежности.
Говорећи о старим предметима, председник Милојевић је истакао
неопходност хитног решавања старих предмета и поступањa по закључцима Радне групе за праћење примене Јединственог програма за решавање старих предмета. Други део састанка био је посвећен имплементацији
Закона о заштити права на суђење у разумном року.
Заједнички састанак председника Врховног касационог суда са
председницима свих судова опште и посебне надлежности одржан је и 12.
октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи. У
радном председништву поред председника Врховног касационог суда, били
су и његови заменици. На састанку су критички разматрани резултати рада
судова за првих девет месеци-деветомесечни извештај о раду судова (од
01.01.2016. до 30.09.2016. године) и многа актуелна питања и проблеми у
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судству. Наглашено је да у наредном периоду треба још већу пажњу посветити уједначавању судске праксе и решавању старих предмета.
Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова, поводом Конференције у сусрет изменама Устава:
уставни положај судства, коме су претходиле седнице свих судија у свим
судовима. На овом састанку, одржаном 29. новембра 2016. године у Београду, разматрана су нова уставна решења у судству и донети закључци.
I.7. Сарадња са другим органима, установама
и институцијама
Врховни касациони суд је и у овом извештајном периоду успостављао, одржавао и унапређивао односе и сарадњу са другим органима и
институцијама.
Остварена је сарадња са Правосудном академијом, а судије овог
суда учествовале су у обуци судија и полазника почетне обуке.
Априла 2016. године, закључен је Споразум о сарадњи између Врховног касационог суда и Српске академије наука и уметности.
Априла 2016. године, Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде донели су Упутство за спровођење Закона
о извршењу и обезбеђењу и споразума о сарадњи између Врховног касационог суда и пројекта ИПА 2012 "Унапређење ефикасности правосуђа у
Републици Србији", а маја 2016. године, Врховни касациони суд, Високи
савет судства и Министарство правде донели су Упутство за спровођење
одредаба чланова 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и члана 98.
Закона о јавном бележништву.
Врховни касациони суд и Јавнобележничка комора, организовали су уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, заједничку конференцију о
повереним пословима и спорним питањима у јавнобележничкој професији и досадашњој судској пракси, 4. новембра 2016. године у Београду.
Настављена је сарадња и између Правног факултета Универзитета у Београду и Врховног касационог суда, према Споразуму, доласком
студената у Суд, 08. децембра 2016. године.
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I.8. Општа акта и важни стратешки документи
Председник Суда je донео:
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Врховном касационом суду Су I-9 1/2016 од 22. 01. 2016. године;
- Упутство за спровођење Закона о извршењу и обезбеђењу и Споразума
о сарадњи између Врховног касационог суда у Пројекта ИПА 2012
"Унапређење ефикасности правосуђа у Републици Србији" I Су 1 64/16
од 05.04.2016. године, донели председник ВКС-а и Високог савета судства, и министар правде, 26.04.2016. године;
- Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Врховном касационом суду, Су I-9
2/16-2 од 12. 05. 2016. године;
- Упутство за спровођење одредаба члана 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку из члана 98. Закон о јавном бележништву, донели
председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, и министар правде, 13.05.2016. године;
- Измењени Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији за период 2016 – 2020. године (мере, препоруке, примена и
праћење), I Су 1 116/16 од 10.08.2016. године;
- Стратешки план интерне ревизије у Врховном касационом суду за период 2017 – 2019. године, Су I-1 171/16 од 16.12.2016. године;
- Годишњи план интерне ревизије за период 01.01.2017- 31.12.2017. године, Су I-1 172/16 од 16.12.2016. године.
О општим правним актима донетим у 2016. години од стране Опште седнице, било је речи у оквиру дела I.1. Општа седница.
I.9. Јавност рада суда
У 2016. години, Врховни касациони суд је наставио да информише јавност о раду - објављивањем саопштења, одржавањем конференција
за медије, одговорима на питања и захтеве новинара, преко веб-сајта, издавањем Билтена, давањем информација од јавног значаја и објављивањем Информатора о раду. Издвајамо да је у посматраном извештајном периоду Суд организовао јубилеј 170 година од оснивања највишег суда и
Конференцију "У сусрет изменама Устава: уставни положај судства".
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1. Јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда
Врховни касациони суд прославио је јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда, 9. октобра 2016. године у оквиру Годишњег саветовања судија "Судијски дани - 2016", у Врњачкој Бањи. Јубилеј је обележен
на свечаном коктелу, промоцијом публикације о Врховном касационом
суду и свечаног издања копије одлуке о оснивању Врховног суда из 1846.
године.
2. Конференција: У сусрет изменама Устава: уставни положај
судства
Конференција "У сусрет изменама Устава: уставни положај судства", одржана је 29. новембра 2016. године уз учешће представника свих
судова у Републици Србији. На Конференцији су учествовали председници свих судова у Републици Србији, представници Радне групе за израду
анализе измене уставног оквира, представници међународних организација и институција, струковних удружења и невладиног сектора.
3. Саопштења
Врховни касациони суд је у 2016. години објавио 64 саопштења
(вести, обавештења и најаве). Саопштења су објављена на веб-сајту, поједина саопштења су прослеђена штампаним и електронским медијима.
4. Информатор о раду
Врховни касациони суд, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и у складу са Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државних органа, израђује и објављује
Информатор о раду. Ажурирање података објављених у Информатору о
раду извршено је пет пута у 2016. години – 28. јануара, 20. априла, 11. јула, 23. септембра и 25. новембра. Актуелни и ранији информатори о раду
објављени су на веб-сајту Суда (http://www.vk.sud.rs).
5. Интернет страница суда (Веб-сајт)
Веб-сајт Суда (http://www.vk.sud.rs), у току 2016. године, свакодневно је ажуриран и допуњаван (актуелностима, информацијама о јавним набавкама, донетим општим актима, нормативним актима, правним
схватањима, ставовима и закључцима, изабраним сентенцама, активностима у циљу уједначавање судске праксе, база судске праксе). На веб-сај74
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ту, у 2016. години, објављено је 2.249 анонимизираних одлука Врховног
касационог суда, од чега 1.127 из кривичне материје, 1.020 из грађанске
материје, 28 из управне материје и 74 у предметима заштите права на суђење у разумном року.
6. Председник Врховног касационог суда је у 2016. години имао:
Интервју:
‐ Агенција Тањуг - 17.05.2016.
‐ РТС, емисија "Право на право"- (од 28. јуна до 16. јула, емитован серијал од 13 емисија)
‐ Дневни лист "Блиц"- 27.09.2016.
Гостовање:
- ТВ Пинк – 17.05.2016.
- РТВ Војводине – 17.05.2016.
- Дневни лист "Блиц" – 16.09.2016.
- ТВ Коперникус – 15.12.2016.
Изјаве:
‐ ТВ Б 92 – 03.01.2016.
‐ ТВ Б 92 – 03.01.2016.
‐ Дневни лист "Дневник"- 14.01.2016.
‐ Дневни лист "Дневник"- 17.01.2016.
‐ РТС – 16.02.2016.
‐ Дневни лист "Вечерње новости" – 01.03.2016.
‐ Дневни лист "Политика"- 02.03.2016.
‐ Дневни лист "Вечерње новости" – 21.03.2016.
‐ Дневни листови "Политика", "Дневник" и "Информер" – 28.04.2016.
‐ Дневни лист "Политика"- 04.05.2016.
‐ РТС – 15.05.2016.
‐ ТВ Н1 – 18.05.2016.
‐ РТС – 11.06.2016.
‐ Дневни лист "Данас" – 11.06.2016.
‐ Дневни лист "Политика" – 13.07.2016.
75

Билтен Врховног касационог суда
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Агенција Тањуг – 15.09.2016.
Агенција Тањуг – 27.09.2016.
РТС – 01.11.2016.
Дневни лист "Вечерње новости" – 04.11.2016.
Дневни лист "Данас" – 23.11.2016.
ТВ Б 92 – 23.11.2016.
Агенција Тањуг – 30.11.2016.
Дневни лист "Дневник"- 04.12.2016.

Конференције за медије:
- Врховни касациони суд - 10.03.2016. (присуство агенције Фонет, Бета
и Тањуг, ТВ Коперникус, ТВ Палма Плус, дневни лист "Политика");
- Врховни касациони суд – 01.06.2016. (присуство агенције Фонет, Бета, Тањуг и Анадолија, дневни лист "Политика");
- Аеро клуб - 05.10.2016. (присуство агенције Тањуг, Бета и Фонет,
РТС, ТВ Н1, ТВ Б92, Радио Београд 1) - Завршна конференција Пројекта ЈРГА;
- Хотел Звезда, Врњачка Бања – Годишње саветовање судија –
10.10.2016. (присуство агенција Тањуг и дневни лист "Политика");
- Палата Србија - 29.11.2016. (присуство агенције Тањуг, Бета и Фонет, РТВ Војводине) - конференција "У сусрет изменама Устава".
I.10. У 2016. години важно и:
Признање Врховном касационом суду
Врховни касациони суд добитник је Признања за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду у категорији највиших органа јавне власти, које поводом Међународног дана права јавности да зна (28. септембар), додељује Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Награђивање судова
Први пут је у Републици Србији, највиши суд, уз помоћ Светске
банке, кроз пројекат Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ) до76
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делио награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у
текућој (2016. години) у односу на претходну годину, 11. октобра 2016.
године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи. Циљ доделе награде и признања судовима, јесте промовисање ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе, стварање
подстицајног радног окружења и остваривање најбољих резултата у раду
судова. Награде су додељене у две категорије:
- 1. категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период
претходне године;
- 2. категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период
претходне године.
У свакој категорији проглашена су по три победника (прво, друго
и треће место).
У категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у
односу на исти период претходне године" прва награда додељена је
Основном суду у Нишу, друга награда Трећем основном суду у Београду,
а трећа награда Другом основном суду у Београду и Основном суду у Лебану.
У категорији "Повећање броја укупно решених предмета у суду у
односу на исти период претходне године" прва награда додељена је Првом основном суду у Београду, друга награда Основном суду у Лесковцу,
а трећа награда Основном суду у Новом Саду.
Додељена су и признања за допринос унапређењу ефикасности и
квалитету судског система: Вишем суду у Београду, Вишем суду у Новом
Саду, Основном суду у Врању, Основном суду у Ивањици, Основном суду у Нишу, Основном суду у Панчеву, Привредном суду у Лесковцу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Краљеву и Прекршајнoм суду у Пожаревцу.
Награде и признања председницима судова уручио је председник
Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.
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Судије Врховног касационог суда Снежана Андрејевић
и Радмила Драгичевић Дичић добитнице су награде
"Личност године", 08. децембра 2016. године
Судије Врховног касационог суда Снежана Андрејевић и Радмила
Драгичевић Дичић добитнице су награде "Личност године" за 2016. годину, коју проглашава Мисија ОЕБС-а у Србији. Судија Снежана Андрејевић награђена је за посвећеност у спровођењу реформи у области правосуђа, а судија Радмила Драгичевић Дичић је награђена за посвећеност поштовању људских права у области кривичног права.
Мисија ОЕБС-а у Србији прогласила је добитнике награде "Личност године" за 2016. годину за допринос у области владавине права, поштовања људских права у кривично правном систему, залагања за слободу и поштовања етике у медијима и толеранције и друштвеног активизма.
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама
У контексту унапређења приступа прописима и судској пракси,
Радна група Врховног касационог суда, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, завршила је рад на Нацрту новог Правилника о псеудонимизацији/анонимизацији судских одлука, и исти објавила на својој интернет
страници 28.06.2016. године уз позив на јавну расправу достављањем коментара на нацрт до 01.09.2016. године. Ради расправе о предлогу одржан
је округли сто 23.09.2016. године, уз подршку Мисије ОЕБС-а и учешће
независних тела и организација цивилног друштва.
У новембру 2016. године, Радна група утврдила је Предлог Правилника о изостављању/замени података у судским одлукама Врховног
касационог суда који је заједно са утврђеним дескрипторима (кључним
речима) као саставним делом Правилника, достављен свим судијама Врховног касационог суда ради упознавања пре изјашњавања. Општа седница Врховног касационог суда је усвојила Правилник 20.12.2016. године.
Поред овог документа, Врховни касациони суд је упутио Високом савету
судства предлог Смерница о анонимизацији судских одлука, а који би Високи савет судства требало да достави свим судовима у Републици.
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II. Посебно издвајамо:
II.1. Активности око уједначавања судске праксе
Врховни касациони суд је и током 2016. године наставио спровођење активности на усаглашавању судске праксе, у складу са Планом активности ради уједначавања судске праксе, уз подршку међународних
партнера.
До краја јула 2016. године одржана су 4 округла стола на подручјима апелационих судова, у вези са применом новог Закона о извршењу
и обезбеђењу, ради прикупљања и разматрања спорних правних питања, на којима су учествовале судије основних и привредних судова.
Спорним питањима из извршног поступка била су посвећена и два округла стола на Годишњем саветовању судија Републике Србије (одржаном 9-12. октобра 2016. године), по један у оквиру грађанске и привредне
секције. Врховни касациони суд је у вези са том темом организовао и превод упоредне судске праксе највиших судова других земаља (ослањајући
се, између осталог, и на искуства суседних земаља и земаља са којима делимо заједничку правну традицију у одређеним материјама или уопште,
као што су Аустрија, Мађарска и др).
Ради разматрања спорних правних питања Врховни касациони суд
је у децембру 2016. учествовао и на саветовању на коме су судије Врховног касационог суда размениле ставове са јавним извршитељима.
У 2016. години одржано је укупно 8 састанака представника Врховног касационог суда са апелационим судовима, у сврху уједначавања
судске праксе кроз решавање спорних правних питања, и то 4 састанка у кривичноправној материји и 4 у грађанскоправној, радноправној
и привредноправној материји.
Уочено је да број спорних правних питања у кривичноправној материји опада, за разлику од грађанскоправне материје у којој је број спорних правних питања био у порасту.
Ради разматрања спорних правних питања (солемнизација и друго) у заједничкој организацији Врховног касационог суда и јавнобележничке коморе, одржана је конференција 4. новембра 2016. године.
Хармонизација судске праксе, обухватила је и уједначавање судске праксе на нивоу виших судова, која се остваривала кроз заједничке
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састанке виших судова унутар сваког од четири апелациона подручја.
На неким од ових састанака учествовале су и судије Врховног касационог
суда.
Изјавом председника Врховног касационог суда од 19. августа
2016. године о приступању Мрежи највиших судова (Superior Court Network, SCN) Европског суда за људска права и највиших судова државачланица, иницирано је ширење базе судске праксе у сврху њене хармонизације, кроз стицање права на приступ обезбеђеној интернет страници
Мреже ЕСЉП и највиших судова. Овим је потврђено настојање Врховног
касационог суда да своју праксу усклади са праксом и ставовима Европског суда за људска права.
У оквиру активности које су предузимане ради уједначавања судске праксе током 2016. године, у новембру и децембру 2016. године одржане су три радионице са судијским помоћницима из Одељења судске
праксе апелационих судова у Нишу, Крагујевцу и Новом Саду, у области
праксе Европског суда за људска права - о начину коришћења базе судске
праксе Европског суда, које су укључивале интерактивну вежбу правне
квалификације чињеничног стања по Европској конвенцији о људским
правима. С обзиром на веома позитивне повратне информације, постигнута је сагласност о спровођењу сличних радионица, и у 2017. години.
Током 2016. године Врховни касациони суд је у активностима унапређења базе судске праксе уживао и подршку пројекта "Унапређење
ефикасности правосуђа". У наредном периоду у сарадњи са Пројектом
планира се израда Упутства о раду Одељења судске праксе у апелационим судовима у складу са раније закљученим Споразумом апелационих
судова.
Током посете судовима Републике Хрватске у 2016. години, Врховни касациони суд се упознао са базама судске праксе, које је имплементирао Врховни суд Хрватске. Том приликом је примећено да би исти
или сличан систем био применљив и на Врховни касациони суд, као и на
апелационе судове, па су пројекти са којима у овој области тесно сарађује
– МДТФ-ЈСС и Унапређење ефикасности правосуђа – упућени да омогуће
техничку размену између Врховног касационог суда и Врховног суда Хрватске, како би се испитале могућности оваквог модела увођења. Прва посета представника Пројекта и Врховног касационог суда била је крајем
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децембра 2016. године. Развој базе судске праксе, која би била доступна
свим судовима планиран је за 2017. годину.
II.2. Активности око решавања старих предмета
Током 2016. године Врховни касациони суд је наставио да предузима мере ради решавања старих предмета, посебно кроз учешће у Радној
групи за праћење Јединственог програма решавања старих предмета. Радна
група је на састанку одржаном 1. и 2. априла 2016. године дефинисала приоритете за 2016. годину и усвојила план измене Јединственог програма.
Праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета и успостављање оквира за мерење учинка суда кроз разноврсне активности остваривало се свакодневно. Спроведено је следеће: анализирани су шестомесечни извештаји о раду свих судова; израђени су графички
и табеларни прикази резултата рада судова у првих шест месеци 2016. године; израђен је нацрт Измењеног јединственог програма и његових анекса – графички и табеларни прикази учинка судова за 2012, 2013, 2014,
2015. и прву половину 2016. године; на месечном нивоу прикупљани су и
анализирани подаци о предметима извршења у свим основним судовима;
одржани су састанци са основним судовима за које је утврђено да се број
извршних предмета не смањује и препоручене су мере које сваки од тих
судова треба да предузме ради доследног спровођења одредби Упутства;
испланиране су радионице са судским особљем апелационих, основних,
виших, привредних и прекршајних судова које се односе на праћење примене Измењеног јединственог програма решавања старих предмета, као и
на статистичко извештавање које се односи на посебне захтеве у вези са
процесом придруживања Србије Европској унији. Одржано је пет оваквих
радионица са судским особљем из судова са подручја Апелационог суда
у Нишу и Апелационог суда у Крагујевцу, као и са особљем привредних
судова и Привредног апелационог суда.
Током првих 6 месеци 2016. године анализирани су статистички
трендови у периоду 2012 – 2015. година на националном нивоу, за судове
опште надлежности (са и без предмета извршења) и за судове посебне
надлежности (са и без предмета извршења). Утврђено је да су судови у току 2015. години примили 440.000 предмета више него у 2014. години, као
и да је највећи пораст прилива забележен у основним судовима – за више
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од 200.000 предмета. Из ових разлога проценат савладавања прилива у
2015. години био је мањи у односу на 2014. годину (94%).
Извршена је упоредна анализа података из годишњег извештаја о
раду свих судова за 2015. годину и шестомесечног извештаја за 2016. годину и утврђено је да су основни судови у односу на почетак 2016. године
смањили број старих предмета за 6.000. Тренд смањивања броја предмета
у раду карактеристичан је за судове опште надлежности, као и за привредне судове, док се повећава број предмета у раду прекршајних судова и
Управног суда.
Врховни касациони суд је 10.08.2016. године донео Измењени Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији,
који се примењује од 01.09.2016. године. Примену Измењеног јединственог програма решавања старих предмета пратила је (као и до сада) Радна
група Врховног касационог суда, сачињена од председника и судија Врховног касационог суда и судија првостепених и другостепених судова
опште и посебне надлежности. Временско важење програма продужено је
до 2020. године. Измењени програм објединио је ранији Јединствени програм решавања старих предмета и Посебни програм за решавање старих
извршних предмета. Такође, измењеним програмом предвиђене су системске (стратешке), опште, посебне мере за старе извршне предмете, појединачне мере за судове, мере које предузима Министарство правде, мере које предузима Врховни касациони суд и посебне мере за судове на територији Града Београда. Детаљна класификација мера представља новину у односу на ранији Јединствени програм решавања старих предмета.
Новину представљају утврђени циљеви у смислу броја старих предмета
по материјама у судовима одређене врсте и степена до 2020. године.
У сарадњи са краткорочним консултантом Лин Хамергрен израђен
је нацрт формата Годишњег извештаја о раду свих судова који сваке године објављује Врховни касациони суд. Дефинисани су индикатори учинка
судова по врсти и инстанци који се прате на шестомесечном и годишњем
нивоу. Ови индикатори су у потпуности усклађени са смерницама СЕРЕЈа (Европске комисије за ефикасност у правосуђу Савета Европе) о судској
статистици (GOJUST), о показатељима учинка (EUGMONT) и управљању
судијским временом (SATURN). Први документ у који су ове смернице
уграђене јесте Измењени јединствени програм решавања старих предме82
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та, који је обавезујући за све судове, у смислу да су судови у обавези да
квартално извештавају о следећим индикаторима:
• Број примљених, решених и предмета у раду на почетку и крају извештајног периода;
• Број старих предмета и њихова категоризација (предмета који трају: од 2
до 3 године, од 3 до 5 година, од 5 до 10 година, и више од 10 година);
• Просечно трајање решених предмета, исказано у данима (од завођења
иницијалног акта до правоснажне пресуде);
• Просечна старост нерешених предмета;
• Савладавање прилива (однос између броја примљених и броја решених
предмета);
• Коефицијент решавања предмета (turnover ratio) - (однос између броја
примљених и броја нерешених предмета);
• Време потребно за решавање предмета (у данима)
• Просечан број предмета по судији (број примљених и број решених
предмета по судији)
• Број судија и судског особља у суду;
• Однос између броја судија и броја судског особља;
• Потребна буџетска средства предложена од стране суда и буџетска средства која су суду додељена, односно потребна буџетска средства за финансирање активности на смањењу броја старих предмета у судовима.
На основу Измењеног јединственог програма решавања старих
предмета, пројекат Унапређење ефикасности правосуђа је, уз учешће чланова Радне групе ВКС за праћење примене Јединственог програма, израдио нови образац појединачног Програма решавања старих предмета, који
је дизајниран према потребама основних судова, али се лако може прилагодити и потребама других првостепених судова. Овај нацрт први пут је
представљен на обуци о управљању судом, која је 22. новембра 2016. године одржана за све председнике основних судова, уз учешће председника и заменика председника Врховног касационог суда и представника Високог савета судства. Претходно је, уз подршку МДТФ-ЈСС слична обука
(дводневна) одржана за председнике другостепених судова – судова републичког ранга и апелационих судова. Врховни касациони суд планира да
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подржи одржавање ових обука и у наредној години, како би кроз исти
програм прошли председници свих судова у Републици.
Током четвртог квартала 2016. године, Врховни касациони суд је,
уз подршку МДТФ-ЈСС, одржао низ радионица са судским особљем свих
судова у Републици Србији, о спровођењу измењеног Судског пословника и квалитету извештавања. Једна од тема ових радионица било је и извештавање у складу за захтевима Јединственог програма решавања старих
предмета.
Унапређивање коришћења постојећих апликација за управљање
предметима у судовима
Врховни касациони суд и Радна група за решавање старих предмета у првом кварталу 2016. године спровела је истраживање међу свим судовима
у Републици Србији о коришћењу постојећих апликација за управљање
предметима за: електронско заказивање рочишта, утврђивање броја одржаних, неодржаних и одложених рочишта, утврђивање разлога неодржавања рочишта, заказивање наредног рочишта у стандардизованим временским периодима приликом одлагања претходног.
Резултати спроведеног истраживања показали су да у начину прикупљања
евиденција судова и могућности коришћења статистичких података постоје одређене недоследности у зависности од информатичке апликације
коју судови користе или због недовољног познавања корисника могућности саме апликације. У том смислу, од септембра 2016. године, пројекат
Унапређење ефикасности правосуђа (ИПА 2012), на предлог Врховног касационог суда, у партнерским основним судовима (30 судова) спроводио
је тзв. "refreshment" обуку из употребе АВП-а, превасходно запосленима у
судским писарницама, али и другом заинтересованом судском особљу.
Обука је обухватала и напредно коришћење опција из ове активности. Ова
обука је представљала само ad hoc решење, интервенцију у ишчекивању
континуиране обуке о употреби апликација за управљање предметима, не
само у АВП-у, већ и у свим осталим системима које судови употребљавају. Такође, у оквиру активности пројекта Унапређење ефикасности правосуђа, ради се и на чишћењу података садржаних у АВП апликацији (погрешно унети подаци на основу којих се не могу добити веродостојни статистички извештаји.)
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Технолошка унапређења
Унапређењу технолошких перформанси у раду, допринеће и набавка
уградња инсталација и пуштање у рад серверске и друге опреме за ДАТА
центар судства у Немањиној бр. 9.(у складу са смерницама из акционог
плана 1.2.6.15 и 1.3.8.11 кроз пројекат ИПА 2012).
Серверска опрема је уграђена у Дата центар суда и биће коришћена за будућу судску праксу Врховног касационог суда и осталих судова
која се развија у оквиру пројекта Јачања ефикасности судова.
Активности ради подршке примени Закона о извршењу
и обезбеђењу
За ефикасност рада судова посебно су биле значајне активности
које су се спроводиле у светлу примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу, имајући у виду да су судови управо у највећој мери оптерећени
великим бројем извршних предмета. Први постигнути резултати били су
охрабрујући. Врховни касациони суд, Министарство правде и Високи савет судства заједнички су дана 26.04.2016. године израдили и усвојили
Упутство за спровођење новог Закона о извршењу и обезбеђењу и објавили на заједничком састанку са председницима основних, виших и привредних судова, који је одржан 27.04.2016. године уз подршку пројекта
Унапређење ефикасности правосуђа. Ово Упутство садржи системске мере којима се одређује надлежност суда и јавних извршитеља у поступцима
извршења и обезбеђења и прописују обавезе извршних поверилаца, суда,
Коморе извршитеља и јавних извршитеља у извршним предметима у којима долази до промене надлежности на основу овог новог Закона, санкционише пропуштање обавезног поступања извршних поверилаца и поступање у појединим предметима извршења на основу новог Закона, као и на
предмете који су у току.
Наведено Упутство прописује низ општих мера за све основне и привредне судове, као и посебне мере за Први основни суд у Београду, као суд са
највећим бројем извршних предмета, о поступању са различитим категоријама предмета извршења од 01. јула 2016. године, када нови ЗИО у претежном делу почиње да се примењује.
Врховни касациони суд је посебно пратио имплементацију прелазних и
завршних одредаба новог Закона о извршењу и обезбеђењу и Упутства за
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његово спровођење у основним и привредним судовима. Током трећег и
четвртог квартала 2016. године, у сарадњи са пројектом Унапређење ефикасности правосуђа идентификовани су основни судови који се суочавају
са већим бројем изазова у погледу евидентирања и решавања извршних
предмета, те су извршени обиласци и одржани састанци са Првим основним судом у Београду, Основним судом у Врању, Основним судом у Смедереву и Основним судом у Крагујевцу. Чланови радне групе су за сваки
суд издали одређене препоруке са роком њиховог спровођења.
II.3. Годишње саветовање судија Србије
"Судијски дани - 2016",
у организацији Врховног касационог суда,
одржано је од 9. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи.
Теме саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси. Након поздравних речи
и отварања Саветовања, председник Врховног касационог суда и Високог
савета судства Драгомир Милојевић, обратио се присутнима уводним излагањем са освртом на актуелна питања која су пред правосуђем Србије.
"Теме Саветовања су пажљиво одабране, са намером да закључци
са сесија допринесу бољем разумевању нових законских решења или нових института како би се обезбедила једнака примена права и правна сигурност, те да се поступање судова усклади са опште прихваћеним стандардима који важе за правичан и фер поступак", рекао је председник Врховног касационог суда. Говорећи о уједначавању судске праксе, истакао
је да "уједначавање судске праксе треба уградити у процедуру као посебан правни основ за изјављивање ванредног правног средства Врховном
касационом суду увек кад постоје контрадикторне судске одлуке у истим
чињеничним и правним ситуацијама, а такође у Закону о уређењу судова
уградити механизме за уједначавање судске праксе између виших судова
по сличном принципу као и за апелационе судове".
Говорећи о независности судија председник Врховног касационог
суда, је нагласио да питање независности судија није само правно питање,
већ и питање опште културе једне заједнице. "Независност судије, као неминовни атрибут његове функције представља органски део правне држа86
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ве. То је држава која је у свом демократском правном систему обезбедила
владавину начела легалитета, легитимитета и друштвене толеранције".
Судије су на Саветовању представиле реферате у кривичној, грађанској, управној и прекршајној секцији, учествовале на округлим столовима: "О одузимању имовине проистекле из кривичног дела"; "О судској
заштити узбуњивача"; "Тероризам – кривична дела у нашем законодавству"; "Може ли правда бити ефикасна: искуства из САД"; "О спорним
питањима новог ЗИО"; "О спорним питањима примене права у грађанској
материји"; "О трајању поступка, заштити права на суђење у разумном року и алтернативном решавању спорова"; "О малолетницима"; "О привредном праву"; "Суд и арбитража" и "О јавном реду и миру".
Судије су на Саветовању присуствовале предавањима и презентацијама правних експерата Савета Европе, Пројекта за правосудну реформу и одговорну власт USAID – JRGA, Мисије ОЕБС-а, Светске банке,
Пројекта Мултидонаторски поверенички фонд (MDTF), Пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа", који финансира Европска унија, Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ и Канцеларија Савета Европе.
II.4. Билтен судске праксе
У току 2016. године Врховни касациони суд објавио је три броја
Билтена судске праксе.
Настављајући традицију Врховни касациони суд, поред редовног
садржаја, објавио је у мају ставове утврђене у поступку уједначавања судске праксе према Плану активности Врховног касационог суда у циљу
уједначавања судске праксе. Ради попуњавања правних празнина у поступку заштите права на суђење у разумном року објављена су и правна
схватања и сентенце које је утврдило Одељење за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда што треба да допринесе
уједначеном поступању судова у примени Закона о уређењу судова и Закона о заштити права на суђење у разумном року, у овој области и спречи
доношење различитих одлука судова. Објављени су и реферати о спорним
питањима о којима тек треба заузети правне ставове, да би се обезбедила
јединствена примена пред судовима у Републици. (Билтен 1/2016).
У октобру је поводом Годишњег саветовања судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, објављен тематски Билтен са стручним радовима:
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уводним рефератима и саопштењима излаганим на округлим столовима
из области казненог права: кривичне, прекршајне и управне материје
(Билтен 2/2016), и из грађанског права (Билтен 3/2016).
II.5. Друге публикације Врховног касационог суда
У току 2016. године Врховни касациони суд је приредио две публикације:
- "Врховни касациони суд -170 година од оснивања највишег суда" –
публикација је приређена поводом прославе 170. годишњице постојања
највишег суда – Врховног суда. Издање публикације омогућио USAIDoв Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA);
- Поводом јубилеја 170 година од оснивања највишег суда, који је основан указом кнеза Александра Карађорђевића, 9. септембра 1846. године
(22. септембра по новом календару) као највиши суд у Кнежевини Србији - Суд коначног, трећег и последњег степена, штампан је скениран
документ - "Одлука о оснивању Врховног суда".
III. Стручне активности судија ван суда у 2016. години
Судије Врховног касационог суда учествовале су на бројним конференцијама, саветовањима, семинарима, округлим столовима, радним
групама и у пројектима, међу којима треба издвојити :
Студијске посете
- Студијска посета правосудним органима у Турској, у организацији
Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА), од
21. до 27. фебруара 2016. године;
- Студијска посета делегације Суда у Холандији у Хагу, посета Међународног суда правде, Међународног кривичног суда, Министарства безбедности и правде Холандије, Високог савета судства, Окружног и Апелационог суда у Хагу и учешће на XI Конференцији Међународне асоцијације за судску администрацију (IACA Europe) у Хагу (15-21. маја);
- Студијска посета делегације Суда Аустрији, Бечу, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, посета Министарству правде и Врховног суда
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Аустрије, у вези уједначавања судске праксе, едукације судија, информационог система и праћења трајања поступка (24-26. маја);
- Студијска посета Бангкоку, Краљевина Тајланд, у периоду 15-21.
августа 2016. године, ради учешћа на Међународној конференцији о реформи правосуђа, World Transformation Framework and The Metrics for
Measuring Performance, у организацији удружења "4 Digits Consulting" у
сарадњи са USAID.
- Студијска посета Холандији ради учешћа у Надзорном одбору за праћење имплементације пројекта Мисије ОЕБС-а у области унапређења
жртава и сведока кривичних дела, у организацији Мисије ОЕБС-а, од
25. до 28. септембра 2016. године;
- Студијска посета Будви, ради присуства Другој регионалној конференцији правосудних савета, у организацији Судске администрације Норвешке, у периоду од 16. до 19. новембра 2016. године;
- Студијска посета делегације председника и судија Врховног касационог суда Врховном суду Републике Хрватске, ради унапређења функционисања судова и спровођења програма смањења заостатака, у организацији Врховног суда Републике Хрватске, од 7. до 11. новембра
2016. године;
- Студијска посета ментора Правосудне академије у оквиру пројекта
"Подршка Европске уније Правосудној академији" која обухвата посету Правосудном центру за обуке у Утрехту и Правосудној академији у
Барселони, у организацији British Councilа и Пројекта "Подршка Европске уније Правосудној академији", 13-18. новембра 2016. године;
- Студијска посета ради учешћа на Семинару на високом нивоу "Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања" и билатералним састанцима у вези са пројектом "Правосуђе блиско људским
правима", у организацији Генералног директората за људска права и
владавину права Савета Европе, одржана у Стразбуру, Република Француска, од 4. до 7. децембра 2016. године;
Конференције
- Конференција "Транспарентност и приватност у судским одлукама", у
организацији Партнера за демократске промене Србија, одржана у Београду 22. марта 2016. године;
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- Конференција "Борба против трговине људима ради сузбијања принудног криминалитета", у организацији Организације за европску безбедност и сарадњу ОЕБС, одржана у Бечу, Република Аустрија, 11. и 12.
априла 2016. године;
- Београдска конференција правника под називом "Usus est optimus magister", одржана у Београду од 15. до 17. априла 2016. године;
- Међународна конференција "Јачање судске независности и непристрасности као предуслов за владавину права у државама чланицама Савета
Европе", у организацији Министарства правде Републике Бугарске у
сарадњи са Саветом Европе, одржана у Софији, Република Бугарска,
21. и 22. априла 2016. године;
- Конференција председника основних, привредних, виших и апелационих судова на тему "Нови Закон о извршењу и обезбеђењу – ново решење за старе предмете", у организацији Врховног касационог суда уз подршку Пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" који финансира
Европска унија, одржан у Београду 27. априла 2016. године;
- Међународна конференција председника Врховних судова Кине и земаља Централне и Источне Европе "16+1", у организацији Врховног народног суда Народне Републике Кине, одржана у Сузхоу, Провинција
Јиангсу, од 3. до 8. маја 2016. године;
- Конференција "Изградња институција власти конкуренције у југоисточној Европи" у организацији Европске банке за обнову и развој и
Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, одржана у Београду 2. и 3. јуна 2016. године;
- Конференција "SEE Мрежа Удружења медијатора", у организацији Савета за регионалну сарадњу, учествовала председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року поводом успостављања мреже
Удружења медијатора - посредника у решавању спорова Југоисточне
Европе, у Словенији, на Бледу (6-8. јуна 2016)
- Регионална конференција "Правни лекови у кривичном поступку: Закони у региону и њихова примена", у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 10. јуна 2016. године;
- Конференција о судским пресудама у предметима који укључују тероризам и питања националне безбедности, у организацији Института
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CEELI у Прагу, одржан у Прагу, Република Чешка, од 15. до 17. јуна
2016. године;
- VI Конференција председника врховних судова Централне и Источне
Европе, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са организацијом CEELI Институт са седиштем у Прагу, уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Србији и Канцеларије Савета Европе , одржана у Београду од
20. до 22. јуна 2016. године;
- Конференција "Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске
заштите у процесу придруживања Европској унији", у организацији
Друштва судија Србије и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана 24. јуна
2016. године у Београду;
- Регионална конференција "Правна заштита од дискриминације у Југоисточној Европи", у организацији GIZ ORF пројекта Правне реформе,
одржана у Будви, Република Црна Гора, од 27. до 30. јуна 2016. године;
- Конференција врховних судова држава чланица ЕУ и држава кандидата
за ЕУ, у организацији Врховног суда Црне Горе у сарадњи са Амбасадом САД, одржана на Цетињу, Република Црна Гора, од 18. до 22.
септембра 2016. године;
- Конференција "Закон о заштити узбуњивача - годину дана примене", у
организацији Министарства правде и УСАИД Пројекат за одговорну
власт (JRGA), одржана у Београду 21. септембра 2016. године;
- Међународна конференција "Судијска функција и слобода мишљења",
у организацији Друштва судија Србије у сарадњи са Немачком фондацијом за међународну правну сарадњу, одржана у Београду 27.
септембра 2016. године;
- Завршна конференција USAID-овог Пројекта за реформу правосуђа и
одговорну власт (JRGA), одржана у Београду 5. октобра 2016. године;
- Конференција "Медијација у привреди: достигнућа и изазови", у организацији Правосудне академије са Европским центром за решавање
спорова, АДР Центром, АДР Групом, Партнерима за демократске промене Србија, Привредном комором Србије уз подршку Европске банке
за обнову и развој и Инвестиционог фонда Уједињеног Краљевства,
одржана у Београду 28. октобра 2016. године;
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- Међународна правосудна конференција, у организацији Врховног суда
Републике Македоније и CEELI Института, Праг, уз подршку Амбасаде
САД у Републици Македонији и Друштва судија Македоније, одржана
у Охриду, Република Македонија 28. и 29. октобра 2016. године;
- Конференција "Поверени послови, спорна питања у јавнобележничкој
професији и досадашња судска пракса", у организацији Врховног касационог суда и Јавнобележничке коморе уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, одржана 4. новембра 2016. године;
- Конференција "У сусрет изменама Устава : уставни положај судства", у
организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мисијом ОЕБС у
Републици Србији и Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду
29. новембра 2016. године;
- Конференција "Свеобухватан приступ борби против насиља према женама", у организацији Заштитника грађана Републике Србије и Одбора
за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, одржана
у Београду 25. новембра 2016. године;
- Завршна конференција Програма за правне и правосудне реформе, који
је спроводила Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ, одржана у Београду 8. децембра 2016. године;
- Конференција "Сарадња Агенције за борбу против корупције са другим
државним институцијама у борби против корупције", у организацији
Агенције за борбу против корупције, одржана у Београду 9. децембра
2016. године;
Састанци
- Састанак Радне групе за израду анализе постојећих процесних гаранција у оквиру Законика о кривичном поступку, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 22. јануара 2016. године;
- Трећи полугодишњи састанак у циљу успостављања система сталне и
обавезне координације између Агенције за приватизацију, МУП, РЈТ,
ВКС, Агенције за борбу против корупције и Савета за борбу против корупције, у спречавању ризика на корупцију, у организацији Агенције за
приватизацију, одржан у Београду 22. јануара 2016. године;
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- Састанак Координационог тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од
2013. до 2018. године, у организацији Министарства правде, одржан у
Београду 25.јануара 2016. године;
- Састанак Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама
Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, у организацији
Министарства здравља, одржан у Београду 28. јануара 2016. године;
- Трећи састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност, у отрганизацији Министарства правде, одржан у Бриселу, Краљевина Белгија,
01. и 02. фебруара 2016. године;
- Састанак у вези судске праксе у предметима тероризма, у организацији
CEELI Института у Прагу, одржан у Прагу, Република Чешка, 11. и 12.
фебруара 2016. године;
- Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова на територији Републике Србије, у организацији
Врховног касационог суда уз подршку Канцеларије Савета Европе,
одржан 02. марта 2016. године у Београду;
- Координациони састанак представника надлежних државних органа и
организација цивилног друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, одржан у Београду 17. марта 2016. године и Шапцу 2. децембра
2016. године;
- Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда уз
подршку Светске банке, одржан у Шапцу 01. и 02. априла 2016. године;
- Састанак у вези са спровођењем Анекс Г Споразума о питањима сукцесије, у организацији Министарства финансија, одржан у Београду 15.
априла 2016. године;
- Састанак председника основних судова Републике Србије и представника Јавнобележничке коморе Србије, у организацији Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде, одржан у
Београду 13. маја 2016. године;
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- Састанак поводом успостављања мреже удружења медијатора - посредника у решавању спорова Југоисточне Европе, у организацији Регионалног савета за сарадњу (Regional Cooperation Council), одржан од 6.
до 8. јуна 2016. године на Бледу, Република Словенија;
- Састанак са судијама извршних одељења основних и привредних судова,
и судијама другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона о извршењу и обезбеђењу –
ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 6. јула 2016. године у Новом Саду, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима "Унапређење ефикасности правосуђа" који се финансира из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који имплементира Британски савет и
"Подршка сектору правосуђа у Србији" који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи Светска банка;
- Састанак са судијама извршних одељења основних и привредних судова,
и судијама другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона о извршењу и обезбеђењу –
ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 8. јула 2016. године у Крагујевцу, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима "Унапређење ефикасности правосуђа" који се финансира из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који имплементира Британски савет и
"Подршка сектору правосуђа у Србији" који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи Светска банка;
- Састанак са судијама извршних одељења основних, привредних судова
и судијама другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Нишу, у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона о извршењу и обезбеђењу –
ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 12. јула 2016. године у
Нишу, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима "Унапређење ефикасности правосуђа" који се финансира из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који имплементира Британски савет
и "Подршка сектору правосуђа у Србији" који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи Светска банка;
- Састанак са судијама извршних одељења основних, привредних судова
и судијама другостепених грађанских одељења виших судова са под94
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ручја Апелационог суда у Београду, у циљу обезбеђивања услова за
ефективну и уједначену примену новог Закона о извршењу и обезбеђењу – ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 15. јула 2016. године
у Београду, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са
пројектима "Унапређење ефикасности правосуђа" који се финансира из
фондова Европске уније (ИПА 2012), а који имплементира Британски
савет и "Подршка сектору правосуђа у Србији" који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи Светска банка;
- Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда,
одржан 19. јула 2016. године у Београду;
- 17. Пленарни састанак Саветодавног већа европских судија (ССЕЈ), у
организацији Савета Европе, одржан у Стразбуру, Француска, од 8. до
10. новембра 2016. године.
Семинари
- Семинар на тему "Суђење у разумном року – Пракса Европског суда и
примена у националном законодавству", у организацији Правосудне
академије, одржан у Београду 05. и 06. фебруара, 14. априла (тренери);
у Нишу 12. и 14. априла 2016. године (тренери);
- Семинар на тему "Право на правично суђење према чл. 6 Европске конвенције о људским правима – изазови у Србији", у организацији Правосудне академије и AIRE Центра из Лондона, уз подршку Амбасаде Велике Британије, одржан у Београду 29. фебруара 2016. године;
- Семинар "Основе борбе против корупције прања новца" са темом "Истрага и процесуирање коруптивних кривичних дела идентификованих
кроз извештаје ревизора", у организацији Савета Европе у сарадњи са
Министарством сигурности Босне и Херцеговине, одржан у Сарајеву,
Босна и Херцеговина, од 06. до 08. априла 2016. године;
- Семинар за представнике правосуђа "Злочини из мржње", у организацији Правосудне академије у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, одржан у Нишу 18. априла, Новом Пазару 25. априла, Крагујевцу 26.
априла и Београду 12. маја 2016. године;
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- Семинар "Избегличко право - међународни и домаћи стандарди", у организацији UNHCR, Београдског центра за људска права и Правосудне
академије, одржан у Београду 30. маја 2016. године;
- Семинар Преговори о приступању ЕУ-корупција и заштита основних
права, у организацији Канцеларије за европске интеграциије у сарадњи
са Институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург, уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга, одржан у Београду
13. и 14. октобра 2016. године;
- Семинар за судије "Основе писања кривичне пресуде", у организацији
Канцеларије сталног правног саветника Министарства правде САД у
сарадњи са Врховним касационим судом, Мисијом ОЕБС у Србији и
Правосудном академијом, одржан у Београду 20. и 21. децембра 2016.
године;
Саветовања
- Друго годишње саветовање извршитеља, у организацији Коморе извршитеља, одржано на Златибору 26. и 27. марта 2016. године;
- Саветовање на тему "Најзначајније новине у прописима о раду и по
основу рада", у организацији ИП "Глосаријум" из Београда, одржано у
Врњачкој Бањи од 18. до 20. априла 2016. године;
- Саветовање на тему "Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу",
у организацији ИП "Глосаријум" из Београда, одржано у Врњачкој Бањи од 21. до 23. априла 2016. године;
- Саветовање судија привредних судова у Републици Србији, у организацији Привредног апелационог суда, одржано у Вршцу 26. и 27. априла
2016. године;
- Саветовање на тему Спорна правна питања у вези реституције, у организацији Агенције за реституцију Републике Србије, одржан на Врднику од 20. до 22. јуна 2016. године;
- XXIV Традиционално саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору
од 6. до 9. септембра 2016. године;
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- Прослава Дана црногорског судства, у организацији Врховног суда Црне Горе и Удружења судија, одржани у Будви, Република Црна Гора, од
28. до 30. октобра 2016. године;
- Двадесетдевети сусрет правника Копаоничке школе природног права
"Право и друштвени императиви", у организацији Копаоничке школе
природног права, одржан на Копаонику од 13. до 17. децембра.
Округли столови
- Округли сто на теме "Хапшење као један од облика лишења слободе, са
освртом на праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази", у организацији Правосудне академије, одржан у Нишу 05. фебруара, 27. маја 2016. године;
- Округли сто на тему "Писање кривичне пресуде", у организацији Канцеларије сталног правног саветника-Министарства правде САД (OPDAT), у сарадњи са Врховним касационим судом и Мисијом OЕБС у
Србији, одржан у Београду 10. фебруара 2016. године;
- Округли сто на теме "Хапшење као један од облика лишења слободе, са
освртом на праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази", у организацији Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 11. фебруара, 06. и 20. маја 2016. године;
- Округли сто са темом "Приступни преговори са ЕУ и будућност адвокатуре у Србији – изазови и дилеме", у организацији Адвокатске коморе Србије, одржан у Београду 27. фебруара 2016. године;
- Округли сто на тему "Хапшење као један од облика лишења слободе, са
освртом на праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази", у организацији Правосудне академије, одржан у Новом Саду 04. марта, 08. априла, 03. јуна 2016. године;
- Округли сто "Примена начела некажњавања трговине људима", са темом "Представљање правног оквира и препорука за примену начела некажњавања трговине људима у Србији", у организацији Мисије ОЕБС у
Србији, одржан у Новом Саду 04. марта 2016. године;
- Округли сто у оквиру Твининг пројекта који је финансиран од стране
Европске уније у оквиру ИПА 2013 фондова "Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца", одржан у Београду 09. и
10. марта 2016. године;
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- Округли сто на тему "Хапшење као један од облика лишења слободе, са
освртом на праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази", у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 18. марта, 15. априла и 13. маја 2016. године;
- Други округли сто на тему "Писање кривичне пресуде", у организацији
Канцеларије сталног правног саветника-Министарства правде САД
(OPDAT), у сарадњи са Врховним касационим судом и Мисијом OЕБС
у Србији, одржан у Београду 23. марта 2016. године;
- Округли сто на тему "Хапшење као један од облика лишења слободе, са
освртом на праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази", у организацији Правосудне академије, одржан у Нишу 25. марта и 22. априла 2016. године;
- Округли сто на тему "Хапшење као један од облика лишења слободе, са
освртом на праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази", у организацији Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 01. априла и 06. маја 2016. године;
- Округли сто на тему "Суђење у разумном року – Пракса Европског суда и примена у националном законодавству", у организацији Правосудне академије, одржан у Аранђеловцу 15. и 16. априла 2016. године;
- Округли сто на теме "Редовни правни лекови - жалба" и "Ванредни
правни лекови", у организацији Правосудне академије, одржан је у Нишу 17. јуна, Крагујевцу 24. јуна, и Новом Саду 01. јула 2016. године;
- Округли сто "Дијалог правосуђа и привреде – корак даље ка ефикасном
извршењу", у организацији Министарства правде, Правосудне академије и USAID BEP пројекта, одржан у Београду 23. јуна 2016. године;
- Трећи округли сто на тему "Писање кривичне пресуде", у организацији
Канцеларије сталног правног саветника-Министарства правде САД
(OPDAT), у сарадњи са Врховним касационим судом и Мисијом OЕБС
у Србији, одржан у Београду 07. јула 2016. године;
- Округли сто на тему "Нацрт новог Правилника о замени и изостављању
(псеудонимизацији / анонимизацији) података у судским одлукама", у
организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС у
Србији, одржан у Београду 23. септембра 2016. године;
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- Округли сто за председнике апелационих судова, Управног суда, Привредног апелационог суда и Прекршајног апелационог суда у организацији Врховног касационог суда и Правосудне академије уз подршку
Светске банке, одржан у Београду 29. и 30. септембра 2016. године;
- Округли сто на теме "Скраћени поступак" и "Рочиште за изрицање кривичне санкције (са освртом и на писање пресуде)", у организацији Правосудне академије, одржан 7. октобра у Новом Саду, 21. октобра у Нишу и 28. октобра 2016. године у Крагујевцу;
- Округли сто о финансијским истрагама и процесуирању кривичних дела корупције, у организацији Канцеларије Сталног правног саветника
Амбасаде САД, Мисије ОЕБС у Србији и Правосудне академије, одржан у Београду 14. октобра 2016. године;
- Четврти округли сто на тему "Писање кривичне пресуде", у организацији Канцеларије сталног правног саветника-Министарства правде
САД (OPDAT), у сарадњи са Врховним касационим судом и Мисијом
OЕБС у Србији, одржан у Београду 17. октобра 2016. године;
- Округли сто "Употреба видео-линка у кривичним поступцима", у организацији Мисије ОЕБС у Србији, одржан у Београду 14. децембра 2016.
године.
Катедре
- Катедра са темом "Пракса Европског суда и Закон о суђењу у разумном
року", у организацији Адвокатске коморе Војводине, одржана у Новом
Саду 07. априла 2016. године.
Обуке
- Обука за судије, на тему "Етика за судије", у организацији Правосудне
академије, одржана у Београду 19. фебруара 2016. године;
- Тренинг за тренере на тему "Насиље у породици и Европска конвенција о људским правима" у организацији Правосудне академије и AIRE
Центра из Лондона, уз подршку Амбасаде Велике Британије, одржан у
Београду 01. марта 2016. године;
- Прва интерактивна обука "Практична искуства и проблеми у пракси" у
оквиру Програма посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара
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за 2016. годину, у организацији Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржана 25. марта 2016. године у Београду;
- Тренинг за судије "Одузимање имовине стечене из кривичних дела", у
организацији Центра за решавање људских права и Центра за обуке судија и тужиоца Црне Горе, одржан у Петровцу, Република Црна Гора,
09. и 10. јуна 2016. године;
- Обука за судије основних судова "Управљање судовима и израда програма решавања старих предмета", у организацији Врховног касационог суда и Правосудне академије у сарадњи са Пројектом "Унапређење
ефикасности правосуђа" који се финансира из фондова Европске Уније
(ИПА 2012), одржана у Београду 22. новембра 2016. године.
Свечаности
- Свечано отварање Пројекта Савета Европе "Правосуђе на темељима
људских права" који финансира поверенички фонд за људска права,
одржано у Београду 26. јануара 2016. године;
- Свечана академија поводом прославе 154-е годишњице адвокатуре у
Србији и обележавање "Дана адвокатуре Србије" , у организацији
Адвокатске коморе Србије, одржана у Београду 27. фебруара 2016. године;
- прослава "Дани Црногорског судства – Судијски дани 2016.", одржана
у Будви 26-30. октобра 2016. године;
- Свечана додела годишње награде за лични допринос борби против корупције "Верица Бараћ", у организацији Савета за борбу против корупције, одржана у Београду 16. децембра 2016. године;
Скупови
- Скуп поводом обележавања Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржан у Београду 28. јануара 2016. године;
- Представљање приручника "Примена начела некажњавања избеглица у
прекршајном поступку", у организацији UNHCR, Београдског центра за
људска права и Правосудне академије, одржан у Београду 13. јуна
2016. године;
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- Скуп Међународни дан права јавности да зна, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
Мисије ОЕБС у Србији, Коалиције за слободу приступа информацијама
и новинарских удружења УНС и НУНС, одржан у Београду 28. септембра 2016. године;
- Стручни скуп у вези са применом новог Закона о извршењу и обезбеђењу, у
организацији Коморе извршитеља, уз подршку USAID пројекта "Business
Enabling Project", одржан у Новом Саду од 1. до 3. децембра 2016. године;
Посете
- Посета CEPEJ експерата Републици Србији, на тему Евалуациона мисија, пилот Колегијалан преглед сарадње о судској статистици, у организацији Министарства правде, Високог савета судства и Врховног касационог суда, одржана у Београду од 01 до 02. марта 2016. године;
- Посета делегације Аустријског удружења судија управних судова Врховном касационом суду, у организацији Мисије ОЕБС у Србији у сарадњи са Управним судом, одржана 16. септембра 2016. године;
Форуми
- Трећи Форум о владавини права за југоисточну Европу, у организацији
AIRE Центра и Civil Rights Defenders, уз подршку Владе Уједињеног
Краљевства, Владе Шведске и Савета за регионалну сарадњу, одржан у
Сарајеву, Босна и Херцеговина, 18. и 19. марта 2016. године;
- Међународни форум "Дијалог судова – инструмент за усклађивање
судске праксе", у организацији Савета Европе у сарадњи са Високим
судским и тужилачким вијећем Босне и Херцеговине, одржан у Сарајеву, Босна и Херцеговина, 21. и 22. јуна 2016. године;
Панели
- Панел о приступу информацијама од јавног значаја у предметима ратних злочина, у организацији Фонда за хуманитарно право, одржан у Београду 4. априла 2016. године;
Јавне расправе
- Јавна расправа о Преднацрту грађанског законика Републике Србије општи део облигационих односа, породични односи и наслеђивање, у
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организацији Министарства правде у сарадњи са Апелационим судом у
Новом Саду и уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, одржана у Новом Саду 29. јануара 2016. године;
- Стручна расправа са иностраним учесницима "Вредновање рада судија
у Србији и региону", у организацији Фондације Центар за јавно право у
сарадњи са Високим саветом судства Републике Србије, одржана у Београду 24. новембра 2016. године.
Радионице
- Радионица и представљање приручника "Право на правично суђење у
разумном року", у организацији Правосудне академије, одржано у Београду 13. и 14. маја 2016. године ;
- Радионица за развој специфичних шаблона за типичне одлуке које треба да буду генерисане кроз систем за управљање предметима (AVP), у
организацији Пројекта судске ефикасности (JEP), одржана у Врднику
од 2. до 4. јуна 2016. године;
- Регионална радионица која има за предмет истрагу и суђење у кривичним предметима у вези са страним терористичким борцима у Југозападној Европи, као и рад на усвајању едукативног модела, ради усавршавања едукације тужилаца и судија у Републици Србији, одржана у
Бечу, Република Аустрија, од 5. до 8. септембра 2016. године.
Предавања
- Предавање академика Косте Чавошког на тему "Правда и правичност",
одржано је у Врховном касационом суду, 09. јуна 2016. године.
Радне групе у којима су ангажоване судије Врховног касационог суда:
- Радна група за израду Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, у организацији Високог савета судства;
- Радне групе за израду Нацрта Правилника о критеријумима и мерилима
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и
председника судова, у организацији Виског савета судства;
- Радна група за израду Нацрта Правилника о критеријумима, мерилима,
поступку и органима за оцењивање судијских помоћника, у организацији Високог савета судства;
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- Радна група за спровођење Јединственог програма решавања старих
предмета;
- Радна група за израду нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
стечају;
- Радна група за припрему текста радне верзије Закона о изменама и допунама Кривичног законика, у организацији Министарства правде;
- Радна група за израду стратегије за борбу против опојних дрога за период 2014.-2020., у организацији Министарства здравља;
- Радна група за унапређење положаја жртава трговине људима и насилних кривичних дела, у организацији Невладине организације АСТРА;
- Радна група за анонимизацију судских одлука која ради уз подршку OEBS.
- Радна група за израду анализе измене Уставног оквира;
- Радне групе за израду средњорочне процене стања имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе, од стране Комисије за
спровођење националне стратегије реформе правосуђа за период 2013.2018. године, а у складу са Акционим планом за поглавље 23, активности 1.3.3.1, 1.3.4.1 и 1.3.5.1 (IСу-8 бр. 28/16);
- Радне групе за вредновање резултата рада судија и председника судова,
у организацији Високог савета судства;
- Радне групе за израду Анализе нормативног оквира у вези судске праксе, у организацији Министарства правде (IСу-8 бр. 2/2016).
Комисије у којима учествују судије Врховног касационог суда:
- Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за
период 2013.-2018.г.;
- Комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада
судија и председника Апелационог суда у Београду, Управног суда,
Прекршајног апелационог и Привредног апелационог суда;
- Комисија за испитивање стечајних управника, у организацији Агенције
за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ);
- Комисијa Владе за израду Грађанског законика Србије;
- Комисијa за полагање јавнобележничког испита;
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- Комисија за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника;
- Интернационалне комисије правника са седиштем у Женеви и члан Извршног комитета те комисије.
Судије Врховног касационог суда биле су чланови:
- Надзорног одбора пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа"
- Управног одбора пројекта "Правосуђе на темељима људских права", у
организацији Светске банке;
- Управног одбора УНИЦЕФ пројекта ИПА 2013 "Јачање система правосуђа и социјалне заштите како би се унапредила дечја заштита у Србији";
- Управног одбора Правосудне академије у другом мандату;
- Управног одбора пројекта "Подршка судству у Србији у примени
Европске конвенције о људским правима";
- Консултативног већа европских судија (ССЈЕ);
- Савета Владе за међународно приватно право;
- Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према малолетницима;
- Првог одбора за полагање правосудног испита за предмет Трговинско
право на Правном факултету у Београду;
- Другог одбора за полагање правосудног испита за предмет Радно право
на Правном факултету у Београду;
- Правне клинике Правног факултета Универзитета у Београду;
- Испитне комисије за пријемни испит на Правосудној академији;
- Испитне комисије за извршитеље;
- Суда части при Привредној комори Србије;
- Програмског савета Правосудне академије;
- Радне групе Програмског савета Правосудне академије за трговинско
право;
- Програмске групе за кривично право, у организацији Правосудне академије;
- Жирија за доделу награде "Верица Бараћ"
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Радне групе и комисије у чијем су раду учествовали запослени у Врховном касационом суду
- У Стратешком планирању и реализацију пројеката из донаторских
средстава;
- Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем;
- Радна група за спровођење Jединственог програма решавања старих
предмета;
- Радна групе за израду Националне стратегије развоја интелектуалне
својине за период од 2016. до 2020. године, у области спровођења права, у организацији Завода за интелектуалну својину;
- Радна групе за размену података у области спровођења права интелектуалне својине, у организацији Завода за интелектуалну својину;
- Радна група за припрему Нацрта Закона о патентима, у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
- Преговарачка групе за право интелектуалне својине ПГ 7;
- Контакт особа испред Врховног касационог суда за давање одговора на
евентуална спорна питања око статистичких извештаја;
- Радна групи за израду средњорочне стратегије људских ресурса за правосуђе;
- Надзорни одбор пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" .

Стручно усавршавање судског особља у 2016. години
У извештајном периоду судско особље овог суда учествовало је у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:
Студијске посете
- Студијска посета судовима у Холандији и присуство конференцији
"Судска администрација", у организацији Међународног удружења за
судску администрацију IACA Europe, од 15. до 21. маја 2016. године;
- Студијска посета Бечу, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, од 24.
до 26. маја 2016. године;
105

Билтен Врховног касационог суда
- Студијска посета делегације председника и судија Врховног касационог суда Врховном суду Републике Хрватске, ради унапређења функционисања судова и спровођења програма смањења заостатака, у организацији Врховног суда Републике Хрватске, од 7. до 11. новембра
2016. године.
Конференције
- Конференција председника основних, привредних, виших и апелационих судова на тему "Нови Закон о извршењу и обезбеђењу – ново решење за старе предмете", у организацији Врховног касационог суда уз подршку Пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" који финансира
Европска унија, одржан у Београду 27. априла 2016. године;
- VI Конференција председника врховних судова Централне и Источне
Европе, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са организацијом CEELI Институт са седиштем у Прагу, уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Србији и Канцеларије Савета Европе , одржана у Београду од
20. до 22. јуна 2016. године;
- Међународна конференција "Судијска функција и слобода мишљења",
у организацији Друштва судија Србије у сарадњи са Немачком фондацијом за међународну правну сарадњу, одржана у Београду 27.
септембра 2016. године;
- Завршна конференција USAID-овог Пројекта за реформу правосуђа и
одговорну власт (JRGA), одржана у Београду 5. октобра 2016. године;
- Конференција "У сусрет изменама Устава : уставни положај судства", у
организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мисијом ОЕБС у
Републици Србији и Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду
29. новембра 2016. године;
- Завршна конференција Програма за правне и правосудне реформе, који
је спроводила Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ, одржана у Београду 8. децембра 2016. године;
Округли столови
- Округли сто на тему "Нацрт новог Правилника о замени и изостављању
(псеудонимизацији / анонимизацији) података у судским одлукама", у
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организацији Врховног касационог суда, уз подршку Мисије ОЕБС у
Србији, одржан у Београду 23. септембра 2016. године.
Семинари
- Семинар за саветнике у Врховном касационом суду "Људска права –
Модул грађанског права", у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 25. и 26. маја 2016. године;
- Семинар за саветнике у Врховном касационом суду "Људска права –
Модул управног права", у организацији Правосудне академије, одржан
у Београду 27. маја 2016. године;
- Семинар за саветнике у Врховном касационом суду "Људска права –
Модул кривичног права", у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 30. и 31. маја 2016. године;
- Семинар ACA Europe o поступку упућивања захтева за претходно одлучивање Суда правде, у организацији Државног савета Холандије,
одржан у Хагу, Краљевина Холандија, 7. новембра 2016. године.
Саветовања
- Саветовање Спорна правна питања у вези реституције, у организацији
Агенције за реституцију Републике Србије, одржан на Врднику од 20.
до 22. јуна 2016. године;
- XXIV Традиционално саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору
од 6. до 9. септембра 2016. године.
Радионице
- Радионица "Израда мапе пута за примену Секторског приступа – Sector
Approach Roadmap (SAR)", у организацији Владе Републике Србије,
Канцеларије за европске интеграције, одржана у Новом Саду 18. и 19.
јануара 2016. године.
Обуке
- Обука за наручиоце и понуђаче у поступцима јавних набавки, у организацији Управе за јавне набавке, одржана у Београду 4. новембра 2016.
године;
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- Тренинг "Комуникационе вештине", у организацији Врховног касационог суда, Високог савета судства и Државног већа тужилаца уз подршку Светске банке и Вишедонаторског повереничког фонда за подршку правосудном сектору, одржан у Београду 24. новембра;
- Тренинг "Односи са јавношћу", у организацији Врховног касационог
суда, Високог савета судства и Државног већа тужилаца уз подршку
Светске банке и Вишедонаторског повереничког фонда за подршку
правосудном сектору, одржан у Београду 30. новембра и 1. децембра
2016. године.
Јавне расправе
- Јавна расправа о Преднацрту грађанског законика Републике Србије општи део облигационих односа, породични односи и наслеђивање, у
организацији Министарства правде у сарадњи са Апелационим судом у
Новом Саду и уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, одржана у Новом Саду 29. јануара 2016. године.
Састанци
- Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова на територији Републике Србије, у организацији
Врховног касационог суда уз подршку Канцеларије Савета Европе,
одржан 02. марта 2016. године у Београду;
- Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда уз
подршку Светске банке, одржан у Шапцу 01. и 02. априла 2016. године;
- Састанак председника основних судова поводом препоруке за уступање оставинских предмета јавним бележницима, у организацији Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде,
одржан у Београду 13. маја 2016. године;
- Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда,
одржан 19. јула 2016. године у Београду.
Посете
- Посета CEPEJ експерата Републици Србији, на тему Евалуациона мисија, пилот Колегијалан преглед сарадње о судској статистици, у орга108
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низацији Министарства правде, Високог савета судства и Врховног касационог суда, одржана у Београду 01. марта 2016. године.
Форуми
- Трећи Форум о владавини права за југоисточну Европу, у организацији
AIRE Центра и Civil Rights Defenders, уз подршку Владе Уједињеног
Краљевства, Владе Шведске и Савета за регионалну сарадњу, одржан у
Сарајеву, Босна и Херцеговина, 18. и 19. марта 2016. године.
Предавања
- Предавање академика Косте Чавошког на тему "Правда и правичност",
одржано у Врховном касационом суду, 09. јуна 2016. године.
Скупови
- Скуп Међународни дан права јавности да зна, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
Мисије ОЕБС у Србији, Коалиције за слободу приступа информацијама
и новинарских удружења УНС и НУНС, одржан у Београду 28.
септембра 2016. године.
Радне групе
- Раднa групa за спровођење Jединственог програма решавања старих
предмета;
- Радна група за израду Националне стратегије развоја интелектуалне
својине за период од 2016. године у области спровођења права, у организацији Завода за интелектуалну својину;
- Радна група за размену података у области спровођења права интелектуалне својине, у организацији Завода за интелектуалну својину;
- Радна група за припрему Нацрта Закона о патентима, у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
- Преговарачка група за право интелектуалне својине ПГ 7.
Комисије
- Комисија за стандардизацију начина прикупљања и обраде података у
примени пословног софтвера за управљање предметима у поступку
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прикупљања, обраде података, као и сачињавања извештаја у судовима
Републике Србије.
Судско особље је учествовало и у:
- Достављању кварталних извештаја о реализацији мера из Акционог
плана за остваривање права националних мањина;
- Раду Секторског савета за информационо-комуникационе технологије;
- Обављању стратешког планирања и реализацији пројеката из донаторских средстава;
- Давању одговора на евентуална спорна питања око статистичких извештаја.
АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
Надлежност апелационог суда регулисана је чланом 24. Закона о
уређењу судова и Законом о заштити права на суђење у разумном року.
У апелационим судовима на почетку извештајног периода у свим
материјама било је укупно нерешених 15.958 предмета, примљено је
59.960 предмета, што је у односу на 2015. годину, када је примљено
55.555, за 4.405 предмета више (7,93%), односно у раду у 2016. је било
75.918 предмета. Решен је 61.191 предмет, док је у 2015. решено 60.032
предмета, односно у 2016. години решено је 1.159 предмета више (1,93%).
Како је у 2016. години као нерешено на крају извештајног периода остало
је 14.727 предмета, а у 2015. 15.958 предмета, што је за 1.231 предмет мање (7,71%) у односу на 2015. годину.
На почетку извештајног периода у овим судовима у претежно судећим материјама било је укупно нерешених 13.957 предмета, примљено је
52.086 предмета, односно у раду је било 66.282, решено је 52.325 предмета,
што је у односу на 2015. годину када је решено 52.758 предмета, односно
672 предмета мање (0,82%) решено у 2016, али је на крају извештајног периода остало нерешено 13.957 предмета, што је за 239 предмета мање у односу на 2015. годину, односно за 1,68% мање нерешених предмета.
У 2016. години апелациони судови су у свим материјама имали,
од укупно 15.958 нерешених предмета на почетку извештајног периода,
11.632 старих предмета према датуму иницијалног акта а 2.968 према да110
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туму пријема у суд, а на крају извештајног периода од укупно 14.727 нерешених предмета, 10.631 старих предмета према датуму иницијалног акта а 2.306 према датуму пријема у суд. У претежно судећим материјама
у апелационим судовима број нерешених предмета на почетку извештајног периода био је 14.196, од чега је према датуму иницијалног акта било
11.382 предмета а 2.945 према датуму пријема у суд, а на крају извештајног периода од укупно 13.957 нерешених предмета, 10.382 старих предмета према датуму иницијалног акта а 2.262 према датуму пријема у суд.
Према подацима о укупним резултатима рада у свим материјама
највећи укупан прилив имао је Апелациони суд у Београду 20.739 предмета, Апелациони суд у Новом Саду је примио укупно 14.039 предмета,
Апелациони суд у Крагујевцу 13.478 предмета и Апелациони суд у Нишу
11.704 предмета, а у претежно судећим материјама Апелациони суд у
Београду 17.863 предмета, Апелациони суд у Новом Саду је примио укупно 12.984 предмет, Апелациони суд у Крагујевцу је примио укупно 11.421
предмета и Апелациони суд у Нишу 9.818 предмета.
Највећи просечан прилив предмета по судији у свим материјама
имао је Апелациони суд у Нишу (32,24), затим Апелациони суд у Крагујевцу (29,17), Апелациони суд у Новом Саду (27,15) и Апелациони суд у
Београду (23,57) а у претежно судећим материјама Апелациони суд у
Нишу (27,05), Апелациони суд у Новом Саду (25,66), Апелациони суд у
Крагујевцу (24,72) и Апелациони суд у Београду (20,56).
Укупан просечни прилив предмета по судији, у апелационим судовима, у 2016. години у односу на 2015. годину, у свим материјама, био је
већи за 2,11 предмета, с тим што је у Апелационом суду у Нишу већи за
9,16, у Апелационом суду у Новом Саду 0,94 предмета, у Апелационом суду у Београду за 0,78 и Апелационом суду у Крагујевцу већи за 0,14 предмета, а у претежно судећим материјама, био је већи за 2,10 предмета, с
тим што је једино у Апелационом суду у Крагујевцу мањи за 0,22 предмета,
док је у Апелационом суду у Нишу већи за 6,12, у Апелационом суду у Новом Саду за 2,83 и у Апелационом суду у Београду за 1,18 предмета.
Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број
предмета у раду у свим материјама имао је Апелациони суд у Новом Саду (89,42%), Апелациони суд у Нишу (86,59%), Апелациони суд у Крагујевцу (79,50%) и Апелациони суд у Београду (73,85%), а у претежно суде111
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ћим материјама имао је Апелациони суд у Новом Саду (88,87%), Апелациони суд у Нишу (84,23%), Апелациони суд у Крагујевцу (76,67%) и
Апелациони суд у Београду (72,28%).
Највише просечно решених предмета по судији у свим материјама имао је Апелациони суд у Крагујевцу (30,83), Апелациони суд у Нишу
(30,47), Апелациони суд у Новом Саду (27,64) и Апелациони суд у Београду (24,54) а у претежно судећим материјама имао је Апелациони суд
у Новом Саду (25,98), Апелациони суд у Крагујевцу (25,37), Апелациони
суд у Нишу (25,07) и Апелациони суд у Београду (21,12).
Просечан број решених предмета по судији, у апелационим судовима, у 2016. години у односу на 2015. годину, у свим материјама, био је
већи за 0,65 предмета по судији, с тим што је у Апелационом суду у Београду једино решено мање по судији, и то за 1,39 предмета, док је у Апелационом суду у у Нишу 5,78 предмета по судији решено више, у Крагујевцу 0,78, а у Новом Саду 0,17 предмета више, а у претежно судећим
материјама, био је већи за 0,04 предмета по судији, с тим што је у Апелационом суду у Нишу већи за 2,58 предмета и Апелационом суду у Новом
Саду за 2,06, а мањи у Апелационом суду у Крагујевцу за 1,18 и Апелационом суду у Београду за 1,64 предмета.
Од укупно решених предмета у свим материјама, највећи проценат мериторно решених имао је Апелациони суд у Новом Саду (93,04%),
Апелациони суд у Крагујевцу (92,29%), Апелациони суд у Београду
(91,15%) и Апелациони суд у Нишу(89,30%), а у претежно судећим материјама имао је Апелациони суд у Новом Саду (94,08%), Апелациони
суд у Крагујевцу (93,69%), Апелациони суд у Београду (92,56%) и Апелациони суд у Нишу (92,17%).
У 2016. години, најбољи коефицијент ажурности у свим материјама имао је Апелациони суд у Новом Саду (1,45), затим Апелациони суд
у Нишу (1,76), па Апелациони суд у Крагујевцу (3,27), а најлошији коефицијент ажурности имао је Апелациони суд у Београду (4,43), а у претежно судећим материјама имао је Апелациони суд у Новом Саду (1,52),
затим Апелациони суд у Нишу (2,08), па Апелациони суд у Крагујевцу
(3,75), а најлошији коефицијент ажурности имао је Апелациони суд у Београду (4,73).
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Kоефицијент ажурности свих апелационих судова у 2016. години
у свим материјама износио је 2,95, тако да је исти бољи у односу на резултате остварене у 2015. години, када је коефицијент ажурности свих
апелационих судова био 3,16, односно мањи за 0,21 у односу на 2015. годину, а у претежно судећим материјама износио је 3,22, тако да је исти
бољи у односу на резултате остварене у 2015. години, када је коефицијент
ажурности свих апелационих судова био 3,26, односно за 0,04 мањи у односу на 2015. годину.
На крају извештајног периода, од укупног броја нерешених предмета, највише нерешених предмета у свим материјама остало је у Апелационом суду у Београду (7.649), затим у Апелационом суду у Крагујевцу
(3.674), у Апелационом суду у Новом Саду (1.691) и у Апелационом суду
у Нишу (1.713), а у претежно судећим материјама остало је у Апелационом суду у Београду (7.041), затим у Апелационом суду у у Крагујевцу
(3.567), у Апелационом суду у Новом Саду (1.646) и у Апелационом суду
у Нишу (1.703).

Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
на нивоу свих апелационих судова, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину
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Анализа по материјама:
Грађанска материја
Гж
Анализом рада апелационих судова у посматраном извештајном
периоду утврђено је да је примљено 20.236 предмета у општој грађанској
материји, од чега највише у Апелационом суду у Београду 8.633 предмета, затим у Апелационом суду у Новом Саду 4.672 предмета, у Крагујевцу
3.751 и у Нишу 3.180 предмета. У односу на 2015. годину, примљено је
2.576 предмета више у овој материји, односно 14,59% више. Највећи прилив предмета по судији имали су у Апелационом суду у Нишу 32,12 предмета, да је у истом суду просечно решено 29,87 тих предмета по судији,
од чега је 87,01% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у
Крагујевцу просечан прилив предмета по судији био је 24,36 предмета,
просечно је решено по судији 23,77 предмета од чега мериторно 93,28% а
у Апелационом суду у Београду, 21,21 предмета је просечан прилив предмета по судији, а просечно решено 22,02 предмета по судији, од чега мериторно 91,59%. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је у
Апелационом суду у Новом Саду, где је просечан прилив предмета по судији био 18,47 предмета, просечно решено 18,54 предмета по судији, од
чега мериторно 88,06%.
Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судова за 2015. годину, уочено је да је у току 2016. године дошло до повећања
прилива предмета по судији за 1,84, да је просечан број решених предмета
по судији смањен за 1,90, односно да је у 2016. години решених предмета
у односу на укупан број предмета у раду мањи за 0,56% , да је проценат
мериторних одлука у односу на број решених предмета по судији већи за
4,98% у односу на 2015. годину, и да је просечно укупно у раду предмета
по судији мање за 2,36 у односу на 2015. годину.
Гж1
Анализом рада апелационих судова у материји радних спорова у
посматраном извештајном периоду утврђено је да је примљено 16.448
предмета, од чега највише у Апелационом суду у Београду 4.360 предмета, у Апелационом суду у Крагујевцу 4.313, затим у Новом Саду 3.928
предмета и у Нишу 3.847 предмета. У односу на 2015. годину примљено
114

Општа седница
је 2.068 предмета више у овој материји, односно 14,38% више. Највећи
прилив предмета по судији имали у Апелационом суду у Нишу 43,72
предмета, да је у истом суду просечно решено 37,31 предмет по судији, од
чега је 92,81% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у Новом Саду просечан прилив предмета по судији био је 35,71 предмета, просечно је решено по судији 36,05 предмета, од чега мериторно 96,90%. У
Апелационом суду у Крагујевцу просечан прилив предмета по судији био
је 32,67 предмета, просечно решено по судији 35,34 предмета, од чега мериторно 92,30%. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је
Апелационом суду у Београду, 26,42 предмета, просечно је решено по судији 27,44 предмета, од чега мериторно 89,00%.
Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судова
за 2015. годину, уочено је да је у току 2016. године дошло до повећања прилива предмета по судији за 4,81 предмет, да је просечан број решених предмета по судији већи у 2016. години за 1,73, да је проценат решених предмета
у односу на укупан број предмета у раду већи за 0,57% у 2016. години, да је
проценат мериторних одлука у односу на број решених предмета по судији
већи за 5,13% у односу на 2015. годину, а да је просечно укупно у раду предмета по судији више за 1,99 предмета у односу на 2015. годину.
Гж2
Анализом рада апелационих судова у породичним споровима у посматраном извештајном периоду утврђено је да је примљено 2.967 предмета,
од чега највише у Апелационом суду у Београду 1.051 предмет, у Апелационом суду у Новом Саду 727 предмета, у Апелационом суду у Крагујевцу 656
и у Нишу 533 предмета. У односу на 2015. годину примљено је 557 предмета
више у овој материји (23,11%) више. Највећи прилив предмета по судији
имали су у Апелационом суду у Нишу где је просечан прилив предмета по
судији био 8,08 предмета, просечно решено по судији 8,15 предмета, од чега
мериторно 91,08%. У Апелационом суду у Новом Саду просечан прилив
предмета по судији био је 5,51 предмет, просечно је решено по судији 5,48
предмета, од чега мериторно 92,67%. У Апелационом суду у Крагујевцу просечан прилив предмета по судији био је 4,26 предмета, у истом суду просечно је решено 4,30 предмета по судији, од чега је 94,26% решено мериторном
одлуком. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је Апелационом
115

Билтен Врховног касационог суда
суду у Београду, 2,58 предмета, просечно је решено по судији 2,52 предмета,
од чега мериторно 92,69%.
Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судова за 2015. годину уочено је да је у току 2016. године дошло до повећања
прилива предмета по судији за 0,38, да је просечан број решених предмета
по судији већи у 2016. години за 0,43, да је проценат решених предмета у
односу на укупан број предмета у раду већи за 0,50 у 2016. години, да је
проценат мериторних одлука у односу на број решених предмета по судији већи за 5,34% у односу на 2015. годину и да је просечно укупно у раду
предмета по судији више за 0,42 предмета у односу на 2015. годину.
Гж-уз
Анализом рада апелационих судова у предметима по жалбама на
одлуке виших судова по тужбама за заштиту у вези са узбуњивањем у посматраном извештајном периоду утврђено је да је примљено 45 предмета,
од чега у Апелационом суду у Београду 29 предмет, у Апелационом суду
у Нишу 7 предмета, у Апелационом суду у Новом Сад 6 и у Крагујевцу 3
предмета. Решено је укупно 40, од којих 39 мериторно и 1 на други начин.
Нерешених на крају извештајног периода је остало 5 предмета.
Гж1-уз
Анализом рада апелационих судова у предметима по жалби у радним споровима у којима је истакнут навод да је у питању одмазда због узбуњивања, у посматраном извештајном периоду утврђено је да је примљено 37 предмета, од чега у Апелационом суду у Београду 19 предмета, у
Апелационом суду у Нишу 10 предмета, а у Апелационом суду у Крагујевцу 8. У Апелационом суду у Новом Саду није примљен ни један овакав
предмет. На почетку извештајног периода било је укупно 4 предмета Гж1уз, што значи да је укупно било у раду 41 предмет. Решено је укупно 40,
од којих 37 мериторно и 3 на други начин. Нерешен на крају извештајног
периода остао је 1 предмет.
Кривична материја
Кж1
Анализом рада апелационих судова у Кж1 материји (у кривичним
предметима у којима се одлучује по жалби на првостепене пресуде) у по116
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сматраном извештајном периоду утврђено је да је примљено 6.575 предмета, од чега највише у Апелационом суду у Крагујевцу 1.709, у Апелационом суду у Београду 1.706 предмета, у Апелационом суду у Новом Саду
1.661 предмет и у Апелационом суду у Нишу 1.499 предмета. У односу на
2015. годину примљено је 468 предмета више у овој материји, 7,66% више. Највећи прилив предмета по судији имали су у Апелационом суду у
Новом Саду 11,62 предмета, да је у истом суду просечно решено 12,29
предмета по судији, од чега је 98,69% решено мериторном одлуком. У
Апелационом суду у Крагујевцу просечан прилив предмета по судији био
је 9,14 предмета, просечно је решено по судији 9,27 предмета, од чега мериторно 95,27%. У Апелационом суду у Нишу просечан прилив предмета
по судији био је 8,52 предмета, просечно решено по судији 8,81 предмет,
од чега мериторно 98,19%. Најмањи просечан прилив предмета по судији
био је Апелационом суду у Београду, 5,74 предмета, просечно је решено
по судији 5,79 предмета, од чега мериторно 98,72%.
Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судова у овој материји за 2015. годину, уочено је да је у току 2015. године дошло до повећања прилива предмета по судији за 1,07 предмета, да је просечан број решених предмета по судији већи у 2016. години за 1,22, да је
проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду већи
за 3,12 2016. године, да је проценат мериторних одлука у односу на број
решених предмета по судији већи за 1,51 у односу на 2015. годину и да је
просечно укупно у раду предмета по судији више за 1,05 предмета у односу на 2015. годину.
Кж2
Анализом рада апелационих судова у Кж2 материји (кривичним
предметима у којима се одлучује по жалби на решења) утврђено је да је
примљено 5.292 предмета, од чега највише у Апелационом суду у Београду 2.119 предмета, у Апелационом суду у Новом Саду 1.716 предмета, у
Апелационом суду у Крагујевцу 902 и у Апелационом суду у Нишу 655
предмета. У односу на 2015. годину примљено је 1.613 предмета мање у
овој материји (23,36%)мање. Највећи прилив предмета по судији имали су
у Апелационом суду у Новом Саду 12,00 предмета, да је у истом суду
просечно решено 12,09 предмета по судији, од чега је 98,96% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у Београду просечан прилив
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предмета по судији био је 6,80 предмета, просечно је решено по судији
6,84 предмета, од чега мериторно 99,21%. У Апелационом суду у Крагујевцу просечан прилив предмета по судији био је 4,84 предмета, просечно
решено по судији 4,84 предмета, од чега мериторно 98,57%. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је Апелационом суду у Нишу, 3,72
предмета, просечно је решено по судији 3,74 предмета, од чега мериторно
97,72%.
Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судова у овој материји за 2015. годину, уочено је да је у току 2016. године просечан прилив предмета по судији смањен за 1,46 предмета по судији, да је
просечан број решених предмета по судији мањи у 2016. години за 1,4, да
је проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду
већи у 2016. години за 0,28 предмета, да је проценат мериторних одлука у
односу на број решених предмета по судији већи за 1,15 у односу на 2015.
годину и да је просечно укупно у раду предмета по судији мање за 1,44
предмета у односу на 2015. годину.
Кжм1
Анализом рада апелационих судова у Кжм1 материји (кривичним
предметима у којима се одлучује по жалби на првостепене мериторне одлуке у поступцима према малолетницима) утврђено је да је примљено 360
предмета, од чега највише у Апелационом суду у Новом Саду 195 предмета, у Апелационом суду у Нишу 83 предмета, у Апелационом суду у Крагујевцу 50 и у Апелационом суду у Београду 32 предмета. У односу на
2015. годину, када је примљено 332 предмета, 28 предмета више је примљено у овој материји, 8,43% више. Највећи прилив предмета по судији
имали су у Апелационом суду у Новом Саду 8,86 предмета, да је у истом
суду просечно решено 9,00 предмета по судији, од чега је 100% решено
мериторном одлуком. У Апелационом суду у Нишу просечан прилив
предмета по судији био је 0,84 предмета, просечно је решено по судији
0,91 предмет, од чега мериторно 100%. У Апелационом суду у Крагујевцу
просечан прилив предмета по судији био је 1,52 предмета, просечно решено по судији 1,64 предмета, од чега мериторно 96,30%. Најмањи просечан
прилив предмета по судији био је Апелационом суду у Београду, 0,97
предмета, просечно је решено по судији 0,91 предмета, од чега мериторно
100%.
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Кжм2
Анализом рада апелационих судова у Кж2 материји (кривичним
предметима у којима се одлучује по жалби на процесна решења у поступцима према малолетницима) утврђено је да је примљено 208 предмета, од
чега највише у Апелационом суду у Новом Саду 85 предмета, у Апелационом суду у Београду 62 предмета, у Апелационом суду у Крагујевцу 40 и
у Апелационом суду у Нишу 21 предмет. У односу на 2015. годину примљено је 61 предмет више у овој материји, 41,50% више. Највећи прилив
предмета по судији имали су у Апелационом суду у Београду 1,41 предмет, да је у истом суду просечно решено 1,41 предмет по судији, од чега
је 100% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у Крагујевцу
просечан прилив предмета по судији био је 1,21 предмет, просечно је решено по судији 1,21 предмета, од чега мериторно 100%. У Апелационом
суду у Новом Саду просечан прилив предмета по судији био је 1,10 предмета, просечно решено по судији 1,12 предмета, од чега мериторно
97,67%. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је Апелационом суду у Нишу, 0,21 предмета, просечно је решено по судији 0,21 предмета, од чега мериторно 95,24%.
Материја заштите права на суђење у разумном року
Анализом рада апелационих судова у материји заштите права на суђење у разумном року у посматраном извештајном периоду утврђено је да су
апелациони судови примили укупно 934 предмета (у оба степена), односно
да је укупно било у раду 2.188 предмета (у оба степена), од чега је решено
1.837 предмета (83,95% од укупног броја), а нерешених је остало 351 предмет. Разврстано по материји, од укупно примљених 934 предмета (у оба степена), у првом степену примљено је укупно 850 предмета, односно 532 Р4 г
предмета, 37 Р4 к предмета и 281 Р4 р предмета. У другом степену примљено
је укупно 84 предмета, од којих Рж г 50 предмета, Рж к 17, Рж р 15, и Рж к
По1 2 предмета. Укупно решено 1.761 у првом степену, од којих 865 Р4 г
предмета (од укупног броја решених предмета, мериторно је решено 568 –
65,66%), 66 Р4 к предмета (од тога мериторно 37 -56,06%) и 830 Р4 р предмета (од тога мериторно 617 – 74,34%). У другом степену решено је 76 предмета у овој материји, од тога 44 мериторно, односно 57,89%, од чега. Рж г 46
предмета, Рж к 15, Рж р 14, и Рж к По1 1 предмет.
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Највећи укупни прилив ових предмета у оба степена имао је Апелациони суд у Београду – 506 предмета, Апелациони суд у Крагујевцу са
укупно 257 предмета, затим Апелациони суд у Нишу са укупно 91 предметом и Апелациони суд у Новом Саду са укупно 80 предмета.
По материјама, највећи прилив Р4г предмета имао је Апелациони
суд у Београду са 264 предмета (решено је 458 предмета - 331 мериторно),
Апелациони суд у Крагујевцу са 175 предмета (решено је 253 предмета 129 мериторно), затим Апелациони суд у Нишу са 58 предмета (решено је
99 предмета - 73 мериторно) и Апелациони суд у Новом Саду са 35 предмета (решено је 55 предмета - 35 мериторно).
Највећи прилив Р4к предмета имао је Апелациони суд у Београду
са 17 предмета (решено је 23 предмета - 13 мериторно), Апелациони суд у
Нишу са 8 предмета (решено је 18 предмета - 9 мериторно), затим Апелациони суд у Новом Саду са 7 предмета (решено је 17 предмета - 11 мериторно) и Апелациони суд у Крагујевцу са 5 предмета (решено је 8 предмета - 4 мериторно).
Највећи прилив Р4 р предмета имао је Апелациони суд у Београду
са 181 предмет (решено је 386 предмета - 313 мериторно), Апелациони
суд у Крагујевцу са 64 предмета (решено је 378 предмет - 256 мериторно),
затим Апелациони суд у Новом Саду са 24 предмета (решено је 40 предмета - 29 мериторно) и Апелациони суд у Нишу са 12 предмета (решено је
26 предмета – 19 мериторно а 7 на други начин).
У другом степену највећи прилив имао је Апелациони суд у Београду са 44 предмета (решено је 37 предмета - 23 мериторно), Апелациони
суд у Новом Саду са 14 предмета (решено је 13 предмета - 8 мериторно), а
Апелациони суд у Нишу и Апелациони суд у Крагујевцу су примили по
13 предмета (решено је 13 предмета).
ВИШИ СУДОВИ
Надлежност вишег суда регулисана је чланом 23. Закона о уређењу
судова, чланом 4. став 2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних
тужилаштава и Законом о заштити права на суђење у разумном року.
У периоду од 01.01. до 31.12.2016 . године, у вишим судовима
примљено је укупно 142.977 предмета у свим материјама из Законом
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утврђене надлежности, односно 96.444 предмета у претежно судећим материјама, а из претходног извештајног периода пренето је 43.584 предмета у свим материјама односно 32.421 предмет у претежно судећим
материјама, тако да је укупан број предмета у раду био 186.561 у свим
материјама односно 128.865 у претежно судећим материјама. Од наведеног броја решено је укупно 125.132, а нерешених је остало 61.429 предмета у свим материјама, док је у претежно судећим материјама укупно
решено 75.607 предмета, а остало као нерешено 53.258 предмета.
У односу на 2015. годину, уочава се да је у току 2016. године примљен већи број предмета, и то за 14.884 (11,62%) у свим материјама, а
укупан број предмета у раду био је већи за 22.158 (13,48%). У току 2016.
године, укупно је решено 4.315 предмета више него у претходном извештајном периоду (3,57%), а на крају 2016. године остао је већи број укупно нерешених предмета, и то за 17.843 (40,94%). У претежно судећим
материјама у односу на 2015. годину, уочава се да је у току 2016. године
примљен већи број предмета, и то за 22.854 (31,06%) а укупан број предмета у раду био је већи за 27.667 (27,34%). У току 2016. године, укупно је
решен 6.831 предмет више него у претходном извештајном периоду,
9,93% више, а на крају 2016. године остао је већи број укупно нерешених
предмета, и то за 20.836 предмета (64,27%).
Статистички подаци указују да је у вишим судовима у свим материјама просечан прилив предмета по судији у 2016. години износио 41,93
предмета, што је за 5,42 предмета по судији више него 2015. године. Према извештају о раду судова за период од 01.01. до 31.12.2016. године, највећи просечан прилив предмета по судији у свим материјама имали су:
Виши суд у Нишу (90,42), затим Виши суд у Крушевцу (81,78), Виши суд
у Врању (80,52) и Виши суд у Крагујевцу (64,20), док је најмањи просечан
прилив предмета по судији у свим материјама евидентиран у Вишем суду
у Неготину (20,02), затим у Вишем суду у Смедереву (21,30), Вишем суду
у Ваљеву (25,81), Вишем суду у Пожаревцу (26,75), као и Вишем суду у
Косовској Митровици (1,86). Прилив предмета по судији у 2015. години
кретао се у распону од 22,41 (1,40) до 61,48, док је у 2016. години просечан прилив предмета по судији био у распону од 20,02 (1,40) до 90,42.
Затим, статистички подаци указују да је у вишим судовима у претежно судећим материјама просечан прилив предмета по судији у 2016.
години износио 31,54 предмета. Према извештају о раду судова за период
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од 01.01. до 31.12.2016. године у претежно судећим материјама, највећи
просечан прилив предмета по судији имали су: Виши суд у Нишу (76,15),
затим Виши суд у Врању (75,26), Виши суд у Крушевцу (58,21) и Виши
суд у Крагујевцу (56,55), док је најмањи просечан прилив предмета по судији у свим материјама евидентиран у Вишем суду у Сремској Митровици (12,79), затим у Вишем суду у Смедереву (12,94), Вишем суду у Суботици (13,09), Вишем суду у Неготину (13,23), као и Вишем суду у Косовској Митровици (1,31). Прилив предмета по судији у 2016. години кретао
се у распону од 12,79 (1,31 К.Митровица) до 76,15.
Према подацима о резултатима рада на нивоу свих виших судова,
број просечно решених предмета по судији у свим материјама, у 2016.
години, је 36,70. Највећи број решених предмета по судији има: Виши суд
у Крушевцу (65,19), затим Виши суд у Нишу (60,52), Виши суд у Крагујевцу (54,41) и Виши суд у Зрењанину (50,51), док је најмањи број решених предмета по судији евидентиран у Вишем суду у Неготину (19,30), затим у Вишем суду у Смедереву (21,72), Вишем суду у Ваљеву (25,28), у
Вишем суду у Шапцу (25,88) и Вишем суду у Косовској Митровици
(1,88). У претежно судећим материјама, број просечно решених предмета по судији, у 2016. години, је 24,72. Од укупно решених предмета у овој
материји, највише просечно решено предмета по судији, решио је: Виши
суд у Нишу (45,94) предмета, затим Виши суд у Крагујевцу (44,30), Виши
суд у Лесковцу (33,21) и Виши суд у Београду (31,51), док је најмање просечно решено предмета је у вишим судовима, у Сремској Митровици
(12,13), затим у у Неготину (12,50), у Суботици (13,56), у Смедереву
(13,63), а у Вишем суду у Косовској Митровици (1,38).
Број просечно решених предмета по судији на нивоу свих виших
судова у 2016. години у свим материјама већи је него у 2015. години, за
2,26 предмета по судији, али се број предмета по судији у 2015. године
кретао у распону од 20,99 (1,36) до 52,48, док је у 2016. години просечан
број решених предмета по судији био у распону од 19,30 (1,88) до 65,19.
Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број
предмета у раду у свим материјама имао је Виши суд у Јагодини
(93,49%), затим Виши суд у Ужицу (93,43%), Виши суд у Пожаревцу
(93,20%) и Виши суд у Сомбору (92,27%), док је највећи проценат мериторно решених предмета, у односу на број решених предмета, имао Виши
суд у Ужицу (87,55%), затим Виши суд у Косовској Митровици (86,21%),
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Виши суд у Шапцу (84,47%) и Виши суд у Смедереву (83,68). Најмањи
проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду
имао је Виши суд у Врању (49,76%), затим Виши суд у Нишу (55,99%),
Виши суд у Зајечару (56,49%) и Виши суд у Новом Саду (58,09%), а најмањи проценат мериторно решених предмета има Виши суд у Крушевац
(61,85%), затим Виши суд у Суботици (70,69%), Виши суд у Јагодини
(70,08%) и Виши суд у Београду (71,90%).
У претежно судећим материјама највећи проценат решених
предмета у односу на укупан број предмета у раду имао је Виши суд у
Сомбору (95,37%), затим Виши суд у Пожаревцу (93,09%), Виши суд у
Ужицу (93,01%) и Виши суд у Јагодини (92,10%), док је највећи проценат
мериторно решених предмета, у односу на број решених предмета, имао
Виши суд у Ужицу (95,54%), затим Виши суд у Пироту (95,28%), Виши
суд у Шапцу (94,47%) и Виши суд у Панчеву (91,84%). Најмањи проценат
решених предмета у односу на укупан број предмета у раду имао је Виши
суд у Крушевцу (37,07), затим Виши суд у Врању (37,22%), Виши суд у
Новом Саду (47,40%) и Виши суд у Београду (48,99%), а најмањи проценат мериторно решених предмета има Виши суд у Нишу (70,81%), затим
Виши суд у Чачку (77,92%), Виши суд у Лесковцу (82,25%) и Виши суд у
Новом Пазару (82,92%).
У току 2016. године у вишим судовима у свим материјама решено је од 49,76% до 93,49% од укупног броја предмета у раду, а проценат
укупно решених предмета у вишим судовима у односу на број предмета у
раду у 2016. години био је 67,07%, па је у односу на 2015. годину када је
био 73,49%, мањи за 6,42%, а у претежно судећим материјама решено је
од 37,07% до 95,37%, од укупног броја предмета у раду, а проценат укупно решених предмета у вишим судовима у односу на број предмета у раду
у 2016. години био је 58,67%, па је у односу на 2015. годину када је био
70,42%, мањи за 11,75%.
Проценат мериторно решених предмета у 2016. години у свим материјама у вишим судовима био је у распону од 61,85% до 87,55%, а проценат мериторно решених предмета на нивоу свих виших судова био је
75,73% у 2016. години, па је у односу на 2015. годину када је био је
72,15%, већи за 3,58%, а у претежно судећим материјама проценат мериторно решених предмета у 2016. години био је у распону од 70,81% до
95,54%, а проценат мериторно решених предмета на нивоу свих виших
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судова био је 85,49% у 2016. години, па је у односу на 2015. годину када
је био је 79,33%, већи за 6,16%.
У 2016. години, најбољи коефицијент ажурности у свим материјама
имао је Виши суд у Ужицу (0,82), затим Виши суд у Јагодини (0,83), Виши
суд у Пожаревцу (0,87) и Виши суд у Сомбору (1,01), а најлошији коефицијент ажурности имао је Виши суд у Београду (8,18), затим Виши суд у Новом
Саду (7,18), Виши суд у Врању (7,17) и Виши суд у Крушевцу (6,38).
Kоефицијент ажурности свих виших судова у 2016. години у свим
материјама износио је 5,16, тако да је лошији у односу на резултате
остварене у 2015. години, када је коефицијент ажурности свих виших судова био 3,74, односно за 1,41 виши у односу на 2015. годину, а у претежно судећим материјама коефицијент ажурности у 2016. години био је
6,63, односно виши у односу на 2015. годину за 2,24.
Када је реч о нерешеним старим предметима у свим материјама
на крају извештајног периода, 31.12.2016. године, остало је као нерешено
2.670 свих старих предмета према датуму пријема у суд и 20.122 нерешена стара предмета према датуму подношења иницијалног акта (у односу
на укупан број свих нерешених предмета који је 61.429), а у претежно судећим материјама на крају извештајног периода остало је као нерешено
1.859 старих предмета према датуму пријема у суд и 18.923 нерешених
старих предмета према датуму подношења иницијалног акта (у односу на
укупан број свих нерешених предмета који је 53.258).
Из наведених података се види да је на крају 2016. године, на нивоу свих виших судова у свим материјама смањен укупан број нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта у односу на 2015. годину, и то за 2.769 предмета, односно за 12,20%, а у претежно судећим
повећан за 2.815 односно 17,48%. Ове податке треба узети са резервом,
будући да је за 2015. годину установљено да је постојала грешка у апликацији, из ког разлога је могуће дошло и до статистичке грешке.
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Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
на нивоу свих виших судова, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину

Анализа по материјама:
Грађанска материја
П
У овој врсти материје (парнични предмети) укупно примљено
предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 17.328 предмета, а просечан прилив предмета по судији био је
17,31 предмет. Од укупно решених 4.318 предмета, мериторно је решено
1.817 предмета. Просечно решено по судији на нивоу свих виших судова
било је 4,31 предмет. У односу на 2015. годину, када је прилив предмета у
овој материји био 4.217 предмета, прилив предмета у 2016. години је већи
за 310,91%.
У П материји највећи прилив предмета имали су виши судови: у
Врању (3.229), Нишу (2.729), Крушевцу (2.454) и Београду (2.268), с тим
да је у односу на 2015. годину драстично повећан прилив у вишим судо125
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вима у Лесковцу (1.711 предмета више), Пироту (1.244), Зајечару (844) и
Чачку (525 предмета више него претходне године). У односу на 2015. годину прилив предмета у овој материји углавном је био већи у свим вишим
судовима, сем у вишим судовима, у Шапцу, Прокупљу и Краљеву. Највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судови: у Пироту
(114,18), Крушевцу (111,55), Врању (97,85) и Нишу (49,62). Поређењем
ових података у односу на 2015. годину, прилив предмета по судији је повећан у већини виших судова, нарочито у вишим судовима у Пироту,
Крушевцу, Врању и Нишу, а смањен је мањем броју судова, од којих се
издвајају Виши суду Јагодини (0,87), Шапцу (1,30), Краљеву (1,42) и Прокупљу (1,95).
Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета
(1.855) од чега је проценат мериторно решених (50,73%). Следи Виши суд
у Нишу (543) укупно решених предмета, од чега је мериторно решених
(14,18%), затим Виши суд у Лесковцу (497) укупно решених предмета, од
чега мериторно решених (3,42%) и Виши суд у Новом Саду (401) укупно
решених предмета, од чега мериторно решених (56,86%). Највише мериторно решених предмета, у односу на укупно решених предмета, имали су
Виши суд у Сомбору и Пироту, по (71,43%), затим у Пожаревцу (71,15%),
и у Врању (70,37%).
Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови, у Новом Саду (18,23), Београду (12,97), Нишу (9,87) и Лесковцу
(6,45).
Најмање укупно решених предмета имао је Виши суд у Неготину
(6), затим Виши суд у Пироту (7), у Зајечару (17), у Врању (27) и Виши
суд у Косовској Митровици (5). Најмање мериторно решених предмета
имао је Виши суд у Лесковцу (3,42%), Виши суд у Нишу (14,18%), Виши
суд у Косовској Митровици (20,00%) и Виши суд у Новом Пазару
(29,76%).
П1
У овој врсти материје (одлучивање по тужбама у радним споровима) укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 882 предмета, а просечан прилив предмета по судији био је 0,98 предмета. Од укупно решених 842 предмета,
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мериторно је решено 482 предмета, 57,24%. Просечно решено по судији
на нивоу свих виших судова било је 0,93 предмета.
У П1 материји највећи прилив предмета имали су виши судови: у
Краљеву (224), Београду (190), Новом Саду (76) и Јагодини (56). Највећи
просечан прилив по судији имали су виши судови: у Краљеву (6,79) предмета, Јагодини (5,09), Новом Саду (3,45), Сомбору (1,61) и Београду (1,33)
док је у осталим судовима прилив један и испод једног предмета по судији.
Најмањи прилив предмета имали су: Виши суд у Прокупљу (0),
Виши суд у Косовској Митровици и Неготину (по 4), Новом Пазару и Ваљеву (по 5) и у Зрењанину и Шапцу (по 6), а најмањи просечан прилив
предмета по судији имали су Виши суд у Косовској Митровици (0,05), у
Новом Пазару и Ваљеву (по 0,15), Неготину (0,18) и Виши суд у Суботици и Сремској Митровици (0,24).
Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета (213)
од чега је проценат мериторно решених (49,30%). Следи Виши суд у Врању (133) укупно решених предмета, од чега је мериторно решених
(52,63%), затим Виши суд у Новом Саду (115) укупно решених предмета,
од чега мериторно решених (69,57%) и Виши суд у Лесковцу (44) укупно
решених предмета, од чега мериторно решених (56,82%).
Највише мериторно решених предмета, у односу на укупно решених предмета, имали су виши судови у Ваљеву, Суботици и Пироту (100%),
затим у Шапцу (92,31%), у Зајечару (88,46%) и у Неготину (83,33%). Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови у Новом
Саду (5,23), Врању (4,03), Београду (1,49) и Панчеву (1,32).
Најмање укупно решених предмета имали су виши судови у Зрењанину и Новом Пазару (по 4), затим у Ваљеву и Суботици (по 5), у Неготину (6) и виши судови у Сремској Митровици и Пироту (по 8). Најмање
мериторно решених предмета имао је Виши суд у Смедереву (18,18%), у
Сомбору (23,26%), Панчеву (48,28) и Виши суд у Београду (49,30%).
П2
У овој врсти материје (одлучивања у споровима о оспоравању или
утврђивању очинства или материнства), укупно примљено предмета, на
нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је
671 предмета, а просечан прилив предмета по судији био је 0,90 предмета.
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Од укупно решених 677 предмета, мериторно је решено 444 предмета.
Просечно решено по судији на нивоу свих виших судова било је 0,91
предмета.
У П2 материји највећи прилив предмета имали су виши судови, у
Београду (187), Зрењанину (48), Нишу (47) и Новом Саду (46). Највећи
просечан прилив предмета по судији имали су виши судови, у Зрењанину
(2,18), Новом Саду (2,09), Крушевцу (1,82) и Ваљеву (1,55).
Најмањи прилив предмета имали су, виши судови у Неготину и
Пироту (по 4), у Краљеву (7), у Новом Пазару (9), док виши судови у Прокупљу и Косовској Митровици нису имали прилив ових предмета, а најмањи просечан прилив предмета по судији имали су Виши суд у Краљеву
(0,21), у Неготину и Пироту (по 0,36), а у Чачку и Пожаревцу (по 0,39).
Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета
(199), од чега је проценат мериторно решених (61,31%). Следи Виши суд
у Нишу (48) укупно решених предмета, од чега је мериторно решених
(58,33%), затим Виши суд у Зрењанину (47) укупно решених предмета, од
чега мериторно решених (63,83%) и Виши суд у Новом Саду (45) укупно
решених предмета, од чега мериторно решених (53,33%). Највише мериторно решених предмета, у односу на укупно решених предмета, имао је
Виши суд у Неготину и Косовској Митровици (100%), затим у Крушевцу
(85,71%) и у Суботици и Врању(84,21%).
Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови, у Зрењанину (2,14), Новом Саду (2,05), Крушевцу (1,91) и у Ваљеву
и Нишу (1,45).
Најмање укупно решених предмета имао је Виши суд у Пироту
(3), Неготину (5), Краљеву (8) и Виши суд у Косовској Митровици (2).
Најмање мериторно решених предмета имао је Виши суд у Новом Пазару
(16,67%), Виши суд у Ужицу (27,27%), Виши суд у Новом Саду (53,33%)
и Виши суд у Сремској Митровици (54,84%).
П3
У овој врсти материје (у одлучивању о тужби за накнаду штете у
вези са објављивањем исправке информација у средствима јавног информисања), укупно примљено предмета, у посматраном извештајном периоду било је 524 предмета, а просечан прилив предмета по судији био је 2,98
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предмета. Од укупно решених 523 предмета, мериторно је решено 305
предмета. Просечно решено по судији било је 2,97 предмета.
У П3 материји прилив предмета у Вишем суду у Београду био је
највећи, 507 предмета, док је просечан прилив предмета по судији у том
суду био 3,54 предмета.
П4
У овој врсти материје (у одлучивању о одузимању деце) укупно
примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 290 предмета, а просечан прилив предмета по
судији био је 1,65 предмета. Од укупно решених 325 предмета, мериторно
је решен 221 предмет. Просечно решено по судији било је 1,85 предмета.
У П4 материји највећи прилив предмета у Вишем суду у Београду
био је 282 предмета, док је просечан прилив предмета по судији у том суду био 2,21 предмета.
Рех
У овој врсти материје (одлучивање о захтевима за рехабилитацију
осуђених лица) укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова,
у посматраном извештајном периоду било је 1.945 предмета, а просечан
прилив предмета по судији био је 2,10 предмета. Од укупно решених
1.510 предмета, мериторно је решено 1.124 предмета. Просечно решено
по судији на нивоу свих виших судова било је 1,63 предмета.
У Рех материји највећи прилив предмета имали су виши судови, у
Београду (427), Новом Саду (292), Зрењанину (241), Сомбору (208) и Панчеву (159). Највећи просечан прилив по судији имали су виши судови: у
Новом Саду (13,27), Зрењанину (10,95), Панчеву (7,23) и Сремској Митровици (5,73).
Најмањи прилив предмета имали су, Виши суд у Косовској Митровици (4), Виши суд у и Краљеву (6), у Новом Пазару (7) и у Пироту
(9), а најмањи просечан прилив предмета по судији имали су Виши суд у
Косовској Митровици (0,18), Виши суд у Новом Пазару (0,21), у Краљеву
(0,27) и Виши суд у Пожаревцу (0,36).
129

Билтен Врховног касационог суда
Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета (394)
од чега је проценат мериторно решених (74,37%). Следи Виши суд у Новом Саду (238) укупно решених предмета, од чега је мериторно решених
(81,51%), затим Виши суд у Сомбору (156) укупно решених предмета, од
чега мериторно решених (64,74%) и Виши суд у Зрењанину (148) укупно
решених предмета, од чега мериторно решених (69,59%). Највише мериторно решених предмета, у односу на укупно решених предмета, имао је
Виши суд у Пироту и у Косовској Митровици (100%), затим у Шапцу
(91,67%), у Прокупљу (89,74%) и у Сремској Митровици (88,14%). Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови, у Новом
Саду (10,82), Зрењанину (6,73), Сремској Митровици (5,36) и Панчеву
(3,95).
Најмање укупно решених предмета имао је Виши суд у Ужицу (6),
затим Виши суд у Пироту (8), Новом Пазару и Неготину (по 9), Виши суд
у Врању (16), док је Виши суд у Косовској Митровици (2). Најмање мериторно решених предмета имали су виши судови у Новом Пазару и Јагодини (по 55,56%), Виши суд у Нишу (61,90%), Крагујевцу (64,41%) и Виши
суд у Сомбору (64,74%).
П-уз
У овој врсти материје (у одлучивању о тужби за заштиту у вези са
узбуњивањем), укупно примљено предмета, у посматраном извештајном
периоду било је 149 предмета, а просечан прилив предмета по судији био
је 0,56 предмета. Од укупно решених 106 предмета, мериторно је решено
14 предмета. Просечно решено по судији било је 0,40 предмета.
У П-уз материји прилив предмета у Вишем суду у Београду био је
109 предмета, у Вишем суду у Врању 10 а у Вишем суду у Новом Саду, 9
предмета.
П пр-уз
У овој врсти материје (у одлучивању о привременим мерама у
предметима везано за поступање по одредбама Закона о заштити узбуњивача), укупно примљено предмета у посматраном извештајном периоду
било је 36 предмета. Укупно је решено 37 предмета.
У П пр-уз материји прилив предмета у Вишем суду у Београду
био је 17 ових предмета, решено је 18 предмета, затим у Вишем суду у
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Пожаревцу било је 3 предмета, решена су 3, а у Вишем суду у Крагујевцу,
Јагодини, Неготину, Нишу и Шапцу, примљено је по 2 предмета, од којих
је 3 решено у Крагујевцу (имао је један у раду), 1 у Шапцу, а по 2 у Нишу,
Неготину и Јагодини.
Гж
У овој врсти материје (одлучивања по жалби у грађанским предметима), укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 59.901 предмета, а просечан прилив предмета по судији био је 49,96 предмета. Од укупно решених 51,659
предмета, мериторно је решено 45.665 предмета (88,40%). Просечно решено по судији на нивоу свих виших судова било је 43,09 предмета. У односу на 2015. годину, када је прилив предмета у овој материји био 50.214
предмета, прилив предмета у 2016. години је повећан је за 9.687 предмета,
односно 19,29%.
У Гж материји највећи прилив предмета имали су виши судови, у
Београду (12.497), Нишу (6.829), Новом Саду (4.793) и Лесковцу (4.000).
Највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судови, у
Крагујевцу (326,82), Нишу (124,16), Врању (87,42) и у Београду (87,39).
Најмањи прилив предмета имали су Виши суд у Косовској Митровици (85), Виши суд у Неготину (566), Виши суд у Суботици (651) и Панчеву (816), а најмањи просечан прилив предмета по судији имају Виши
суд у Косовској Митровици (1,10), Виши суд у Суботици (19,73), Новом
Пазару (20,82) и Смедереву (22,25).
Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета
(11.409) од чега је број мериторно решених (10.307). Следи Виши суд у
Нишу са (4.725) укупно решених предмета, од чега мериторно решених
(3.450), затим Виши суд у Лесковцу (3.482) укупно решених предмета, од
чега мериторно решених (3.248) и Виши суд у Новом Саду (3.081) укупно
решених предмета, од чега мериторно решених (2.802). Највише просечно
решених предмета по судији имали су виши судови, у Крагујевцу
(232,09), Нишу (85,91), Београду (79,78) и Врању (63,45).
Највећи проценат решених предмета у односу на укупно у раду
имао је Виши суд у Неготину (99,65%), Виши суд у Новом Пазару
(99,40%), у Сомбору (99,10%) и у Јагодини (98,98%), а најмањи проценат
решених предмета у односу на укупно у раду имао је Виши суд Новом
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Саду (40,09%), затим Виши суд у Београду (47,60%), Виши суд у Нишу
(54,18%) и Виши суд у Зајечару (59,48%).
Гж1
У овој врсти материје (одлучивања о жалби у радним споровима),
укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном
извештајном периоду било је 2.734 предмета, а просечан прилив предмета
по судији био је 2,59 предмета. Од укупно решених 2.693 предмета, мериторно је решено 2.364 предмета. Просечно решено по судији на нивоу
свих виших судова било је 2,55 предмета. У односу на 2015. годину, када
је прилив предмета у овој материји био 2.554 предмета, прилив предмета
у 2016. години је повећан је за 180 предмета, односно за 7,05%.
Највећи прилив предмета у овој материји имали су виши судови, у
Београду (621), Новом Саду (263), Нишу (206) и Крагујевцу (184) предмета. Највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судови, у
Крагујевцу (16,73), Сомбору (5,33), Краљеву (4,88) и Београду (4,34). У
2016. години није било прилива ових предмета у вишим судовима у Пироту, Прокупљу и Ужицу.
Највећи број решених предмета (укључујући и мериторно решених) имали су виши судови у Београду (682), Новом Саду (243), Нишу
(176) и Сомбору (175), а највећи број просечно решених предмета по судији имали су виши судови, у Крагујевцу (10,27), Сомбору (5,30), Краљеву (5,18), док је у свим осталим вишим судовима просечно решено мање
од пет предмета по судији. У односу на 2015. годину, када је број решених предмета у овој материји био 2.757 предмета, у 2016. години број решених предмета је смањен за 64 предмета (2,32%).
Уколико изузмемо судове који нису имали прилив (виши судови у
Пироту, Прокупљу и Ужицу) најмање просечно решених предмета по судији имали су виши судови, у Косовској Митровици (0,10), Шапцу (0,52),
Неготину (0,59) и Суботици (0,94).
Гж2
У овој врсти материје (одлучивања о жалби из породичних односа) укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 1.098 предмета, а просечан прилив
предмета по судији био је 1,39 предмета. Од укупно решених 1.096 пред132
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мета, мериторно је решено 1.008 предмета. Просечно решено по судији на
нивоу свих виших судова било је 1,38 предмета. У односу на 2015. годину, када је прилив предмета у овој материји био 959 предмета, прилив
предмета у 2016. години је повећан за 139 предмета (14,49%).
Највећи прилив предмета имали су виши судови у Београду (351),
Нишу (85), Новом Саду (72) и Смедереву (70). Највећи просечан прилив
предмета по судији имали су виши судови у Крагујевцу (6,18), Крушевцу
(3,18), Нишу (2,58) и у Београду (2,45). У 7 виших судова није било прилива, па самим тим није било ни просечног прилива предмета по судији.
Највећи број укупно решених предмета (укључујући и мериторно
решене) имају Виши суд Београду (377), Виши суд у Новом Саду (79),
Виши суд у Смедереву (65) и Виши суд у Крагујевцу (64). Ако посматрамо просечно решене предмете по судији, онда су највише решено предмета по судији имали виши судови у Крагујевцу (5,82), Крушевцу (3,27), Београду (2,64) и Нишу (2,18), док су остали судови решавали мање од 2
предмета по судији.
Гж-јб
У овој врсти материје (у одлучивању поводом изјављене жалбе на
решење првостепеног суда којим се одбија приговор на решење јавног бележника), укупно примљено предмета, у посматраном извештајном периоду било је 52 предмета. Укупно је решено 44 предмета.
У Гж-јб материји прилив предмета у Вишем суду у Београду био
је 16 ових предмета, од чега је 15 предмета решено, затим у Вишем суду у
Сремској Митровици био је 7 предмета, од којих су 7 и решена, а у Вишем суду у Суботици и Новом Саду примљено је по 5 предмета, од којих
је у Суботици решено 4, а у Новом Саду 3 предмета.
Кривична материја
К
У овој врсти материје (одлучивања у првостепеним кривичним
предметима), укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у
посматраном извештајном периоду било је 2.232 предмета, а просечан
прилив предмета по судији био је 2,21 предмета. Од укупно решених
2.575 предмета, мериторно је решено 2.061 предмет. Просечно решено по
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судији на нивоу свих виших судова било је 2,54 предмета. У односу на
2015. годину, када је прилив предмета у овој материји био 2.452 предмета,
прилив предмета у 2016. години је смањен за 220 предмета (8,97%).
У К материји највећи укупан прилив предмета имали су виши судови, у Београду (658), Новом Саду (219), Нишу (137) и Зрењанину (95), а
највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судови у Нишу (4,15), Панчеву (4,09), Београду (3,74) и у Новом Саду и Врању (3,32).
Најмањи укупан прилив предмета имају виши судови Неготину и
Чачку (по 26), Ужицу (28), Прокупљу (29) и Пироту (31), а Виши суд у
Косовској Митровици није имао предмета у овој материји. Судови који
имају најмањи просечни прилив предмета по судији били су виши судови
у Неготину (0,79), Прокупљу (0,88), Пироту (0,94) и Шапцу (1,16).
Укупно решено предмета у овој материји на нивоу свих виших судова у 2016. години био је 2.575 предмета, што је у односу на 2015. годину, када је било укупно решено 3.357 предмета, мање за 782 предмета
(23,29%).
Највећи укупан број решених предмета имали су, виши судови у
Београду (718), Новом Саду (282), Нишу (153) и Крагујевцу (123). Највише просечно решених предмета по судији имали су, виши судови у Панчеву (5,18), Нишу (4,64), Врању (4,55) и Новом Саду (4,27). Највећи проценат мериторно решених предмета имају Виши суд у Крушевцу (100%),
Виши суд у Ужицу (97,30%), Виши суд у Пироту (94,74%) и Виши суд у
Смедереву (93,75%).
Најмање укупно решених предмета имају виши судови у Неготину
(23), Чачку (27), Пожаревцу (35) и Ужицу (37). Најмање просечно решених предмета по судији имали су виши судови у Неготину (0,70), Пожаревцу (1,06), Пироту (1,15) и Прокупљу (1,21). Најмањи проценат мериторно решених предмета имају Виши суд у Врању (56,00%), Виши суд у
Београду (65,18%), Виши суд у Ваљеву (70,39%) и Виши суд у Јагодини
(70,79%).
Кж1
У овој врсти материје (одлучивања о жалби у кривичним предметима) укупно примљено предмета на нивоу свих виших судова у посматраном извештајном периоду било је 6.978 предмета, а просечан прилив
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предмета по судији био је 11,13 предмета. Од укупно решених 6.894 предмета, мериторно је решено 6.530 предмета. Просечно решено по судији на
нивоу свих виших судова било је 11,00 предмета.
У Кж1 материји највећи укупан прилив предмета имали су виши
судови у Београду (1.009), у Крагујевцу (674), Нишу (670) и Ваљеву (429),
а највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судови у
Крагујевцу (30,64), Београду (22,93), Зајечару (21,91) и Сремској Митровици (15,32).
Најмањи укупан прилив предмета имали су виши судови у Новом
Пазару (48), Врању (106), Прокупљу (108) и у Чачку (119), док виши судови у Косовској Митровици, Краљеву, Пироту и Шапцу нису примили ни
један предмет у овој материји.
Највећи укупан број решених предмета имали су виши судови у
Београду (1.047), Крагујевцу (718), Нишу (636) и Ваљеву (420), од чега је
мериторном одлуком решено највише у вишим судовима у Београду
(1.011), у Крагујевцу (685), у Нишу (593) и Ваљеву (396). Најмање укупно
решених предмета имали су виши судови у Новом Пазару (49), Врању
(103), Прокупљу (108) и Чачку (120).
Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови у Крагујевцу (32,64), Београду (23,80), Зајечару (20,36) и Сремској
Митровици (15,45). Најмање просечно решених предмета по судији имали
су виши судови у Врању (3,12), Прокупљу (3,27), Неготину (3,39) и Чачку
(3,64).
Највиши проценат мериторно решених предмета имали су виши
судови, у Зрењанину (99,33%), Пожаревцу (98,72%), Чачку (97,50%) и Суботици (97,14%). Најмањи проценат мериторно решених предмета имали
су виши судови у Крушевцу (87,34%), Смедереву (90,49%), Сомбору
(92,23%) и Новом Саду (93,17%).
Ким
У овој врсти материје (одлучивања о захтевима јавног тужиоца за
малолетнике за припремни поступак), укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 2.695
предмета, а просечан прилив предмета по судији био је 5,44 предмета. Од
укупно решених 2.794 предмета, мериторно је решено 2.374 предмета.
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Просечно решено по судији на нивоу свих виших судова било је 5,64
предмета. У односу на 2015. годину, када је прилив предмета у овој материји био 3.052 предмета, прилив предмета у 2016. години је смањен за 357
предмета (11,70%).
У Ким материји највећи укупан прилив предмета имали су виши
судови у Београду (485), Новом Саду (345), Зрењанину (299) и Крагујевцу
(141), а највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судови у Зрењанину (27,18), Новом Саду (15,68), Крагујевцу (12,82) и Београду (11,02). Најмањи укупан прилив имају виши судови у Неготину (29),
Ваљеву (37), Крушевцу (40) и Шапцу (46), док су најмањи просечан прилив предмета по судији имали виши судови у Шапцу (1,05), Ваљеву
(1,12), Пожаревцу (1,20) и Виши суд у Лесковцу (1,79). У Вишем суду у
Косовској Митровици није примљен ни један предмет у овој материји.
Највећи укупан број решених предмета имали су виши судови, у
Београду (494), Новом Саду (401), Зрењанину (320) и Крагујевцу (140).
Од решених предмета, највећи проценат мериторних одлука имају виши
судови, у Ужицу (100%), Шапцу (97,50%), Вишем суду у Сремској Митровици (97,37%) и Крагујевцу (97,14%). Најмање укупно решених предмета имали су виши судови у Неготину (27), у Ваљеву (37), Шапцу (40) и
Крушевцу (47). Најмањи проценат мериторно решених предмета имали су
виши судови у Пироту (52,00%), Лесковцу (67,21%), Суботици (72,41%) и
Зрењанину (73,44%).
Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови, у Зрењанину (29,09), Новом Саду (18,23), Крагујевцу (12,73) и Београду (11,23). Најмање просечно решених предмета по судији имали су
виши судови у Шапцу (0,91), Пожаревцу (1,09), Ваљеву (1,12) и Лесковцу
(1,85).
Км
У овој врсти материје (у одлучивању по предлогу јавног тужиоца
за малолетнике за изрицање кривичних санкција према малолетнику),
укупно примљено предмета, на нивоу свих виших судова, у посматраном
извештајном периоду било је 1.925 предмета, а просечан прилив предмета
по судији био је 3,98 предмета. Од укупно решених 2.059 предмета, мериторно је решено 1.892 предмета. Просечно решено по судији на нивоу
свих виших судова било је 4,25 предмета. У односу на 2015. годину, када
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је прилив предмета у овој материји био 2.101 предмет, прилив предмета у
2016. години је смањен за 176 предмета (8,38%).
У Км материји највећи укупан прилив предмета имали су виши
судови у Београду (316), Новом Саду (305), Зрењанину (218) и Новом Пазару (84), а највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши
судови, Зрењанину (19,82), у Новом Саду (13,86), Крагујевцу (7,55) и Београду (7,18). Најмањи укупан прилив предмета имали су виши судови у
Неготину (19), Ваљеву (27), Крушевцу (29) и Пожаревцу (32), а најмањи
просечни прилив предмета по судији имали су виши судови у виши судови у Пожаревцу (0,73), Ваљеву (0,82), Шапцу (0,97) и Лесковцу (1,95). Виши суд у Косовској Митровици није примио ниједан Км предмет.
Највећи укупан број решених предмета имали су виши судови, у
Новом Саду (380), Београду (338), Зрењанину (223) и Крагујевцу (83).
Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судови у
Зрењанину (20,27), Новом Саду (17,27), Београду (7,68) и Крагујевцу
(7,55). Највећи проценат мериторно решених предмета имали су виши судови у Крушевцу, Лесковцу, Крагујевцу и Шапцу (100%).
Најмање укупно решених предмета имали су виши судови, у Неготину (20), у Ваљеву и Крушевцу (по 28) и Шапцу и Пожаревцу (по 33).
Најмање просечно решених предмета по судији имали су виши судови у
виши судови у Пожаревцу (0,75), Ваљеву (0,85), Шапцу (1,00) и Лесковцу
(1,73). Најмањи проценат мериторно решених предмета имали су виши
судови у Јагодини (79,59%), Београду (81,95%)), Чачку (85,19%) и Зајечару (86,27%).
Материја заштите права на суђење у разумном року
Анализом рада виших судова у материји заштите права на суђење
у разумном року у посматраном извештајном периоду утврђено је да су
виши судови примили укупно 3.198 предмета у овој материји (у првом
степену 1.987, а у другом степену 1.211 предмет), укупно у раду било је
7.830 предмета, решено је 6.972 предмета (89,04% од укупног броја), а нерешених је остало 858 предмета. Разврстано по материји примљено је
укупно у првом степену, 1.271 Р4и предмета, 118 Р4к предмета, 565 Р4п
предмета, 17 Р4р предмета, 2 Прр1 предмета и 14 Р4к По1, а у другом степену 58 Рж к предмета, 933 Рж г предмета, 179 Рж р предмета и 41 Гж рр
137

Билтен Врховног касационог суда
предмета, од чега је укупно решено: 4.713 Р4и предмета (од тога мериторно 3.148 а на други начин 1.565 предмета), 171 Р4к предмета (од тога мериторно 114 а на други начин 57 предмета), 1.120 Р4п предмета (од тога
мериторно 590 а на други начин 530 предмета), 17 Р4р (сви решени на
други начин), 1 Прр1 (на други начин) и 13 Р4к По1 (2 мериторно и 11 на
други начин), затим 55 Рж к (1 мериторно и 54 на други начин), 677 Рж г
(10 мериторно а 667 на други начин), 170 Рж р (сви решени на други начин) и 35 Гж рр (3 мериторно а 32 на други начин).
Највећи укупни прилив предмета у материјама заштите права на
суђење у разумном року имао је Виши суд у Крушевцу (878), Виши суд у
Београду (776) предмета, затим Виши суд у Врању (267) и у Смедереву
(182) предмета, а најмањи прилив предмета у овим материјама био је у
Вишем суду у Неготину (3), у Косовској Митровици (5) и у Пожаревцу и
Панчеву (по 9 предмета).
Највећи прилив Р4и предмета имао је Виши суд у Крушевцу (836,
решено је 2.302 предмета – 1.80 мериторно), Виши суд у Лесковцу (106
предмета, укупно је решено 300 предмета - 212 мериторно), Виши суд у Београду (97 предмета, од чега је решено 468 предмета - 424 мериторно) и затим Виши суд у Чачку (41 предмет, решено је 372 предмета - 343 мериторно). Најмањи прилив Р4и предмета имали су виши судови у Панчеву, Пожаревцу и Зрењанину (примили су по 1 предмет, од чега је у Панчеву решено 3 предмета, 2 мериторно, у Пожаревцу је решено 2, оба на други начин,
и у Зрењанину је решен 1, мериторно), Виши суд у Косовској Митровици
(2 предмета, од чега је решено 2 предмета - 1 мериторно) и Виши суд у Јагодини, Зајечару, Пироту и Сомбору (по 5 предмета, у Вишем суду у Јагодини је решено 14 предмета, 12 мериторно, у Зајечару решено је 8 предмета, 5 мериторно, Виши суд у Пироту укупно је решио 4 премета, 2 мериторно а Виши суд у Сомбору је решио 8 предмета, од којих 7 мериторно).
Највећи прилив Р4к предмета имао је Виши суд у Београду (42
предмета, решено је 52 предмета - 35 мериторно), Виши суд у Новом Саду (10 предмета, решено је 15 предмета - 9 мериторно), затим Виши суд у
Нишу (9, решено је 12 предмета - 10 мериторно) и виши судови у Крагујевцу, Зајечару и Суботици (по 6 предмета, у Крагујевцу укупно решено је
6 предмета, од којих 2 мериторно, у Зајечару је решено 6 предмета, 3 мериторно и у Суботици, решено 4 предмета, 1 мериторно). Најмањи прилив
Р4к предмета имали су виши судови у Панчеву и Косовској Митровици
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(са по 1 предметом), а у Новом Пазару и Ужицу (са по 2 предмета). Виши
судови у Крушевцу, Пожаревцу, Чачку, Неготину, Пироту, Прокупљу и
Зрењанину нису имали прилив ових предмета у 2016. години а решили су
све предмете из претходне године.
Највећи прилив Р4п предмета имао је Виши суд у Београду (342
предмета, решено је 510 предмета - 232 мериторно), Виши суд у Крушевцу (33 предмета, решено је 40 предмета - 7 мериторно), затим Виши суд у
Крагујевцу (25 предмета, решено 33 предмета - 24 мериторно) и Виши суд
у Новом Саду (25 предмета, решено је 26 предмета - 14 мериторно). Најмањи прилив Р4п предмета имао је Виши суд у Ваљеву, Панчеву, Косовској Митровици, Неготину и Прокупљу (по 1 предмет), а у Пожаревцу и
Суботици (по 3 предмета).
Предмета у материји Р4р имали су само виши судови у Београду
(9), Новом Саду (4) предмета, Сомбору (2), а у Сремској Митровици и
Ужицу (по 1 предмет). Остали судови нису имали предмете у овој материји заштите права на суђење у разумном року.
У материји Прр1 у Вишем суду у Београду и Вишем суду у Зајечару био је по 1 предмет, а остали судови нису имали предмете у овој материји.
У материји Р4кПо1 је само Виши суд у Београду имао 14 предмета, а у материји Р4кПо2 у 2016. Виши судови нису имали предмета.
У другостепеној материји Рж к највећи прилив ових предмета
имали су виши судови у Београду и Нишу (по 14), док су у Јагодини, Новом Саду и Сомбору имали по 3 предмета. У Рж г материји највећи прилив ових предмета имао је Виши суд у Врању (228), у Београду (174), у
Смедереву (155) и у Нишу (75), а у Пожаревцу, Неготину и Суботици, по
2 предмета, док је у Пироту 3 и Зрењанину 4 предмета. У Рж р материји
највећи прилив имао је Виши суд у Ужицу (85), па у Београду (79), док 15
виших судова нису примили предмете у овој материји. У Гж рр материји
највећи прилив имао је Виши суд у Прокупљу (13), у Сомбору (6) и у
Сремској Митровици и Ужицу (по 5) ових предмета.
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ОСНОВНИ СУДОВИ
Надлежност основног суда регулисана је чланом 22. Закона о уређењу судова, чланом 3. став 2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Законом о заштити права на суђење у разумном року.
У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, у основним судовима примљено је укупно 949.856 предмета у свим материјама, односно
296.687 предмета у претежно судећим материјама; из претходног извештајног периода пренето је 2.130.327 предмета, тако да је укупан број
предмета у раду био 3.080.183 предмета у свим судећим материјама, односно нерешено на почетку било је 237.601 предмет, тако да је било
534.288 укупно предмета у раду у претежно судећим материјама. Од наведеног броја решено је укупно 1.815.045 предмета у свим материјама,
односно 296.749 у претежно судећим материјама, а нерешених је остало
1.265.138 предмета у свим материјама, односно 237.539 у претежно судећим материјама. Мериторно је решено 1.469.985, односно 223.665
предмета у претежно судећим материјама.
У односу на 2015. годину, уочава се да је у току 2016. године примљен мањи број предмета у свим материјама и то за 17.619 (1,82%), као
и у претежно судећим материјама за 826 (0,28%), а мањи је био и укупан број предмета у раду у свим материјама за 115.257 (3,61%), односно
већи у 2016. години у претежно судећим материјама за 7.986 предмета
(1,52%). У току 2016. године, укупно је решено 749.947 предмета
(70,42%) у свим материјама више него у претходном извештајном периоду, а у претежно судећим материјама до краја извештајног периода решено је 8.047 предмета више него у току 2015. године (2,79%) али је остао
већи број нерешених предмета у свим материјама за 865.231 предмет
(40,61%) а у претежно судећим материјама више нерешених предмета за
61 (0,03% више на крају 2016).
Према извештају о раду судова за период од 01.01. до 31.12.2016.
године, у свим материјама највећи укупан прилив предмета имао је Први основни суд у Београду (139.021), Основни суд у Нишу (61.443),
Основни суд у Новом Саду (52.654) и Трећи основни суд у Београду
(45.152) предмета, а најмањи прилив имали су основни судови у Димитровграду (1.219), у Мајданпеку (1.872), Прибоју (2.507) и Шиду (2.859).
У претежно судећим материјама највећи прилив предмета имали су Први основни суд у Београду (42.194), Основни суд у Крагујевцу (22.242),
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Основни суд у Нишу (19.758) и у Новом Саду (18.280) предмета, а најмањи прилив основни судови, у Димитровграду (413), Шиду (709), К.Митровици (712) и Књажевцу (770).
Према подацима, највећи просечан прилив предмета по судији, у
свим материјама, имали су: Основни суд у Књажевцу (121,02), Први
основни суд у Београду (103,59), Основни суд у Прокупљу (95,39) и
Основни суд у Ужицу (92,79), а у претежно судећим материјама: Основни суд у Крагујевцу (56,17), Основни суд у Прокупљу (45,73), Основни
суд у Алексинцу (45,42) и Основни суд у Великој Плани (42,04), док је
најмањи просечан прилив предмета по судији у свим материјама био у
основним судовима у: Димитровграду (23,55), Мајданпеку (28,80), Ваљеву (42,39), Шиду (43,02) и Косовској Митровици (18,66), према томе у
2015. години просечан прилив предмета по судији био у распону од 23,55
(18,66 К. Митровица) до 119,95, а у претежно судећим материјама у
основним судовима у: Мајданпеку (11,76), Димитровграду (12,52), Шиду
(12,89), и Косовској Митровици (4,32), према томе у 2016. години просечан прилив предмета по судији у претежно судећим материјама био је у
распону од 11,76 (4,32 К.Митровица) до 56,17.
Према подацима о резултатима рада на нивоу свих основних судова, број просечно решених предмета по судији, у 2016. години, у свим
материјама је 131,48, а у претежно судећој материји 27,90. Када је реч о
броју просечно решених предмета по судији у свим материјама највише
предмета решио је Први основни суд у Београду (487,26), Основни суд у
Обреновцу (203,58), Основни суд у Младеновцу (193,06) и Основни суд у
Чачку (182,02), а у претежно судећим материјама Основни суд у Књажевцу (56,23), Основни суд у Лесковцу (53,81), Основни суд у Алексинцу
(50,53) и Основни суд у Великој Плани (45,85), док је најмањи број просечно решених предмета у свим материјама у основним судовима у:
Мајданпеку (31,94), Димитровграду (34,45), Пожаревцу (48,10), Великом
Градишту (50,38) и К.Митровици (11,06), а у претежно судећој материји
у основним судовима у Димитровграду (10,56), Прибоју (12,42), Мајданпеку (14,18), Шиду (15,60), и Косовској Митровици (3,60), према томе, у
2016. години просечан број решених предмета по судији био у распону у
свим судећим материјама од 31,94 (11,06) до 487,26, а у претежно судећим материјама од 10,55 (3,60 у К.Митровици) до 56,23.
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У 2016. години у основним судовима, у свим материјама 58,93%
решено је предмета у односу на укупан број предмета у раду, док је у
2015. годину проценат решених предмета у односу на укупно у раду био
33,33%, а у претежно судећим материјама је 55,54% решено предмета у
односу на укупан број предмета у раду, док је у 2015. години, тај проценат био 54,85%.
Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број
предмета у раду, у свим материјама, имао је Основни суд у Суботици
(83,41%), Основни суд у Сенти (80,48%), Основни суд у Димитровграду
(80,04%) и Основни суд у Пожеги (79,84%), а у претежно судећим материјама у основним судовима у Пожеги (79,22%), Шиду (77,37%), Суботици (74,31%) и Вршцу (73,42%). Најмањи проценат решених предмета у
односу на укупан број предмета у раду у 2016. години, у свим материјама, имао је Други основни суд у Београду (44,19%), Основни суд у Рашкој (45,94%), Основни суд у Младеновцу (46,92%) и Основни суд у Косовској Митровици (25,58%), а у претежно судећим материјама најмањи
проценат решених предмета имали су основни судови у Крагујевцу
(36,65%), у Пријепољу (39,17%), Трећем основном суду у Београду
(43,64%) и Косовској Митровици (28,43%).
Од укупно решених предмета у свим материјама у 2016. години,
посматрано на нивоу свих основних судова, проценат мериторно решених
предмета је 80,99%, а у 2015. години био је 69,99%, а у претежно судећим материјама у 2016. години 75,37%, а у 2015. години проценат мериторно решених предмета био је 73,56%.
Највећи проценат мериторно решених предмета у свим материјама имао је Први основни суд у Београду (95,24%), Основни суд у Прокупљу (88,29%), затим Основни суд у Крушевцу (84,41%) и Основни суд у
Нишу (83,70%), а у претежно судећим материјама основни судови у
Књажевцу (87,63%), Пожеги (86,35%), Прокупљу (86,04%) и Зајечару
(84,00%). Најмањи проценат мериторно решених предмета у свим материјама имали су Основни суд у Рашкој (44,67%), Трећи основни суд у Београду (48,40%), Основни суд у Пријепољу (55,37%) и Лебану (58,42%), а
у претежно судећим материјама имали су основни судови у: Сјеници
(46,84%), К.Митровици (60,27%), Основни суд у Горњем Милановцу
(60,66%) и Трећи основни суд у Београду (63,72%).
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Коефицијент ажурности на нивоу свих основних судова у 2016.
години, у свим материјама, био је 15,98, а у претходној години 24,22 тако да је у односу на резултате остварене у 2015. години, коефицијент
ажурности основних судова у посматраном извештајном периоду нижи за
8,24, а у претежно судећим материјама у 2016. години коефицијент
ажурности је 9,61, што је за 0,82 нижи коефицијент у односу на 2015. годину (8,78 у 2015).
У 2016. години, најбољи коефицијент ажурности у свим материјама имали су основни судови у Суботици (2,52), Бору (2,70), Сенти
(2,96) и Пожеги (3,45), док су најлошији коефицијент ажурности имали:
Први основни суд у Београду (49,55), основни судови у: Младеновцу
(33,61), Косовској Митровици (29,38) и Бујановцу (20,83). У претежно судећим материјама, најбољи коефицијент ажурности имали су основни
судови у Пожеги (3,78), Шиду (4,25), Зајечару (4,38), и Бору (4,41), а најлошији коефицијент ажурности имали су основни судови у К.Митровици
(25,20), Лазаревцу (19,25), Лебану (18,81) и Трећи основни суд у Београду
(14,89).
Када је реч о нерешеним предметима у 2016. години, на крају извештајног периода, остало је укупно у свим материјама 1.265.138 нерешених предмета, од чега су 808.831 старих предмета према датуму пријема у суд и 836.513 старих предмета према датуму иницијалног акта, што
је за 865.231 нерешен предмет мање на крају 2016. године, али је према
датуму пријема у суд 798.245 нерешених старих предмета више 2016. године, односно 816.302 мање старих предмета према датуму иницијалног
акта. У претежно судећим материјама нерешених старих предметима на
крају 2016. године, остало је укупно 237.539 нерешених предмета, од чега
су 29.852 старих предмета према датуму пријема у суд и 45.589 старих
предмета према датуму иницијалног акта.
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Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
на нивоу свих основних судова, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину

Из наведених података се види да је на крају 2016. године, на нивоу свих основних судова смањен број нерешених предмета у свим материјама у односу на крај 2015. године за 40,61%, а у претежно судећим
материјама повећан за 0,03%.
Анализа по материјама:
Грађанска материја
П
У овој врсти материје (одлучивања у парничним предметима) у
посматраном извештајном периоду укупно је било 186.016 примљено
предмета, на нивоу свих основних судова, а просечан прилив предмета по
судији био је 30,31 предмета. Од укупно решених 174.583 предмета, мериторно је решено 129.146 предмета. Просечно решено по судији на нивоу
свих основних судова било је 28,44 предмета. У односу на 2015. годину,
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када је прилив предмета у овој материји био 182.255 предмета, прилив
предмета у 2016. години је повећан за 3.761 предмет односно 2,06%.
Укупан број нерешених предмета у овој материји на крају извештајног периода био је 161.579 предмета, од чега је 28.814 старих предмета према датуму иницијалног акта, а 18.097 старих предмета према датуму
пријема у суд, што је 11.423 свих нерешених предмета (7,61%) више него
2015. године, односно, у односу на 2015. годину било је 9.087 мање старих предмета према датуму иницијалног акта, али 17.774 више старих
предмета према датуму пријема у суд.
Највећи укупан прилив предмета имали су Први основни суд у Београду (34.527), Основни суд у Крагујевцу (17.436), Основни суд у Нишу
(12.872) и Основни суд у Новом Саду (11.975), док су највећи прилив
предмета по судији имали Основни суд у Крагујевцу (79,25), Први основни суд у Београду (52,31), Основни суд у Куршумлији (51,36) и Основни
суд у Великој Плани (50,87).
Најмањи укупан прилив предмета имали су Основни суд у Димитровграду (223), Основни суд у Шиду (319), Основни суд у Мајданпеку
(379), Основни суд у Књажевцу (380) и Основни суд у Косовској Митровици (79), док је најмањи прилив предмета по судији забележен у Основном суду у Мајданпеку (8,61), Основном суду у Суботици (9,37), Основном суду у Шиду (9,67) и Основном суду у Косовској Митровици (0,65).
Највише решених предмета по судији имао је Основни суд у Књажевцу (77,09), а потом Основни суд у Нишу (53,01), Основни суд у Великој Плани (51,29) и Први основни суд у Београду (48,27). Од укупног броја решених предмета у овој материји, највећи проценат мериторних одлука донео је Основни суд у Књажевцу (91,63%), у Прокупљу (87,28%), у
Пожеги (87,28%) и у Чачку (85,20%).
Најмање решених предмета по судији имао је Основни суд у Прибоју (6,61), Основни суд у Суботици (9,97), Основни суд у Сенти (11,94),
Основни суд у Мајданпеку (11,98) и Основни суд у Косовској Митровици
(0,91), док је најмањи проценат мериторно решених предмета забележен у
Основном суду у Сјеници (30,01%), у Косовској Митровици (32,73%), у
Лебану (53,35%), у Мајданпеку (58,06%).
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П1
У овој врсти материје (одлучивања у радним споровима) укупно
примљено предмета, на нивоу свих основних судова, у посматраном извештајном периоду било је 32.507 предмета, а просечан прилив предмета по
судији био је 10,09 предмета. Од укупно решених 37.467 предмета, мериторно је решено 26.769 предмета. Просечно решено по судији на нивоу
свих основних судова било је 11,62 предмета. У односу на 2015. годину,
када је прилив предмета у овој материји био 38.437 предмета, прилив
предмета у 2016. години је смањен за 5.930 предмета односно 15,43%.
Укупан број нерешених предмета у овој материји на крају извештајног периода био је 32.588 предмета, од чега је 8.469 старих предмета
према датуму иницијалног акта, а 5.618 старих предмета према датуму
пријема у суд, што је 4.952 свих нерешених предмета (13,19%) мање него
2015. године, односно, у односу на 2015. годину у посматраном извештајном периоду било је 954 мање старих предмета према датуму иницијалног акта, али 5.445 више старих предмета према датуму пријема у суд.
У материји радних спорова највећи број предмета примљен је у
Основном суду у Нишу (3.903), Првом основном суду у Београду (2.978),
Основном суду у Врању (2.383) и Основном суду у Новом Саду (2.093),
док је највећи прилив предмета по судији био у Основном суду у Врању
(54,16), Основном суду у Лесковцу (39,59), Основном суду у Зајечару
(36,09) и Основном суду у Нишу (32,26).
Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је
у Основном суду у Петровцу на Млави (25), Основном суду у Шиду (35),
основним судовима у Сенти и Мионици (по 40) и у Основном суду у Великом Градишту (44), док је најмањи прилив предмета по судији забележен у Основном суду у Петровцу на Млави (0,45), Основном суду у Мионици (0,91), Основном суду у Шиду (1,06) и у Основном суду у Бечеју
(1,09).
Највећи број решених предмета по судији био је у Основном суду
у Лазаревцу (59,98), затим у Основном суду у Лесковцу (55,45), у Основном суду у Великој Плани (49,09) и Основном суду у Врању (41,50). Најмањи број решених предмета по судији, у истом периоду забележен је у
Основном суду у Петровцу на Млави (1,13), Основном суду у Сенти
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(1,24), Основном суду у Великом Градишту (1,55) и Основном суду у
Младеновцу (1,66).
Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број решених предмета у радним споровима, забележен је у Основном суду у
Прибоју (94,57%), у Основном суду у Зрењанину (90,88%), Основном суду у Димитровграду (90,00%) и у Основном суду у Зајечару (89,08%), док
је проценат најмање мериторно решених предмета забележен у Основном
суду у Лесковцу (36,80%), Основном суду у Трстенику (39,29%), Основном суду у Горњем Милановцу (40,00%) и у Основном суду у Аранђеловцу (40,96%).
П2
У овој врсти материје (у одлучивању у породичним споровима) у
посматраном извештајном периоду укупно је било примљено 38.573 предмета, на нивоу свих основних судова, а просечан прилив предмета по судији био је 13,08 предмета. Од укупно решених 38.563 предмета, мериторно је решено 27.673 предмета. Просечно решено по судији на нивоу свих
основних судова било је 13,08 предмета.
Укупан број нерешених предмета у овој материји на крају извештајног периода био је 15.048 предмета, од чега је 702 старих предмета
према датуму иницијалног акта, а 468 старих предмета према датуму пријема у суд, што је 11 свих нерешених предмета (0,07%) више него 2015.
године, односно, у односу на 2015. годину у посматраном извештајном
периоду било је 108 мање старих предмета према датуму иницијалног акта, али 443 више старих предмета према датуму пријема у суд.
У овој грађанској материји највећи број предмета примљен је у
Другом основном суду у Београду (2.658), Првом основном суду у Београду (2.619), Основном суду у Новом Саду (2.299) и Трећем основном суду
у Београду (2.139), док је највећи прилив предмета по судији био у Трећем основном суду у Београду (64,82), Другом основном суду у Београду
(60,41), Првом основном суду у Београду (47,62) и у Основном суду у Нишу (47,39).
Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је
у Основном суду у Димитровграду (25), у Основном суду у Прибоју (55),
у Основном суду у Мионици (60) и у Основном суду у Рашкој (78), док је
најмањи прилив предмета по судији забележен је у Основном суду у Мио147
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ници (1,82), Основном суду у Пожеги (2,18), Основном суду у Димитровграду (2,27) и Основном суду у Прибоју(2,50).
Највећи број решених предмета по судији било је у Другом основном суду у Београду (65,07), у Трећем основном суду у Београду (59,27), у
Првом основном суду у Београду (47,31) и у Основном суду у Чачку
(45,55). Најмањи број решених предмета по судији, у истом периоду забележен је у Основном суду у Мионици (2,03), Основном суду у Димитровграду (2,27), Основном суду у Пожеги (2,55) и Основном суду у Косовској
Митровици (2,71).
Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број решених предмета у овим споровима, забележен је у Основном суду у Димитровграду (88,00%), у Основном суду у Мајданпеку (87,94%), у Основном суду у Вршцу (86,98%) и Основном суду у Шиду (85,99%), док је
проценат најмање мериторно решених предмета забележен у Основном
суду у Лебану (51,31%), Основном суду у Пироту (57,61%), Основном суду у Крагујевцу (59,02%) и у Основном суду у Прокупљу (61,00%).
О
У ванпарничним предметима (оставине) у посматраном извештајном периоду укупно је примљено 138.458 предмета на нивоу свих основних судова. Просечан прилив предмета по судији био је 65,90 предмета.
Од укупно решених 143.529 предмета, мериторно је решено 106.847 предмета. Просечно решено по судији на нивоу свих основних судова било је
68,31 предмета. У односу на 2015. годину, када је прилив предмета у овој
материји био 143.433 предмета, прилив предмета у 2016. години је смањен за 4.975, односно за 3,47%. На крају извештајног периода остало је
нерешено 51.794 предмета.
И, Ив
У предметима извршења – И и Ив у посматраном извештајном периоду укупно је примљено 104.548 предмета на нивоу свих основних судова, од чега су 76.043 И предмета, а 28.605 Ив предмета. Просечан прилив предмета по судији био је 46,41 предмета, од чега 36,58 био за И
предмете а 13,20 за Ив предмете. Од укупно броја решених предмета од
970.292, 134.445 били су И, а 835.847 Ив предмети. Мериторно је решено
878.377 предмета, од чега 97.596 И , а 78.781 Ив предмета. Просечно ре148
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шено по судији на нивоу свих основних судова било је 430,28 предмета,
од чега 64,67 И, а 385,72 Ив предмета. У односу на 2015. годину када је
прилив предмета у овој материји био 181.211 предмета, од чега 137.494 И
предмета, а 43.717 Ив предмета, прилив предмета у 2016. години је смањен за 76.663 (42,25%), односно смањен је за 61.451 (44,69%) И предмета
и 15.112 (34,57%) Ив предмета. На крају извештајног периода остало је
нерешено 874.339 предмета.
У материји извршења Ив (извршења на основу веродостојне исправе) највећи број предмета примљен је у Другом основном суду у Београду (2.363), затим у Првом основном суду у Београду (2.018), у Ужицу
(1.567) и Новом Саду (1.510), док је највећи прилив ових предмета по судији био у Другом основном суду у Београду (53,70), Основном суду у
Пожеги (38,86), Основном суду у Великој Плани (36,68) и Трећем основном суду у Београду (36,24).
Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је
основним судовима у Димитровграду (23), Прибоју (30), Великом Градишту (43) и Мајданпеку (47), док је најмањи прилив предмета по судији забележен је у основним судовима у Сјеници и Бујановцу (0,77), Основном
суду у Мајданпеку (1,42), Основном суду у Димитровграду (2,09) и у
Основном суду у Књажевцу (2,18).
Највећи број просечно решених предмета по судији био је у Првом основном суду у Београду (5.866,94), затим у Основном суду у Обреновцу (879,64), у Основном суду у Чачку (694,45) и Основном суду у
Младеновцу (506,03). Најмањи број просечно решених предмета по судији, у истом периоду био је забележен у Књажевцу (2,23), Основном суду у
Косовској Митровици (2,32), Основном суду у Мајданпеку (3,82) и у
Основном суду у Сенти (5,58).
Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број решених предмета, у овим предметима, забележен је у Првом основном суду у Београду (99,74%), у (91,21), у Основном суду у Бујановцу (98,09%),
у Основном суду у Куршумлији (95,55%) и у Основном суду у Прибоју
(94,53%), док је проценат најмање мериторно решених предмета забележен у Основном суду у Рашкој (16,89%), затим у Основном суду у Бечеју
(37,60%), Основном суду у Суботици (39,53%) и Основном суду у Вршцу
(48,31%).
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У материји извршења И (извршења на основу извршне исправе)
највећи број предмета примљен је у Првом основном суду у Београду
(9.058), затим у основним судовима у Новом Саду (2.697), у Зајечару
(2.651) и у Врању (2.384), док је највећи прилив предмета по судији био у
Првом основном суду у Београду (164,59), Основном суду у Зајечару
(120,50), Основном суду у Деспотовцу (87,09) и Основном суду у Вршцу
(78,45).
Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је
основним судовима у Димитровграду (20), Мајданпеку (191), Шиду (241)
и у Пријепољу (252), док је најмањи прилив предмета по судији забележен је у Основном суду у Димитровграду (1,82), у Основном суду у Косовској Митровици (4,00), у Основном суду у Мајданпеку (5,79) и у
Основном суду у Сјеници (10,53).
Највећи број просечно решених предмета по судији било је у Првом основном суду у Београду (226,75), у Основном суду у Чачку
(167,64), у Основном суду у Врању (155,59) и у Основном суду у Зајечару
(155,14). Најмањи број просечно решених предмета по судији, у истом периоду био је забележен у Основном суду у Мајданпеку (6,42), Основном
суду у Сенти (14,24), Основном суду у Сјеници (15,86) и у Основном суду
у Косовској Митровици (2,27).
Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број решених предмета у овим предметима, забележен је у Основном суду у Зајечару (94,55%), у Основном суду у Бору (93,31%), у Основном суду у Новом Пазару (89,03%) и Основном суду у Неготину (88,40%), док је проценат најмање мериторно решених предмета забележен у Основном суду у
Ивањици (34,78%), затим у Основном суду у Прибоју (36,63%), Основном
суду у Деспотовцу (39,21%) и у Основном суду у Димитровграду
(41,44%).
Кривична материја
Ки
У овој врсти материје на почетку посматраног извештајног периода било је укупно 246 предмета, укупно у раду на нивоу свих основних
судова 413 предмета, примљено 167 предмета, и 16 нових, а просечан
прилив предмета по судији био је 0,54 предмета. Од укупно решених 283
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предмета, мериторно је решено 261 предмет. Просечно решено по судији
на нивоу свих основних судова било је 0,92 предмета. Као нерешено,
остало је у раду 130 ових предмета.
К
У овој врсти материје (одлучивања у кривичним предметима) у
посматраном извештајном периоду укупно је био примљен 39.591 предмет, на нивоу свих основних судова, а просечан прилив предмета по судији био је 12,33 предмета. Од укупно решених 46.136 предмета, мериторно
је решено 40.077 предмета. Просечно решено по судији на нивоу свих
основних судова било је 14,36 предмета. У односу на 2015. годину, када је
прилив предмета у овој материји био 39.170 предмета, прилив предмета у
2016. години незнатно је повећан за 421 предмета односно 1,07%.
Највећи укупан прилив предмета имали су: Први основни суд у
Београду (2.070), Основни суд у Новом Саду (1.913), Други основни суд у
Београду (1.545) и Основни суд у Крагујевцу (1.507), а највећи просечан
прилив предмета по судији имали су основни судови у Врбасу (30,41),
Горњем Милановцу (25,18), Сенти (25,16) и Старој Пазови (25,12).
Најмањи укупан прилив предмета имали су основни судови у
Прибоју (93), у Димитровграду (113), Мајданпеку (119) и Рашкој (144). У
Основном суду у Косовској Митровици није било ових предмета. Најмањи просечни прилив предмета по судији имали су основни судови у Мајданпеку (3,61), Димитровграду (5,14), Лебану (6,02) и Параћину (6,48).
Највише просечно решених предмета по судији имали су основни
судови у Старој Пазови (26,67), Врбасу (25,82), Алексинцу (25,77) и Горњем Милановцу (25,27). Највећи проценат укупно мериторно решених
предмета имали су основни судови у Зрењанину (97,81%), Смедереву
(96,52%), Бујановцу (96,19%) и Бачкој Паланци (96,08%).
Најмање просечно решених предмета по судији имају основни судови у Мајданпеку (5,00), Димитровграду (6,09), Великом Градишту
(8,03) и Параћину (8,16), а најмањи проценат мериторно решених предмета имали су основни судови у Старој Пазови (57,27%), Убу (65,69%),
Обреновцу (65,93%) и Димитровграду (67,91%).
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Кпп
У овој врсти материје (одлучивања о притвору и у вези мера обезбеђења присуства окривљеног), у посматраном извештајном периоду
укупно је било примљено 6.897 предмета, на нивоу свих основних судова,
односно 12,34% мање у односу на 2015. годину, а просечан прилив предмета по судији био је 4,13 предмета. Од укупно решених 6.977 предмета,
12,16% мање него у 2015, мериторно је решено 154 предмета. Просечно
решено по судији на нивоу свих основних судова било је 4,17 предмета.
Р-јб
У овој врсти материје (одлучивања о приговору на решење јавног
бележника) у посматраном извештајном периоду укупно је било примљено 137 предмета, на нивоу свих основних судова, односно 864 предмета
мање мање у односу на 2015. годину, а просечан прилив предмета по судији био је 0,62 предмета. Од укупно решених 136 предмета, мериторно је
решено 132 предмета. Просечно решено по судији на нивоу свих основних судова било је 0,62 предмета.
П 1-уз
У овој врсти материје (одлучивања по Закону о заштити узбуњивача) у посматраном извештајном периоду укупно је било примљено 14
предмета, на нивоу свих основних судова. Просечан прилив предмета по
судији, на нивоу свих основних судова био је 0,64 предмета. Од укупно
решених 9 предмета, мериторно је решено 2 предмета. Просечно решено
по судији на нивоу свих основних судова било је 0,41 предмета. Као нерешено остало је 6 ових предмета.
Материја заштите права на суђење у разумном року
Анализом рада основних судова у материји заштите права на суђење у разумном року у посматраном извештајном периоду утврђено је да
су основни судови примили укупно 12.364 предмета, односно да је укупно
било у раду 12.365 предмета, од чега је решено 9.811 предмета (79,35% од
укупног броја), а нерешених је остало 2.554 предмета. Просечно прилив
предмета по судији је био 4,76, а просечно решено по судији био је 3,78
ових предмета.
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Разврстано по материји, од укупно примљених 12.364 предмета,
3.369 Р4 п предмета, 6.670 Р4 и предмета, 332 Р4 к предмета, 647 Р4 р, 175
Р4 в, 992 Прр и 179 Прр1 . Од укупно решених 9.811 предмета, 3.209 Р4 п
предмета, 5.330 Р4 и предмета, 289 Р4 к предмета, 595 Р4 р, 144 Р4 в, 192
Прр и 52 Прр1. Од укупног броја решених предмета, мериторно је решен
1 предмет, а сви остали на други начин.
Највећи укупни прилив ових предмета имао је Први основни суд у
Београду – 3.164 предмета, 1.985 Р4 п предмета, 923 Р4 и предмета, 62 Р4
к предмета, 143 Р4 р, 13 Р4 в, 33 Прр и 5 Прр1, од којих је решено 2.806
предмета у свим материјама, затим Основни суд у Врању 2.478 (од којих
2.068 Р4и и 332 Прр), затим Основни суд у Пријепољу 840 (од који 836
Р4и), Основни суд у Лесковцу 434 (од којих су 87 Р4 п, 183 Р4и и 140
Прр) и Основни суд у Куршумлији 387 (од којих су 293 Р4 и и 73 Прр1).
Најмањи прилив ових предмета био је у основним судовима у Деспотовцу, В.Градишту и Бечеју (по 1 предмета), а у Мајданпеку, Петровцу
на Млави (по 2) и Основном суду у Сенти (3).
АНАЛИЗА РАДА СУДОВА ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
У судовима посебне надлежности укупан број предмета у раду
био је 1.513.694, примљено је 964.518 предмета, решено је 822.303 предмета, остало је нерешено 691.391 предмет од тога 53.623 старих предмета
према датуму иницијалног акта.
УПРАВНИ СУД
Управни суд је суд посебне надлежности, републичког ранга, чија
је надлежност регулисана чланом 29. Закона о уређењу судова.
Статистички подаци о укупним резултатима рада суда су следећи:
 укупан број предмета у раду суда је 47.450 ;
 укупан број нерешених предмета на почетку извештајног периода био
је 25.902 ;
 укупан број примљених предмета је 21.548 ;
 укупан број решених предмета је 19.274 ;
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 укупан број решених старих предмета према датуму иницијалног акта је
5.030 , што чини 26,10 % од укупног броја решених предмета;
 мериторно је решено 18.845 предмета, што чини 97,77 % од укупног
броја
решених предмета;
 укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода је
28.176 ;
 број нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта је
2.393 ;
 савладавање прилива је 89,45 %;

Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета у Управном суду,
по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину

 проценат решених предмета у односу на укупан број предмета је 40,62
%;
 укупан квалитет у односу на укупан број решених предмета је 99,82 %;
 просечан прилив предмета по судији је 51,55 ;
 просечан број решених предмета по судији је 46,11 ;
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 просечан број предмета у раду по судији на крају извештајног периода
је 741,47 ;
 просечан број старих предмета према датуму иницијалног акта по судији је 62,97.
Анализа по материјама:
"У" материја - суд је на почетку 2016. године имао 24.925 нерешених предмета, у току године је примио 19.306 предмета, од чега нових
19.040 предмета, те је у овом периоду имао укупно у раду 44.231 предмет.
Током извештајног периода укупно је решено 17.027 предмета, од чега мериторно 16.736 а на други начин 291 предмета. У овој материји суд је на
почетку извештајног периода имао 2.001 нерешених старих предмета. У
току извештајног периода решено је 4.978 старих предмет према датуму
иницијалног акта, на крају остало је 2.347 нерешених старих предмета
према датуму иницијалног акта. У овој материји поступало је 38 судија.
"У-уз" материја - суд на почетку 2016. године није имао нерешених предмета, примљено је 5 предмета, те је укупно у раду имао 5 предмета. Током посматраног периода укупно је решено 5 предмета, од чега мериторно 5 предмета. Није остало нерешених предмета. У овој материји
поступало је 5 судија.
"Ув" материја - суд је на почетку 2016. године имао 227 нерешених предмета, током посматраног периода је примљено 442 предмета, те
је укупно у раду било 669 предмета. Током посматраног периода, укупно
је решено 470 предмета, од чега мериторно 460 на други начин 10 предмета, на крају је остало нерешених 199 предмета. У овој материји суд није
имао нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта на почетку 2016. године. Решено је 12 старих предмета, остало је нерешено 2
стара предмета. У овој материји поступалo је 14 судија.
"Уж" материја - суд је на почетку 2016. године имао 8 нерешених
предмета, примљено је 568 предмета, те је укупно у раду имао 576 предмета. Током посматраног периода укупно је решено 572 предмета, од чега
мериторно 564 а на други начин 8, остало је нерешено 4 предмета. У овој
материји суд није имао нерешених старих предмета на почетку 2016. године. У току извештајног периода решена су 2 стара предмета, а на крају ни155
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је остало нерешених старих предмета. У овој материји поступало је 38 судија.
"Уи" материја - суд је на почетку 2016. године имао 492 нерешена предмета, примљено је 557 предмета, те је укупно у раду имао 1049
предмета. Током посматраног периода укупно је решено 612 предмета, од
чега мериторно 603, а на други начин 9. У овој материји суд је имао нерешено на почетку 2016. године 1 стари предмет према датуму иницијалног
акта. У току извештајног периода решено је 8 старих предмета, а на крају
остало су нерешено 22 стара предмета према датуму иницијалног акта. У
овој материји поступало је 38 судија.
"Уо" материја - суд је на почетку 2016. године имао 3 нерешена
предмета, примио је 115 предметa, те је укупно у раду било 118 предмета.
Укупно је решено 116 предмета, мериторно 115 предмета, на други начин
1 и остало је нерешено 2 предмета. У овој материји је поступалo 38 судија. Није остао ниједан нерешен стари предмет.
"Уп" материја - суд је на почетку 2016. године имао 141 нерешених предмета, примљено је 156 предмета, те је укупно у раду имао 297
предмета. Током посматраног периода укупно је решено 128 предмета, од
чега мериторно 125 а на други начин 3, остало је нерешено 169 предмета.
У овој материји суд је имао нерешено на почетку 2016. године 9 старих
предмета. У току извештајног периода решено је 24 стара предмета, а на
крају је остало нерешено 15 старих предмета. У овој материји поступало
је 38 судија.
"Ур" материја - суд је на почетку 2016. године имао 106 нерешених предмета, у извештајном периоду примио је 174 предмета, те је укупно у раду имао 280 предмета. Укупно је решено 134 предмет, од чега мериторно 84 а на други начин 50 предмета. Почетком 2016. године суд је
имао 2 нерешена стара предмета. На крају остало је нерешено 7 старих
предмета према датуму иницијалног акта. У овој материји поступалo је 38
судија.
"Р4 у" материја - суд на почетку 2016. године није имао нерешених предмета, примљено је 225 предмета. Током посматраног периода
укупно је решено 210 предмета, од чега мериторно 153 а на други начин
57, остало је нерешено 15 предмета. У овој материји поступао је 1 судија.
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Просечан месечни прилив предмета по судији у периоду од 01.01. до
31.12.2016. године
"У" - 46,19 предмета;
"У-уз"- 0,09 предмета;
"Ув" - 2,87 предмета;
"Уж" - 1,36 предмета;
"Уи" - 1,33 предмета;
"Уо" - 0,28 предмета;
"Уп" - 0,37 предмета;
"Ур" - 0,42 предмета;
"Р4 у"- 20,45 предмета.
Просечан број месечно решених предмета по судији у периоду од
01.01. до 31.12.2016. године
"У" - 40,73 предмета;
"У-уз"- 0,09 предмета;
"Ув" - 3,05 предмета;
"Уж" - 1,37 предмета;
"Уи" - 1,46 предмета;
"Уо" - 0,28 предмета;
"Уп" - 0,31 предмета;
"Ур" - 0,32 предмета;
"Р4 у"- 19,09 предмета.
Просечан месечни број предмета у раду по судији на крају извештајног периода
"У" - 715,89 предмета;
"У-уз"- 0,00 предмета;
"Ув" - 14,21 предмета;
"Уж" - 0,11 предмета;
"Уи" - 11,50 предмета;
"Уо" - 0,05 предмета;
"Уп" - 4,45 предмета;
"Ур" - 3,84 предмета;
"Р4 у"- 15,00 предмета.
У 2016. години у Управном суду је било 337 одлуке разматране по
захтеву за преиспитивање судске одлуке, од чега је 301 одлука Управног
суда потврђено од стране Врховног касационог суда што је 89,32 % разма157
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траних одлука, 11 одлука је преиначено што је 3,26 % разматраних одлука, а 24 одлуке је укинуто и предмети враћени на поновни поступак што је
7,12 % разматраних одлука, док је 1 одлука делимично преиначена чиме
је остварен укупан квалитет рада суда од 99,82 % у односу на укупан
број урађених одлука.
По захтеву за заштиту права за суђење у разумном року пред Врховним касационим судом преиспитивано је 17 предмета, од тога је 1 захтев повучен, 9 захтева одбијено, 4 захтева одбачено и у 3 предмета утврђена повреда права на суђење у разумном року.
У 2016. години 39 одлука Управног суда по приговору на суђење у
разумном року је разматрано по жалби пред Врховним касационим судом,
од чега је 35 одлука потврђено, 2 преиначене, 1 уважена жалба и 1 делимично преиначена одлука.
АНАЛИЗА
1. У 2016. години у Управном суду поступало је укупно 38 судија у
материјама "У", "У-уз", "Ув", "Уж", "Уи", "Уо", "Уп", "Ур", "Уип" и "Р4 у".
Како је Управни суд и у 2016. години започео рад са двоје судија
мање од броја утврђеног Одлуком Високог савета судства ("Службени гласник РС" број 106/2013, 115/2013, 5/2014, 12/2014, 52/2014) и недовољним
бројем судијских помоћника и осталих запослених, ради обезбеђења ефикасног и законитог рада суда, председник суда је предузела следеће мере:
- Годишњим распоредом послова Управног суда за 2016. годину Су I-2
175/15 од 21.12.2015. године и Изменама Годишњег распореда послова
Управног суда за 2016. годину од 10.02.2016. године, извршена је релокација судија које су поступале у седишту и одељењима Управног суда
тако да је у седишту суда поступао 21 судија, у Одељењу Управног суда у Новом Саду 8 судија, у Одељењу Управног суда у Крагујевцу 5 судија и Одељењу Управног суда у Нишу 4 судија. Одлуком о расподели
предмета Су I-2 2 /16 од 11.01.2016. године, извршена је прерасподела
предмета у циљу ефикасног функционисања суда, посебно заштите
права на суђење у разумном року. Прерасподела предмета извршена је
током јануара и почетком фебруара 2016. године, на који начин је уједначен број предмета у раду по судији у седишту и одељењима суда, та158
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ко да су судије Управног суда у фебруару 2016. године имале у раду
просечно по 695 предмета.
- Након увођења у функцију двоје недостајућих судија извршена је Измена Годишњег распореда послова Управног суда за 2016. годину од
28.10.2016. године тако да је од 01.11.2016. године у Седишту суда поступало 22 судија, у Одељењу Управног суда у Новом Саду 8 судија, у
Одељењу Управног суда у Крагујевцу 6 судија и Одељењу Управног
суда у Нишу 4 судија.
Шесторо судија Управног суда су Одлукама Високог савета судства изабране на сталну судијску функцију у Управни суд од 26.11.2016.
године.
2. Имајући у виду да је на дан 31.12.2015. године број старих предмета у Управном суду био 2.013, као и да је на дан 14.01.2016. године било у раду 7.935 предмета са иницијалним актом из 2014. године, који би
до краја 2016. године постали "стари" што је укупно потенцијално чинило
9.947 старих предмета, председник суда је у циљу благовременог обављања послова у суду у складу са Јединственим програмом решавања старих
предмета у Републици Србији Врховног касационог суда, Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Судским пословником, као и у циљу
поштовања рокова прописаних законима, донео Програм решавања старих предмета за 2016. годину Су I-2 6/16 од 21.01.2016. године.
Кроз реализацију Програма решавања старих предмета за 2016.
годину предузете су мере и технике које су имале за циљ решавање старих предмета и спречавање њиховог настанка. Спроведене мере и технике
у оквиру Програма решавања старих предмета дале су значајне резултате
у решавању старих предмета према редоследу пријема и убрзању судског
поступка у циљу спречавања настанка старих предмета, имајући у виду да
је у извештајном периоду укупно решено 5.030 предмета, од чега 1 предмет из 2008. године, 4 предмета из 2009. године, 7 предмета из 2010. године, 24 предмета из 2011. године, 41 предмета из 2012. године, 2.014 предмета из 2013. године и 2.939 предмета из 2014. године што је 26,10 % од
укупног броја решених предмета.
У Управном суду је на дан 31.12.2016. године, остало нерешено
на крају 2.393 стара предмет према датуму иницијалног акта и то: 1 предмет са иницијалним актом из 2009. године, 1 предмет са иницијалним ак159
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том из 2010. године, 8 предмета са иницијалним актом из 2011. године, 10
предмета са иницијалним актом из 2012. године, 106 предмета са иницијалним актом из 2013. године и 2.267 предмета са иницијалним актом из
2014. године што чини 8,49 % у односу на укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода.
3. Специфичност у раду Управног суда представља чињеница да
скоро половина предмета захтева поступање у врло кратким роковима.
Предмети у управном спору који се сматрају нарочито хитним су
предмети у којима су законом прописани рокови за поступање или је природа управне ствари таква да захтева нарочито хитно поступање, док су
хитни предмети они који су посебним законом одређени као хитни. У зависности од наведеног, Управни суд на предмете ставља ознаку "нарочито хитно", "радни спор" (врста хитног спора) или "хитно". Нарочито хитни и хитни предмети су: заштита изборног права; измена у бирачком списку; захтев за одлагање извршења управног акта; престанак и потврђивање мандата одборника; радни спор; предмети у којима се одлучује о
остваривању права ради отклањања последица поплава, односно активирања клизишта на подручју погођеном поплавама у Републици Србији које су наступиле у мају 2014. године (Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији, представља специјални закон у неколико посебних управних области - заштити права у поступцима јавних набавки; заштити здравља људи и животне средине; изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији, додели подстицајних средстава и одлучивању о врсти и
висини помоћи); заштита конкуренције; информације од јавног значаја и
заштиту података о личности; враћање одузете имовине и обештећење;
пензијски; инвалидски; социјалне новчане накнаде и старатељство. Предмети који носе ознаку "нарочито хитно" износе се у рад, након завођења,
судији известиоцу ради давања налога за хитно спровођење претходног
поступка и предузимања свих мера за доношење одлуке у прописаном року. Предмети са ознаком "хитно" се након завођења износе Припремном
одељењу, које је дужно да спроведе претходни поступак без одлагања. У
извештајном периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године примљено је
укупно 6.369 предмета са ознакама "нарочито хитно", "радни спор" и
"хитно", што чини 29,56 % од укупног броја примљених предмета у
извештајном периоду.
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4. Сваке године надлежност Управног суда се проширује посебним законима из различитих управних области, па је и у 2016. години постојећа надлежност Управног суда (преко 80 основа спора), увећана доношењем више закона и правилника којима је прописана надлежност Управног суда у поступању, и то: Закон о информационој безбедности, Закон о
међународним мерама ограничења, Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о јавном
здрављу, Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о управљању аеродромима, Закон о становању и
одржавању зграда, Закон о транспорту опасне робе и Закон о проценитељима вредности.
5. Највећи број предмета у раду Управног суда чине предмети из
"У" материје, којих је на почетку 2016. године било укупно 24.925, a у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године примљено је 19.306 од чега нових 19.040 предмета, тако да је укупно у раду у "У" материји 44.231 предмет.
У "У" материји у 2016. години укупно је решено 17.027 предмета,
од чега мериторно 16.736 а на други начин 291 предмет. У овој материји
суд је на почетку године имао 2.001 нерешени стари предмет. У току године решено је 4.978 старих предмета, а на крају је остало 2.347 нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта.
6. Управни суд је поступао и у предметима заштите изборног права који се воде у уписницима "Уж" и "Уип". На почетку 2016. године у
уписнику "Уж" било је нерешених 8 предмета, примљено је 568 предмета,
тако да је укупно у раду било 576 предмета. Решено је 572 предмета, од
чега 564 мериторно и 8 на други начин. У току 2016. године Одлуком
председника Републике Србије од 04.03.2016. године расписани су и одржани ванредни избори за народне посланике 24.04.2016. године; Одлуком
председника Народне скупштине Републике Србије од 07.03.2016. године
расписани су и одржани избори за одборнике скупштине градова и општина на територији Републике Србије 24.04.2016. године; Одлуком
председника Скупштине Града Београда од 07.03.2016. године расписани
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су и одржани избори за одборнике скупштина градских општина Града
Београда 24.04.2016. године и Одлуком председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од 22.03.2016. године расписани су и одржани избори за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине,
24.04.2016. године.
Након одржаних избора 24.04.2016. године дошло је до понављања гласања на великом броју бирачких места, и то: на основу Решења Републичке изборне комисије на 15 бирачких места, Одлуке Градске изборне комисије Ниш на 20 бирачких места, на основу Одлуке Градске изборне комисије Крагујевца 4 бирачка места, на основу Одлуке Изборне комисије Града Краљева на бирачком месту број 92, на основу Одлуке Изборне
комисије Скупштине општине Кула на бирачком месту број 40 ОШ "Никола Тесла" Липар, на основу Одлуке Изборне комисије градске општине
Медијана на бирачким местима од број 1 до броја 48, на основу Одлуке
Изборне комисије градске општине Пантелеј на бирачком месту 22 ОШ
"Карађорђе" Горњи Матејевац и на основу Одлуке Изборне комисије општине Бабушница на бирачким местима број 7 и број 42. На основу Одлуке Изборне комисије Скупштине општине Бела Паланка требало је да се
понове избори за гласање на бирачким местима од броја 1 до броја 37, али
ови поновни избори нису одржани.
У уписнику "Уип" на почетку 2016. године није било нерешених
предмета. Током извештајног периода није примљен ниједан предмет.
У циљу благовременог и потпуног информисања јавности анонимизиране одлуке суда у предметима заштите изборног права, објављиване
су на званичној интернет презентацији Управног суда.
7. Имајући у виду да је одредбом чл. 23. Закона о управним споровима прописано да суд може одложити извршење коначног управног акта
до доношења судске одлуке поступајући по захтеву који је поднет уз тужбу и у току поступка по тужби или изузетно и пре подношења тужбе,
захтеви за одлагање извршења коначног управног акта завођени су у уписник "У" или "Уо" и решавани у року од 5 дана. У извештајном периоду
од 01.01.2016. до 31.12.2016. године у Управном суду је примљено укупно 931 захтев за одлагање и то:
- "У" уписник 816 захтева;
- "Уо" уписник 115 захтева.
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8. У 2016. години у седишту и одељењима Управног суда заказане
су усмене јавне расправе у 1.558 предмета, одржане су у 1.318 предмета,
одложене у 204 и отказане су у 36 предмета.
У извештајном периоду у седишту и одељењима Управног суда
одржане су и нејавне седнице у 18.528 предмета.
9. Управни суд је од 01.01.2016. до 31.12.2016. године одржао 1
Свечану седницу свих судија и 13 Седница свих судија на којима је разматрао извештаје о раду, проблеме у функционисању рада суда, разматрао
спорна правна питања и заузимао правне ставове и закључке. На Седницама свих судија, утврђено је више правних ставова и закључка. Такође, у
наведеном периоду усвојено је више правних схватања изражених у пресудама овога суда (сентенце).
10. Годишњим распоредом послова Управног суда за 2016. годину
Су I-2 175/15 од 21.12.2015. године, одређено је да се Одељење судске
праксе организује у седишту Управног суда. У Одељењу судске праксе
воде се општи и посебан регистар судске праксе. У општем регистру судске праксе евидентирају се одлуке Уставног суда и Европског суда за
људска права које се односе на управну материју и одлуке Врховног касационог суда донете по ванредним правним средствима против одлука
Управног суда. У посебном регистру судске праксе евидентирају се утврђени правни ставови, усвојена правна схватања изражена у пресудама
овога суда (сентенце) и закључци.
Управни суд је у складу са дописом Врховног касационог суда I
Су-1 бр. 140/2016 од 26.10.2016. године предузео мере у поступку формирања Регистра правноснажних пресуда Управног суда у којима се суд позвао на одредбе Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, као и посебне Евиденције пресуда и одлука у којима су у
образложењу наведени ставови усвојени у пракси Европског суда за људска права.
11. Судијама и судијским помоћницима достављају се путем службеног е-maila прописи од значаја за рад Управног суда који се објављују
у Службеном гласнику; одлуке Врховног касационог суда које се односе
на управну материју; одлуке Уставног суда које се односе на управну и
грађанску материју; одлуке Европског суда за људска права које се односе
на управну материју; сентенце, приговори на сентенце, обавештења да на
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сентенце није било приговора, као и обавештења о повлачењу сентенце
или приговора и верификовани правни ставови.
12. Одлуке овога суда изабране од стране Одељења судске праксе,
а нарочито оне са којима стручна и шира јавност има посебан интерес да
се упозна, као и правни ставови и сентенце, објављују се анонимизиране
на званичној интернет презентацији суда у оквиру наслова "Судска пракса", што је посебно битно за уједначавање судске праксе и за предвидивост успеха у евентуалном управном спору. На седници и састанцима
Одељења судске праксе расправљала су се спорна питања, утврђивали се
и припремали предлози о питањима из судске праксе који су се износили
на Седницу свих судија ради заузимања одређеног става у циљу уједначавања судске праксе. Председник суда је преко Припремног одељења и
Одељења судске праксе вршио идентификацију групе предмета према тужиоцу и туженом органу и задуживао судска већа за израду "пилот" одлука ради ефикаснијег решавања осталих предмета у групи. На тај начин
идентификовано је 27 група са 378 предмета из 2014. године, 129 група са
2.124 предмета из 2015. године.
У Одељењу судске праксе Управног суда, у извештајном периоду
поступало је 6 судијских помоћника који су у извештајном периоду прегледали 21.750 предметa, док је остало непрегледано укупно 63 предмета.
13. Редакција Билтена судске праксе Управног суда у 2016. години
приредила је стручној и широј читалачкој јавности шести број Билтена
судске праксе Управног суда. У овом издању Билтена публиковани су
утврђени правни ставови, закључци и сентенце о спорним правним питањима из управно-судске праксе, који су објављени у Билтенима судске
праксе од оснивања Управног суда.
14. У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године у Управном суду поступало је укупно 35 судијских помоћника распоређених у 14 већа у седишту и одељењима Управног суда, који су израдили 17.133 нацрта судских
одлука. Jедан судијски помоћник налази на трудничком боловању.
15. У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године примљено је
укупно 320 притужби на рад суда, које су заведене у уписник Су VI и
2.333 ургенције, које су заведене у Су VIII. На све притужбе и ургенције
је одговорено у законском року.
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16. У овом извештајном периоду примљено је и одговорено на
укупно 141 захтева за приступ информацијама од јавног значаја и 11 захтева за обавештење и копију на основу Закона о заштити података о личности. На све захтеве одговорено је у законском року.
17. Председник суда се дописом Су I-1 155/16 од 28.09.2016. године обратила Министарству правде са Иницијативом за измену и допуну
Закона о судским таксама. Наиме, у примени Закона о судским таксама, у
делу који се односи на поступак за наплату неплаћених судских такси у
Управном суду уочене су сметње које онемогућавају наведену наплату,
због чега се појавила потреба хитне измене и допуне чланова 40. и 41. Такође, указала се потреба измене и допуне Таксене тарифе у Глави VII
"Поступак у управним споровима и поступак за судску заштиту", тарифни
број 28. и тарифни број 29, како у погледу врсте поднесака по којима
Управни суд поступа и врстe одлука које суд доноси, тако и у погледу висине одређене таксе имајући у виду спорове процењиве и непроцењиве
вредности.
18. Председник Управног суда је на основу члана 52. Закона о уређењу судова , члана 57.- 61. Судског пословника и одредби Комуникационе стратегије Високог савета судства 2013. године, донео План за повећање поверења јавности у рад суда Су I-1 35/16 од 11.03.2016. године.
У оквиру реализације Плана за повећање поверења јавности у рад
суда организовани су:
Дан отворених врата за студенте Правног факултета
универзитета у Београду
Управни суд је дана 29. јануара 2016. године, у складу са Планом
за повећање поверења јавности у рад суда, организовао "Дан отворених
врата" за студенте студентског удружења за упоредно право Правног факултета Универзитета у Београду. Заменик председника Управног суда
упознао је студенте са начином рада суда,
Четврто национално такмичење у симулацији суђења из области заштите од дискриминације "осуди дискриминацију"
Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Фондом за
отворено друштво организовао је четврто национално такмичење у симулацији суђења из области заштите од дискриминације под називом: "Осу165
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ди дискриминацију", дана 13.12.2016. године, које је по трећи пут организовано у просторијама Управног суда.
19. Стручно усавршавање и обука судија и судског особља
1. У организацији International Association of Refugee Law Judges –
Међународног удружења судија који поступају у предметима избеглица,
одржана је Конференција о правима избеглица од 19. до 20. маја 2016. у
Ослу, у Норвешкој.
2. Председник Управног суд и саветник за међународну сарадњу
присуствовале су семинару у организацији Врховног управног суда Чешке и Удружења државних савета и врховних управних судова држава
Европске уније (ACA-Europe), који је одржан у периоду од 29-31. маја
2016. године у Прагу, у Чешкој Републици. Први радни дан отворен је семинаром на тему: "Управни судови између права на слободан приступ информацијама и заштите приватности" који представља наставак Семинара
одржаног у Брну у мају 2015. године, када је Врховни касациони суд Републике Србије примљен у Удружење ACA-Europe, као члан у својству
посматрача.
3. Председник Управног суда, са делегацијом од још троје судија
Управног суда, учествовали су на Регионалној конференцији на тему
управно-правног оквира земаља Западног Балкана са освртом на управно
судство. Конференција је одржана 09. јуна 2016. године у хотелу "Хајат",
у Београду, у организацији Регионалне школе за јавну управу (ReSPA) и
Центра за јавну управу из Београда. Иста делегација присуствовала је и
другом делу Регионалне конференције на тему: "Нови закони о општем
управном поступку" која је одржана у петак 10. јуна 2016. године, у хотелу "Хајат". Председавајућа Управног одбора ReSPA говорила је на тему
новог Закона о општем управном поступку.
4. Делегација судија Управног суда учествовала је на дводневном
скупу на тему реституције, који је одржан 21-22. јуна 2016. године у хотелу "Premier Aqua" у Врднику.
5. Секретар и портпарол суда присуствовале су обуци о плану интегритета, одржаној у Београду, у хотелу "88 Rooms", дана 14.09.2016. године у организацији Агенције за борбу против корупције. На обуци су обрађене следеће теме: план интегритета, значај и сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у новој електронској апли166
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кацији, процена постојећег стања изложености институције ризицима од
корупције и других неправилности, начин процене интензитета ризика и
спровођење мера и извештавање о спровођењу плана интегритета.
6. Дводневни сусрет судија управних судова Републике Аустрије
и судија Управног суда Републике Србије, чији је домаћин био Управни
суд, одржан је 15. и 16. септембра 2016. године у седишту Управног суда
у Београду. Сусрет је организован у сарадњи Управног суда са Мисијом
ОЕБС у Републици Србији, Удружењем судија европских управних судова (AEAJ) и Удружењем судија аустријских управних судова. Председник
Управног суда је истакла да је пред Републиком Србијом у току реализација једног од циљева Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013-2018. године, а то је успостављање вишестепеног управног
судства. Имајући у виду да је Република Аустрија у блиској прошлости
спровела реформу управног судства, успостављена је сарадња због сагледавања ефеката који су том реформом постигнути.
7. Председник Управног суда и саветник за међународну сарадњу
боравиле су од 22-23. септембра 2016. године у студијској посети Лондону, у Великој Британији, ради присуствовања семинару на тему: "Проблеми азиланата у Европској унији у контексту тренутне мигрантске кризе",
у организацији Удружења судија европских управних судова (АЕАЈ) и
Европске канцеларије за подршку систему азила (ЕАSO). Скуп је настављен поподневном сесијом на тему "Члан 8 Конвенције о најбољем интересу за децу у контексту миграција".
8. Председник Управног суда судија Јелена Ивановић учествовала
је на дводневном догађају поводом одржавања округлог стола за председнике судова од 29. до 30. септембра 2016. године, у организацији Врховног касационог суда и Правосудне академије, уз подршку Светске банке.
Теме округлог стола првог дана биле су: управљање судовима и руковођење, затим основе судског буџета и управљање финансијама. Другог дана
настављена је дискусија на тему управљања предметима, јавности рада
суда и стратешком приступу и потреби едукација за портпароле у судовима у Републици Србији.
9. Судија Зорица Китановић и саветник за међународну сарадњу
присуствовале су Регионалном семинару о Европској конвенцији о људским правима и азилу за правнике са западног Балкана, који је одржан да167
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на 05. октобра 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду, у организацији Европског програма едукације о људским правима
за правнике, програмске јединице HELP Савета Европе.
10. Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић, судије и
саветници Управног суда учествовали су на Годишњем саветовању судија
Републике Србије под називом: "Судијски дани – 2016", које је одржано у
периоду од 09-12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи, у организацији
Врховног касационог суда. У оквиру управне секције своје реферате представиле су судије Управног суда, др Јадранка Ињац, Ружа Урошевић, Весна Даниловић, Радојка Маринковић и Зорица Китановић.
11. Заменик председника, судија Жељко Шкорић боравио је у
дводневној студијској посети у Загребу ради присуствовања Семинару на
тему: "Примена права азила у Хрватској и регији", у организацији Правосудне академије Републике Хрватске и немачке организације Konrad Adenauer Stiftung, у периоду од 13. до 14. октобра 2016. године. На семинару
се, између осталог, говорило о прегледу и новинама европског законодавства о азилу.
12. Делегација судија Управног суда, у саставу судија, Душице
Маринковић, заменика председника Управног суда, Гордана Џакула, заменика председника Одељења судске праксе, Радојке Маринковић, Гордане Гајић-Салзбергер и Гордане Богдановић, боравиле су у студијској посети СР Немачкој, у периоду од 06. до 11. новембра 2016. године. Посета
је организована уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији у сарадњи са немачком фондацијом за међународну правну сарадњу (IRZ). Том приликом делегација је посетила Савезно министарство правде и заштите потрошача
Немачке, Управни суд у Берлину, Удружење судија управних судова Немачке и Савезни управни суд у Лајпцигу, са циљем да се ближе упознају
са системом управног судства у Немачкој.
13. Сарадник за јавне набавке, присуствовала је семинару на тему: "Јавне набавке у пракси", који је одржан 18. новембра 2016. године у
хотелу "Палас", у Београду.
14. Делегација Управног суда, у саставу судија, заменика председника Жељка Шкорића, председника Одељења судске праксе, Душанке
Марјановић и заменик председника Одељења судске праксе, Гордане Џакуле, боравила је у дводневној посети Подгорици ради присуствовања Ре168
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гионалној конференцији на тему: "Управно судство на Западном Балкану", која је одржана у периоду од 22.11. до 23.11.2016. године.
15. Заменик председника Управног суда, судија Душица Маринковић присуствовала је стручној расправи под називом "Вредновање рада
судија у Србији и региону", која је одржана 24. новембра 2016. године у
Високом савету судства, у Београду у организацији Високог савета судства и Фондације Центар за јавно право.
16. Врховни касациони суд, Високи савет судства и Државно веће
тужилаца уз подршку Светске банке и Мултидонаторског повереничког
фонда за подршку правосудном сектору организовао је обуке за комуникације и односе са јавношћу. Портпарол Управног суда Милка Бабић учествовала је на обукама под називом: "Комуникационе вештине", 24. новембра 2016. године, и "Односи са јавношћу", одржана је 30. новембра и
01. децембра 2016. године у просторијама Врховног касационог суда.
17. Шеф рачуноводства и ликвидатор буџетских средстава, присуствовале су презентацији новог система за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије, који је одржан 28. новембра 2016. године у просторијама Управе за трезор, у организацији Министарства финансија - Управе за трезор.
18. Заменик председника Управног суда, судија Душица Маринковић присуствовала је конференцији под називом:"У сусрет изменама
Устава: уставни положај судства", која је одржана 29. новембра 2016. године у Палати Србија, у Београду.
19. Шеф рачуноводства и сарадник за јавне набавке присуствовале
су саветовању на тему "Припреме за састављање Годишњег финансијског
извештаја за 2016. годину" и остале актуелне теме из области ПДВ-а,
спорна и актуелна питања у вези са порезом на доходак грађана, новине у
обрачуну пореза на добит и састављању пореског биланса за 2016. годину
и остале актуелности из наведене области, које је одржано 07. децембра
2016. године у Београду.
20. Саветнице Управног суда су присуствовали семинару на тему:
"Право Европске уније", који је одржан 15. и 16. децембра 2016. године, у
Београду у хотелу "Метропол".
20. Управни суд и Правни факултет Универзитета у Београду закључили су Споразум о сарадњи Су I-1 49/2016 од 22.04.2016. године, у
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жељи да успоставе дугорочну сарадњу која ће допринети развоју и унапређењу рада обе институције. Циљ Суда је да се судије и судијски помоћници упознају са новим упоредноправним решењима и научним мишљењима о појединим проблемима у судској пракси.
21. Догађаји и састанци на којима су присуствовали председник
суда, судије и запослени:
- Судија Биљана Тамбурковски Баковић присуствовала је скупу поводом
обележавања Дана заштите података о личности, који је одржан 28. јануара 2016. године у Медија Центру на Теразијама.
- Саветник за међународну сарадњу Драгана Васић, присуствовала је Панел дискусији под називом: "Транспарентност и приватност у судским
одлукама", која је одржана 01. фебруара 2016. године у организацији
Партнера за демократске промене Србија у оквиру пројекта USAID-а
"Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт".
- Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић састала се дана 01.
марта 2016. године у просторијама Управног суда, са делегацијом експерата CEPEJ-а, коју је предводио председник, господин Георг Став. У
периоду од 1-2. марта 2016. године организована је посета CEPEJ експерата у вези са правосудном статистиком, у оквиру програма сарадње
са Европском комисијом за ефикасност правосуђа.
- Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић присуствовала је
састанку председника свих судова Републике Србије на тему: "Анализа
рада судова с посебним освртом на сарадњу судова и изазови везани за
примену новог Закона о заштити права на суђење у разумном року",
одржаном 02.03.2016. године у Београду, у Палати Србија.
- Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић састала се дана 15.
марта 2016. године у просторијама Управног суда са представницима Мисије Светске банке, која ради на Пројекту вертикалне функционалне анализе, а која је боравила у Републици Србији у периоду од 07-18. марта
2016. године. Председник Управног суда је тим поводом разговарала са
тимом Светске Банке на тему пореских и царинских закона и процедура,
жалбених поступака и организацији правосуђа по том питању.
- Судија Стево Ђурановић састао се дана 21. марта 2016. године са представницима Управе граничне полиције МУП-а Републике Србије, на
позив Управе граничне полиције, која реализује ИПА твининг пројекат
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Реформе полиције, Унапређења и имплементације механизама за свеобухватно и конзистентно праћење легалних миграција у Републици Србији, која има за циљ израду Нацрта Закона о странцима, који ће бити
усаглашен са већином директива ЕУ које прате ову област, као једне од
активности Акционог плана за поглавље 24, потпоглавље Миграције.
- Портпарол суда Милка Бабић и саветник за међународну сарадњу Драгана Васић присуствовале су конференцији под називом: "Транспарентност и приватност у судским одлукама", која је одржана 22. марта 2016.
године у организацији Партнера за демократске промене Србија.
- Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић састала се дана 31.
марта 2016. године са представницима SIGMЕ задужене за израду
Функционалне анализе у оквиру Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки, која обухвата анализе њихове ефикасности, одговорности и делотворности. Представници SIGMЕ представили
су своју Мисију у Београду, која има Седиште у Паризу, а представља
заједничку иницијативу ОЕЦД и Европске уније која се финансира од
стране ЕУ, чији је фокус област јавне управе, а посебно јавне набавке у
циљу подршке земљама кандидатима као припреми за чланство у ЕУ.
- Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић састала се дана 01.
априла 2016. године, са представницима Посматрачке Мисије
OSCE/ODIHR задужене за праћење предстојећих изборних радњи, госпођом Elissavet Karagiannidou, правним аналитичаром и господином
Дејаном Ђокићем, асистентом правног аналитичара, у просторијама
Управног суда. Представници Мисије били су заинтересовани за питања из надлежности Управног суда везаних за парламентарне изборе,
пре свега поступање по жалбама на одлуке Републичке изборне комисије. - Председник Управног суда судија Јелена Ивановић учествовала
је у Конференцији под називом: "Улога Управног суда у примени антикорупцијских прописа", која је одржана 05. априла 2016. године, у организацији Транспарентност Србија, у Медија центру.
- Председник Управног суда, судија Зорица Китановић и саветник за међународну сарадњу су на позив Британске амабасаде присуствовале састанку на тему азила и миграција, одржан 18. маја 2016. године у резиденцији Британске амбасаде у Београду. Представници AIRE центра из
Лондона представили су студију "Право на азил у Републици Србији".
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- Председник Управног суда, присуствовала је 25. маја 2016. године
отварању Јубиларног саветовања под називом: "Право и привреда", које је одржано у периоду од 25-27. маја 2016. године у Врњачкој Бањи у
оквиру 25. Сусрета правника у Привреди Србије.
- Председник Управног суда, састала се са представницима Мисије
ОЕБС-а, коју је предводио господин Штефан Шер, 15. јуна 2016. године у просторијама Управног суда. Господин Шер је том приликом најавио спровођење новог програма Мисије ОЕБС-а из области владавине
права. Један од циљева програма је пружање подршке партнерима на
основу њихове процене потреба.
- Председник Управног суда, присуствовала је конференцији под називом: "Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у
процесу придруживања Европској унији", која је одржана 24. јуна 2016.
године у хотелу "Зира" у организацији Друштва судија Србије и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији. У контексту отварања поглавља 23 у
преговорима за придруживање Европској унији и ефикасности поступања развијена је дискусија на тему доношења квалитетних одлука у
разумном року.
- Секретар суда Данијела Дупор и портпарол суда Милка Бабић учествовале су на округлом столу о Нацрту Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/ анонимизацији) података у судским одлукама, а
који је одржан 07. септембра 2016. године.
- Судија Стево Ђурановић, члан Радне групе за израду Нацрта Закон о
странцима учествовао је јавној расправи поводом Нацрта Закона о
странцима, одржаној 26.09.2016. године у Београду.
- Судија Биљана Тамбурковски Баковић, портпарол суда Милка Бабић и
саветник за међународну сарадњу Драгана Васић присуствовале су скупу поводом Међународног дана права јавности да зна, који је одржан
28. септембра 2016. године, у свечаној сали Клуба посланика.
- Председник Управног суда, секретар суда и саветник за међународну
сарадњу, присуствовале су завршној конференцији USAID Пројекта за
реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА). Управни суд је у протеклих пет година остварио изузетну сарадњу са Пројектом ЈРГА у организацији низа активности у виду стручних семинара, изради публикација, адаптацији и опремању Одељења Управног суда у Новом Саду и
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Крагујевцу и адаптацији дактилобироа и архиве у Седишту Управног
суда у Београду. Пројекат је подржао израду званичне интернет презентације Управног суда, која је почела са радом крајем 2013. године и израду Базе судске праксе за судије и судијске помоћнике.
- Саветник за међународну сарадњу, Драгана Васић присуствовала је семинару на тему прелиминарних решења, који је одржан 07. новембра
2016. године у Хагу, у организацији Удружења врховних управних судова и државних савета земаља Европске уније (ACA-Europe) и Државног савета Холандије.
- Заменик председника, судија Жељко Шкорић, присуствовао је свечаном отварању Службе за подршку медијацији Другог основног суда у
Београду одржаном 09. новембра 2016. године у Вишем суду у Београду. Свечаност је одржана уз подршку организације Партнери за демократске промене Србија.
- Судија Ружа Урошевић присуствовала је догађају поводом представљања Извештаја Европске комисије за ефикасност правосуђа (СЕРЕЈ) под
називом: "Европски правосудни системи - ефикасност и квалитет правде", који је одржан 23. новембра 2016. године у Аеро клубу, у организацији Министарства правде и Савета Европе.
22. Учешће судија Управног суда у радним групама
1. Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић, заменик
председника суда, судија Душица Маринковић, председник Одељења судске праксе, судија Душанка Марјановић и заменик председника Одељења
судске праксе, судија Гордана Џакула, чланови су радне групе за израду
Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о управним споровима.
2. Председник Управног суда, члан је Програмског савета Правосудне академије и члан Радне групе за критеријуме и мерила за избора судија и председника судова.
3. Судија Биљана Шундерић члан је радне групе за израду Нацрта
Закона о изменама и допунама Закона о експропријацији.
4. Судија др Јадранка Ињац члан је радне групе Врховног касационог суда за праћење Јединственог Програма за решавање старих предмета у судовима у Републици Србији.
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5. Судија Гордана Богдановић члан је радне групе за израду Нацрта Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и
чланова њихових породица.
6. Судија Стево Ђурановић члан је радне групе за израду Нацрта
закона о електронском пословању и члан Радне групе за израду Нацрта
Закона о странцима.
ЗАКЉУЧЦИ О РАДУ УПРАВНОГ СУДА
Велики прилив предмета у Управном суду, са тенденцијом раста
прилива у односу на претходну годину настављен је и у 2016. години, с
обзиром да је у Управном суду примљено укупно 21.548 предмета, што је
1.233 примљених предмета више у односу на 2015. годину, односно 2.125
примљених предмета више у односу на 2014. годину.
Повећање прилива предмета у 2016. години довело је и до повећања просечног прилива предмета по судији са 48,60 (у 2015. години) на
51,55 предмета.
У погледу укупног броја решених предмета остварени су бољи резултати у односу на 2015. годину. Наиме, судије Управног суда у 2016. години решиле су укупно 19.274 предмета, односно 46,11 просечно решених предмета по судији, што се према Мерилу за вредновање квантитета
(учинка) рада судија – месечна норма, Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника
судова, вреднује као "изузетно успешно". Посебно треба имати у виду да
су судије поред квантитативно великог броја урађених предмета у 2016.
години оствариле и укупан квалитет рада од 99,82%.
Управни суд је у 2016. години остварио и задовољавајуће резултате
рада у погледу решавања старих предмета према датуму иницијалног акта и
спречавању настанка старих предмета у складу са Програмом решавања старих предмета за 2016. годину. Решено је укупно 5.030 предмета што чини
26,10% од укупног броја решених предмета у суду, па је на крају извештајног
периода остало 2.393 нерешених старих предмета према датуму иницијалног
акта, односно 62,97 старих предмета просечно по судији.
На овакву динамику решавања предмета у великој мери је утицао
Програм решавања старих предмета за 2016. годину Су I-2 6/16 од
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21.01.2016. године и у складу са њим донети појединачни програми већа
за решавање старих предмета, идентификација група предмета (према тужиоцу и туженом) и израда "пилот" одлука што је омогућило брже решавање осталих предмета у групи као и велико залагање судија и судијских
помоћника у остваривању програмских циљева.
Анализом испуњености планираних резултата који су предвиђени
Програмом решавања старих предмета уочен је значајан напредак у успешнијем решавању старих предмета и убрзању судског поступка и поред чињенице да је у великом броју предмета било неопходно одржавање усмених
јавних расправа (у 1.558 предмета) за чију припрему предмета, пресуђење и
израду одлуке је потребно више времена, као и чињенице да су у току извештајног периода расписани и одржани избори за народне посланике, избори
за одборнике скупштине градова и општина на територији Републике Србије,
избори за одборнике скупштина градских општина Града Београда и избори
за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, и поновљени
избори на великом броју бирачких месата (129 бирачких места).
Поступање по предметима заштите изборног права као "нарочито
хитним" предметима знатно је утицало на укупне резултате суда с обзиром да је због своје специфичне природе и сложености захтевало одлучивање у врло кратким роковима, измештање судија из Одељења суда у Београд у периоду од 13.04.2016. до 06.05.2016. године, и не само 24-часовну
приправност и прековремени рад судија и запослених у суду у периоду од
07.03.2016. до 25.05.2016. године и од 02.08.2016. до 27.09.2016. године,
већ и потпуни приоритет у решавању ових предмета.
Повећање броја старих предмета са иницијалним актом из 2012.,
2013., и 2014. године, настало је по доношењу одлука Уставног суда којима се усваја уставна жалба, поништава пресуда Управног суда и налаже
доношење нове одлуке, као и доношења пресуда Врховног касационог суда којима се захтев за преиспитивање судске одлуке уважава, укида одлука Управног суда и предмет враћа на поновно одлучивање.
Поред остварених резултата рада суда у решавању предмета, судије
Управног суда су у току 2016. године, уложиле изузетан напор кроз учешће
у радним групама за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
управним споровима, Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о експропријацији, Нацрта Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних
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инвалида рата и чланова њихових породица, Нацрт Закона о странцима и
Нацрта Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за
оцењивање рада судијских помоћника, Нацрта Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира и Нацрта Правилника о критеријумима
и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда. Такође, учешће раду
Изборне комисије Високог савета судства, поводом одржаних избора за изборне чланове Високог савета судства у 2016. години.
Управни суд је у циљу остваривања права на стручно усавршавање судија и судског особља у 2016. години, организовао семинаре на актуелне теме (области), које су значајне за унапређење квалитета рада суда. Поред тога, суд је наставио успешну сарадњу са Државним Саветом
Републике Француске, Удружењем Државних Савета и Врховних управних судова Европске Уније, Саветом Европе и Европским судом за људска права, Управним судом Републике Словеније, Управним судом Републике Црне Горе, Врховним управним судом Републике Аустрије, Савезним управним судом Републике Аустрије, Савезним фискалним судом
Републике Аустрије и Управним судом у Бечу, Савезним управним судом
Републике Немачке и управним судовима Републике Немачке.
Имајући у виду постигнуте резултате и све чиниоце који су утицали на укупан рад суда као што су: одржани парламентарни, покрајински и
локални избори због којих је Управни суд у периоду од скоро 5 месеци
био у посебном режиму 24 часовног рада, и даље велики прилив премета,
разноврсност материје у којој суд поступа (преко 80 основа спора), смањење броја запослених и поред уложених напора да се обезбеди потребан
број запослених, може се закључити да је Управни суд у 2016. години
постигао знатно боље резултате рада у односу на претходни период.
За ефикаснији и делотворнији рад овог суда, успешно спровођење
реформских мера и кључних начела Националне стратегије правосуђа у
периоду 2013. - 2018. године, обезбеђивање права грађана на суђење у разумном року, приступ суду под једнаким условима, праћење предвиђене
динамике Програма решавања предмета, неопходно је повећање како
броја судија тако и повећање броја судијских помоћника и осталог
судског особља Управног суда.
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ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Привредни апелациони суд је суд републичког ранга посебне надлежности.
Надлежност Привредног апелационог суда регулисана је члановима 26 Закона о уређењу судова и Законом о заштити права на суђење у разумном року.
Високи савет судства у Одлуци о измени Одлуке о броју судија у
судовима од 24.12.2012. године ("Службени гласник РС" бр. 122/12) одредио је да: "Привредни апелациони суд има председника и 32 судија.". Одлучујући по захтеву Привредног апелационог суда број V СУ 32/16-4 од
06.05.2016. године, Високи савет судства је одредио да: "Привредни апелациони суд има председника и 39 судија.".
Почетком 2016. године у Привредном апелационом суду судијску
функцију је обављало 32 судија (са Председником суда), с тим што је судија
Бранислава Горавица изабрана за члана Високог савета судства, крајем септембра у Привредном апелационом суду почело је са радом 5 судија: Љиљана Миловановић, Иванка Спаховић, Биљана Суботић, Татјана Влаисављевић и Верица Смињанић, да би у децембру почео са радом и судија Јован Кордић. У децембру судија Јован Јовановић је постављен за вршиоца функције председника
Привредног суда у Београду, а Председник Привредног апелационог суда Мирослав Николић је изабран за судију Уставног суда РС. Судија Вера Тешић је
током 7 месеци била на дужем боловању. Крајем 2016. године у Привредном
апелационом суду судијску функцију је обављало 35 судија.
У Привредном апелационом суду на дан 31.12.2016. године, радило је укупно 64 државних службеника и намештеника, од којих 5 на одређено време.
Распоред послова у Привредном апелационом суду за 2016. годину, I Су. бр. 2/14-292, донет је 23.12.2015. године, а Исправке и допуне Годишњег распореда донете су 13.05.2016, 07.10.2016. и 29.12.2016. године,
и њима је одређен распоред рада у Судској управи и судским одељењима.
Програм решавања старих предмета у 2016. години, донет је
28.01.2016. године под бројем I СУ 1/16-7 у коме су обухваћени стари
предмети разврстани:
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а) по старости од датума подношења иницијалног акта
- старији од 5 година;
- старији од 10 година;
б) по старости од дана пријема у Привредни апелациони суд
(ВТС) за решавање по жалби:
- старији од 2 године;
- старији од 1 године;
Реализацију Програма редовно је пратила и анализирала Комисија за
праћење реализације Програма решавања старих предмета у 2016. години.
Основни циљ овог Програма је решавање старих предмета који су
пренети нерешени из 2015. године у 2016. годину и смањење броја предмета који би у 2016. години потенцијално могли да постану стари.
СУДСКА УПРАВА
Послове судске управе обављају председник суда, секретар суда и
административно-технички секретар. У извештајном периоду у судској
управи су обављани послови уређивања унутрашњег пословања у суду,
послови позивања и распоређивања судија поротника, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда извештаја, послови финансијског и материјалног пословања суда, стручни послови везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду, послови везани за стручно усавршавање судија и судског особља, доношени
су и појединачни акти који се односе на систематизацију, унутрашње уређење, радне односе, вођени су извештаји о раду судија и други послови
везани за унутрашњу организацију и пословање суда.
Судска управа је организовала Саветовање привредних судова у
виду семинара на тему "Имплементација Закона о извршењу и обезбеђењу" као и Округлог стола на тему односа стечајног, ликвидационог и извршног права", које је одржано у Вршцу 26. и 27. априла 2016. године, као
и традиционално годишње Саветовање на Златибору које је одржано од
06. до 09. септембра 2016. године.
ИЗВЕШТАЈ СУДСКЕ УПРАВЕ
У Судску управу Привредног апелационог суда у периоду од
01.01. до 31.12.2016. године приспело је 46 притужби на рад Привредног
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апелационог суда, и то: 41 притужбе у Пж предметима, 2 притужбе у Пвж
предметима, 2 притужбе у Р4 и предметима и 1 притужбу у Р4 ст предметима, а осталих 493 притужби односе се на рад првостепених привредних
судова. По наведеним притужбама поступљено је у складу са чланом 55.
Закона о уређењу судова и у складу са чланом 9. Судског пословника.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ
Рад Одељења за привредне спорове у 2016. години се одвијао кроз
активности 30 судија овог одељења (по Судском пословнику), распоређених Распоредом послова судија у Привредном апелационом суду за 2016
годину у десет већа, да би доласком судија крајем септембра месеца судије биле распоређене у дванаест већа. У раду и активностима овог одељења
учествовало је и 22 саветника, који су распоређени у овом одељењу.
Према Годишњем распореду послова образована су следећа специјализована већа:
1. за предмете статусног карактера,
2. спорове из области банкарства,
3. спорове са иностраним елементом,
4. спорове ради заштите интелектуалне својине и
5. за стечајне и ликвидационе предмете.
Парнични, извршни, као и остали ванпарнични предмети у којима
не поступају специјализована већа, додељивани су у рад свим судијама.
Одређени број судија поступао је и у предметима сукоба надлежности између привредних судова, у предметима делегације.
Рад Одељења се одвијао кроз следеће активности:
- решавање предмета;
- радни састанци и пет седница Одељења;
- припреме и одржавање годишњег саветовања судија привредних
судова;
- учешће на другим саветовањима;
- израда реферата, сентенци, унапређење базе судске праксе;
- учешће у контроли рада првостепених судова која је извршена у
периоду октобар – децембар 2016. године.
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Решавање предмета:
Према статистичком извештају за 2016. годину из претходне године пренето је незавршених укупно 6.852 предмета, од чега:
парничних 6.726,
ПВЖ 111,
извршних 11,
Р 4,
У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године примљено је у рад укупно 10.202 предмета од чега:
Парничних
8.510
ПВЖ
795
Извршних
752
Р
145
У истом периоду укупно је решено 8.694 предмета. од чега је:
7.046 парничних,
836 ванпарничних (ПВЖ),
669 извршних и
143 предмета Р (сукоб надлежности и делегације)
На крају извештајног периода остало је нерешено укупно 8.360
предмета, од чега парничних 8.190 предмета; 94 предмета извршења; 70
предмета ПВЖ и 6 предмета Р (сукоб надлежности и делегације).
Просечан број решених предмета по судији у одељењу по свим
материјама је 26,35 предмета.
У извештајном периоду Врховни касациони суд размотрио је по
ванредним правним лековима укупно 366 предмета и одлучио тако што је
потврђено 89,34% одлука: преиначено 2,19%; укинуто 6,83%, делимично
преиначено или укинуто 1,64%. Укупан квалитет 99,62%. Савладан прилив 85,22%.
Радни састанци и седнице Одељења:
У току 2016. године одржано је 5 седница одељења и више радних
састанака.
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Радни састанци су одржани ради разматрања спорних питања и
договора у вези јединственог поступања по жалбама.
На седницама Одељења утврђивани су предлози одговора из области
парничног поступка, материјалног права статусних спорова и приватизације,
извршног поступка и стечајног поступка, а поводом спорних правних питања
постављених од стране првостепених судова и других учесника традиционалног годишњег Саветовања привредних судова на Златибору.
Припреме и одржавање годишњег саветовања
судија привредних судова
Одржано је Саветовање привредних судова у Вршцу, поводом решавања спорних питања у области стечаја и извршења. Ово саветовање
одржано је 26. и 27. априла.
Одељење за привредне спорове је предузело низ активности на
припреми редовног годишњег саветовања привредних судова, које је одржано у периоду од 06. до 09. септембра 2016. године на Златибору и то:
- прикупљање и систематизација питања постављених од стране
првостепених судова;
- образовање радних група за питања из одређених области (парнични поступак, извршни поступак, статусни спорови и приватизација,
материјално право, стечајни поступак);
- подела питања по радним групама;
- подела питања по судијама унутар сваке радне групе и усаглашавање предлога одговора на нивоу радне групе;
- усаглашавање предлога одговора на седници Одељења;
- разматрање и дискусија на саветовању од стране судија првостепених судова и судија Привредног апелационог суда;
- утврђивање одговора на основу дискусије на седници одељења;
- утврђивање коначног текста појединих одговора који су у току
дискусије на седници усмено усаглашени;
- припрема текста за штампање и штампање одговора у Билтену
судске праксе привредних судова.
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Судије Привредног апелационог суда учествовале су и на другим
саветовањима, а пре свега на саветовању одржаном у октобру 2016. године у организацији Врховног касационог суда.
Остале активности
Судије и судијски саветници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда су у континуитету учествовали у изради сентенци из одлука овог суда, што доприноси допуњавању електронске базе података судске праксе, као и у прикупљању што квалитетнијег материјала за
Билтен судске праксе привредних судова који има за циљ олакшавање рада,
како судија овог суда, тако и свих привредних судова Републике Србије.
У току пословне године извршена је контрола свих привредних
судова у Републици Србији. У овој контроли је учествовало више судија
Привредног апелационог суда о чему су сачињени посебни извештаји у
којима је представљен рад суда у и наложено предузимање мера у одређеном судовима у погледу решавања старих предмета и отклањања неправилности које су током контроле уочене.
OДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ
Рад Одељења за привредне преступе у 2016. године одвијао се
кроз активности двоје распоређених судија на пословима у овом Одељењу
Годишњим распоредом послова у Привредном апелационом суду у 2016.
Години, и то у два Пкж већа, као и кроз активности две саветнице.
Према евиденцији која се води у већу, у току 2016. год. било је 19
седница већа.
Рад Одељења се одвијао кроз следеће активности:
решавање предмета;
радни састанци и седнице Одељења;
израда сентенци и унапређење базе судске праксе у овој материји;
припрема и одржавање годишњег саветовања судија привредних судова;
преглед свих одлука предатих у судску праксу;
припрема и обрада материјала за издавање Билтена судске праксе Привредног апелационог суда;
- контрола рада првостепених судова у материји привредних преступа.

-
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Према статистичком извештају о раду Привредног апелационог
суда за период 01.01.2016. год. до 31.12.2016. год. из претходне године
(2015) пренето је укупно 115 Пкж предмета, примљено је укупно 356 таквих предмета и у раду је укупно било 471 Пкж предмета. Решено је 367
предмета а од тога је мериторно решено 362 предмета а 5 предмета је решено на други начин. Нерешено је укупно 174 предмета.
Статистички извештај за суд у поменутом периоду није показао да
има старих предмета према датуму пријема у суд у овој материји.
Што се тиче квалитета рада Одељења, савладавање прилива је
103,09%, проценат решених је 77,92%, а укупан квалитет је 99,73.
У 2016. години за Саветовање на Златибору припремљен је велик
број одговора на постављена питања судија привредних судова и у материји привредних преступа, на које је, после дискусија на Секцији за привредне преступе, усаглашен и припремљен коначан текст одговора објављен у
тематском броју Билтена судске праксе Привредног апелационог суда.
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
У току 2016. године Одељење судске праксе Привредног апелационог суда је имало велики број разноврсних активности, које су усмерене
на уједначавање судске праксе, побољшање квалитета и уједначавање
остварења права странака. Од спроведених активности издваја се:
Преглед судских одлука
Вршен је преглед свих судских одлука предатих у Одељење судске праксе ради експедиције у циљу уочавања и отклањања пропуста који
се односе на:
Израда предлога правних схватања за спорна питања у пракси
за три седнице Одељења судске праксе као и две Седнице одељења за
привредне спорове;
Припрема и учешће на саветовањима:
- Саветовање судија Привредних судова РС – Златибор 2016. године
- Припрема предлога одговора на спорна питања постављена од
стране првостепених судова
- Усаглашавање датих предлога одговора
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- Судије, које су чланови судске праксе, су руководили секцијама
по предложеним одговорима
- Предлог измена предложених одговора, према дискусији, седници одељења ПАС
- Сачињавање коначних одговора
Поједини чланови одељења судске праксе активно су учествовали,
као аутори радова – реферата, или као учесници у дискусији, износећи и
образлажући ставове судске праксе ПАС-а, и на другим организованим
саветовањима и скуповима као што су: "Годишње саветовање судија РС
на Златибору", "Годишње саветовање судија у организацији Врховног касационог суда", "Сусрети правника у привреди Србије" организовано од
стране Удружења правника у привреди Србије и др.
Указивање на измене прописа
- Праћење измена прописа значајних за рад ПАС и обавештење судија и саветника о истима
- Ажурирање програма израчунавања судских такси
- Ажурирање програма израчунавања трошкова према Адвокатској тарифи
Евидентирање
- Евидентирање и архивирање ради чувања примљених ревизијских одлука ВКС
- Скенирање ревизијских одлука и стављање на размену
- Евидентирање и архивирање усвојених правних схватања на седницама ПАС-а
- Ажурирање WINISIS базе судске праксе ПАС
- Вођење евиденција одлука Уставног суда од значаја за рад Привредног апелационог суда
- Евидентирање одлука и пресуда Европског суда за људска права
донете у односу на Републику Србију
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Издавачка делатност
- Припрема материјала за редакциони одбор Билтена ПАС
- Припрема и обрада материјала за издавање четири редовна броја
Билтена Судске праксе Привредног апелационог суда.
Остале активности
- Сарадња са другим судовима и институцијама
- Праћење и евидентирање кретања предмета од пријема у судску
праксу до предаје у писарницу преко програма "Мега – Либре".
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ
Одељење за медијацију у 2016. години није имало ни један захтев
за решавање спора мирним путем.
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ
Због недостатка радног особља, у Привредном апелационом суду
у 2016. години, није било могућности да се формира припремно одељење.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА НА ЗАШТИТУ
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
У Одељењу за поступање по захтевима на заштиту права на суђење у разумном року по члановима 8а-8в Закона о судовима поступале су
све судије Привредног апелационог суда, док су по Приговорима за убрзање поступка у Привредном апелационом суду и по Жалбама на првостепена решења привредних судова на приговоре за убрзање поступка по Закону о заштити права на суђење у разумном року поступале судије
одређене годишњим распоредом.
Одељење се бавило следећим кључним питањима:
Радом писарнице за поступање по овим предметима, што обухвата, формирање и вођење уписника, расподелу предмета, комуникацију са
странкама, принудну наплату судских такси, евиденције, доставу и др;
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Сагледавање проблема и спорних питања у поступању по предметима примљеним од стране Уставног суда Србије;
Уједначавање поступања приликом одлучивања у овој области;
Комуникација и координација са Врховним касационим судом и
другим апелационим судовима ради решавања спорних правних и организационих питања и уједначавања судске праксе;
Информисање судија о правним ставовима и закључцима Врховног касационог суда.
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Према статистичком извештају о раду Привредног апелационог суда за
период за 2016. годину, а по Закону о заштити права на суђење у разумном року и Закону о уређењу судова:
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Проценат решених 96,49%. Мериторно решених 86,54%.
Савладавање прилива 336,09%. Квалитет укупно 99,55%.
Одржане су три седнице Одељења, на којима је дискутовано о доношењу заједничких ставова у предметима заштите права на суђење у ра186
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зумном року и анализом закључака Врховног касационог суда о овој материји.
УКУПНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ПРИВРЕДНОГ
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
у Привредном апелационом суду, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину

Из статистичких извештаја о раду Привредног апелационог суда
види се да је овај суд у 2016. години примио укупно 11.672 предмета, да је
заједно са 9.733 нерешених предмета који су пренети из претходног периода, у раду било укупно 21.405 предмета, од којих је решено укупно
12805 предмета, а нерешено на дан 31.12.2016. године, остало је укупно
8.600 предмета.
Број просечно решених предмета по судији од 38,80 предмета месечно и Укупан квалитет рада суда од 99,60 представљају добар резултат.
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Од укупног броја предмета који су били у раду у Привредном апелационом суду у 2016. години, број старих предмета:
По иницијалном акту старијих од 10 година: Смањен је за 74,58%
(од укупно 236 ових предмета, колико је било у раду у 2016. години, решено је 176, остало нерешено 60 предмета).
По иницијалном акту старијих од 5 година: Смањен је за 67,94% (од укупно 2.124 ових предмета, колико је било у раду у 2016. години, решено је
1.443, остало нерешено 681 предмета).
По Судском пословнику – старијих од 2 године од дана пријема у
Привредни апелациони суд (ВТС) – одржана је добра пракса да нема оваквих предмета.
По члану 28. Закона о судијама – старији од 1 године од дана пријема у
Привредни апелациони суд: смањен је за 57,56% (од укупно 5.492 ових
предмета, колико је било у раду у 2016. години, решено је 3.161).
Имајући у виду број предмета пренетих из ранијег периода и број
нових предмета, њихову сложеност и значај решавања спорова за привредна кретања у земљи, као и обавезе које проистичу из чланства Републике Србије у међународним организацијама у вези са остваривањем начела суђења у разумном року, може се констатовати да су судије овог суда у 2016. години радиле у веома тешким околностима, настојећи да пруже свој максимум, да реше што већи број предмета, брзо и ефикасно, а уз
обавезу хитног поступања у предметима у којима су рокови за решавање
законом предвиђени.
Статистички извештаји о броју примљених и решених предмета, о
роковима поступања и израде, односно експедовања одлука, о квалитету
рада у односу на решавање по ванредним правним лековима, само делимично представљају показатељ рада одељења, јер је нумерички немогуће
представити изузетне напоре који су у току 2016. године уложени од стране судија, судијских саветника и пратећег особља.
ЗАКЉУЧЦИ О РАДУ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
Поред чињенице да је Привредни апелациони суд у 2016. години
радио у доста тешким околностима, јер је радио са недовољним бројем
судија, што се делом исправило крајем септембра 2016. године, али и да188
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ље са далеко од довољног броја судијских саветника, и неконтролисаним
приливом предмета за заштиту права на суђење у разумном року (Р4 почетком године, односно Рж у другој половини године), овај суд је остварио добре резултате.
Ову оцену потврђују пре свега подаци о броју просечно решених
предмета по судији од 38,80 предмета месечно као и укупан квалитет рада
суда од 99,60.
Традиционално добри резултати, постигнути су и у решавању старих предмета, па је број старих предмета – старијих од 10 година од дана
подношења иницијалног акта смањен за 74,58%, број старих предмета –
старијих од 5 година од дана подношења иницијалног акта смањен за
67,94%, одржана је добра пракса Привредног апелационог суда да нема
предмета старијих од 2 године од дана пријема у Привредни апелациони
суд, а број предмета старијих од 1 године од дана пријема у Привредни
апелациони суд смањен је за 57,56%.
Како је Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова,
Закона о заштити права на суђење у разумном року, па и новим Законом о
извршењу и обезбеђењу, знатно проширена надлежност привредних судова, како Привредни апелациони суд једини од свих апелационих судова
утврђује правне ставове ради јединствене примене закона из надлежности
привредних судова, а ноторно је да улаже велике напоре на уједначавању
судске праксе и решавању великог броја старих предмета, те како би припремно одељење и Судска пракса радили пуним капацитетом, а сваки судија могао имати свог саветника и како би се одржали добри резултати у
овом суду, потребно је повећати број за минимум 12 судијских саветника
као и значајан број осталог судског особља (дактилографа и уписничара)
бар за 10.
Како су резултати првостепених привредних судова на завидном
нивоу, што показује савладавање прилива ионако великог броја предмета
од 109,85%, тј број просечно решених предмета по судији од 55,45 предмета месечно показује се као нужно, како би се одржао ниво ефикасности
и квалитета рада привредног судства Републике Србије, решити уочене
наведене проблеме.
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ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
Надлежност привредних судова регулисана је чланом 25. Закона о
уређењу судова, чланом 5. став 2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Законом о заштити права на суђење у разумном року.
У свим привредним судовима (16) на почетку овог извештајног
периода је било укупно 67.706 нерешених предмета, од којих: 53.163
предмета разних извршења у привредној материји, 10.561 парничних
предмета, 1.709 предмета у вези привредних преступа, 2.081 предмета
стечаја и реорганизације и 178 предмета у вези ликвидација, разних грађанских и уписа у регистар. У овом извештајном периоду примљено је
укупно 86.545 предмета, и то 45.251 предмета разних извршења у привредној материји, 15.720 парничних предмета, 14.063 предмета привредних преступа, 943 предмета стечаја и реорганизације и 5.655 предмета ликвидација, разних грађанских предмета и уписа у регистар. Укупно је решено 95.152 предмета, од чега 61.159 предмета разних извршења у привредној материји, 17.893 парничних предмета, 4.776 предмета привредних
преступа, 940 предмета стечаја и реорганизације и 5.636 предмета ликвидација, разних грађанских и уписа у регистар, тако да је остало у раду као
нерешено укупно 59.099 предмета, од којих 37.255 предмета разних извршења у привредној материји, 8.388 парничних предмета, 10.996 предмета
привредних преступа, 2.084 предмета стечаја и реорганизације и 197
предмета ликвидација, разних грађанских и уписа у регистар.
Проценат укупно решених предмета у свим материјама на нивоу
свих привредних судова је 61,69%, од чега је 62,14% проценат решених
предмета разних извршења у привредној материји, 68,08% парничних
предмета, 30,28% решених предмета у вези привредних преступа, 31,08%
решених предмета стечаја и реорганизације и 96,62% решених предмета
ликвидација, разних грађанских и уписа у регистар. Мериторно је решено
47.293 (49,70%) у свим материјама, односно 24.351 (39,82%) предмета разних извршења у привредној материји, 11.696 (65,37%) парничних предмета, 2.359 (49,39%) предмета привредних преступа, 575 (61,17%) предмета стечаја и реорганизације и 4.148 (73,60%) предмета ликвидација, разних грађанских и уписа у регистар.
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Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета на нивоу
свих привредних судова, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину

Просечно је решено 55,45 предмета по судији у свим одељењима - на
нивоу свих привредних судова. Тај просек за предмете разних извршења у
привредној материји био је 85,54, за парничне предмете 16,27, за предмете
привредних преступа 12,41, за предмете стечаја и реорганизације 1,40 и за
предмете ликвидације, разних грађанских и уписа у регистар 6,33.
Највише предмета у свим материјама примио је Привредни суд у
Београду (29.951), затим Привредни суд у Новом Саду (8.543), Привредни
суд у Лесковцу (7.164) и Привредни суд у Крагујевцу (5.598) предмета.
Најмање предмета у свим материјама примили су привредни судови у
Зрењанину (2.022), Чачку (2.035), Сремској Митровици (2.091) и Панчеву
(2.575) предмета.
Просечно предмета по судији од укупно у раду, највише су имале
судије у Привредном суду у Београду (132,67), затим у Привредном суду
у Зрењанину (113,67), па у Привредном суду у Новом Саду (91,67) и у
Привредном суду у Лесковцу (90,53), а најмање у привредним судовима, у
Сремској Митровици (43,93), Чачку (50,00), Панчеву (59,61) и Ваљеву
(62,73) предмета.
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Укупно је највише решено у Привредном суду у Београду (34.519),
затим у Привредном суду у Новом Саду (9.924), Привредном суду у Лесковцу (7.420) и у Привредном суду у Нишу (6.129). Најмање решених предмета
имали су привредни судови у Зрењанину (2.241), па у Чачку (2.274), у Сремској Митровици (2.435) и у Сомбору(2.478) предмета.
Највећи прилив предмета по судији имао је Привредни суд у Лесковцу (65,13), затим у Привредни суд у Београду (64,83), у Привредни
суд у Зрењанину (61,27) и Привредни суд у Крагујевцу (56,55), а најмање
у привредним судовима, у Сремској Митровици (23,76), Чачку (30,83),
Панчеву (39,02) и Пожаревцу (39,39) предмета.
Највише решених предмета по судији било је у Привредном суду
у Београду (74,72), затим у Привредном суду у Зрењанину (67,91), Привредном суду у Лесковцу (67,45) и Привредном суду у Суботици (56,82).
У осталим судовима тај број је испод 55.
Најмање просечно решених предмета по судији било је у Привредном суду у Сремској Митровици (27,67), Привредном суду у Чачку
(34,45), затим у Привредном суду у Панчеву (39,77) и у Привредном суду
у Краљеву (40,97).
Највећи проценат решених предмета (у односу на укупан број
предмета у раду) забележен је у Привредном суду у Зајечару (83,40%), затим у Привредном суду у Лесковцу (74,51%), Привредном суду у Сомбору (70,40%) и у Привредном суду у Нишу (69,33%). Најмањи је у Привредном суду у Новом Саду (54,67%), затим у Привредном суду у Београду (56,32%), Привредном суду у Зрењанину (59,74%) и Привредном суду
у Краљеву (51,18%).
Од укупног броја решених предмета, у највећем проценту мериторно је решено у Привредном суду у Лесковцу (79,85%), у Привредном
суду у Зајечару (61,61%), Привредном суду у Сомбору (57,63%) и Привредном суду у Ваљеву (53,66%), док је у осталим судовима тај проценат
испод 50%. Најмањи проценат мериторно решених предмета, у односу на
укупан број решених предмета, био је у Привредном суду у Зрењанину
(38,73%), затим у Привредном суду у Суботици (39,55%), Привредном суду у Панчеву (43,01%) и Привредном суду у Краљеву (45,13%).
Што се тиче квалитета рада судова, савладавање прилива је
109,95%, проценат решених је 61,69%, а укупан квалитет је 98,09.
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Привредни судови уложили су велики напор у решавању старих
предмета, тако да је на крају извештајног периода било укупно предмета
старијих од 10 година 198, од 5-10 година 7.935, од 3-5 година 12.298 и од
2-3 године 7.542 предмета у свим материјама, односно укупно нерешених
старих предмета 27.973 од 154.251 укупно предмета у раду.
Најнижи коефицијент ажурности био је у Привредном суду у Зрењанину је 2,51, затим у Привредном суду у Лесковцу 4,25, па у Привредном суду у Сомбору 4,82 и у Привредном суду у Ваљеву 5,68. Највиши
коефицијент ажурности забележен је у Привредном суду у Новом Саду
11,57, затим у Привредном суду у Београду 10,73, у Привредном суду у
Зрењанину 8,96, у Привредном суду у Сремској Митровици 8,21.
У односу на 2015. годину, привредни судови су у 2016. години
примили у рад 3.375 (4,06%) више предмета. Решено је више 3.001
(3,26%) предмета, али је на крају 2016. године остало нерешено 8.609
(12,71%) предмета мање него на крају 2015. године.
Од укупно нерешених 59.099 предмета у 2016. години, 25.738 је
нерешених старих предмета према датуму пријема у суд, а 27.973 нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта, што је у односу на
укупан број нерешених предмета у 2015. години, када је било 67.708
укупно нерешених предмета, од којих је 36.455 нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта, а 16.358 нерешених старих предмета
према датуму пријема у суд, тако да је за 12,71 % мање нерешених предмета на крају овог извештајног периода.
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Надлежност Прекршајног апелационог суда регулисана је чланом
28 Закона о уређењу судова и Законом о заштити права на суђење у разумном року.
Према Годишњем распореду послова Прекршајног апелационог
суда за 2016. годину, од 65 судија предвиђених Одлуком о броју судија у
судовима ("Службени гласник РС" број 88/15), у Прекршајном апелационом суду поступало је 61 судија и то:
-

у седишту Суда 23 судије,

-

у Одељењу Суда у Крагујевцу 15 судија,
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-

у Одељењу Суда у Нишу 11 судија,

-

у Одељењу Суда у Новом Саду 12 судија.

У току 2016. године двоје судија је пензионисано и то један судија
из Одељења Суда у Нишу и један судија из седишта Суда.
Судије Прекршајног апелационог суда примењују у свом раду
преко 267 закона у којима су прописане радње прекршаја.
Број предмета у раду, број решених и нерешених предмета
у 2016. години
нерешени предмети
на крају 2015. године
примљени предмети
у току 2016. године
УКУПНО У РАДУ
У 2016. ГОДИНИ

1.573
26.658
28.231

решено предмета у 2016. години

26.604

94,24%

остало нерешено предмета у 2016. години

1.627

5,76%

ажурност на нивоу Суда

0.73

мериторно решени предмети

22.720

85,40%

решено на други начин

3.884

14.60%

Просечан месечни прилив по судији

39,73 предмета

просечно месечно решено по судији

39,65 предмета

просечно остало нерешено по судији

26,67 предмета

број поступајућих судија

61
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Структура одлука и предмета у раду у 2016. години
на нивоу Суда
Структура одлука: у броју од 26.604 укупно решених предмета у
Прекршајном апелационог суду структура одлука је следећа:
- потврђених одлука 15.946 или 59,94%
- преиначених одлука 4.795 или 18,02% (од тога застарелост у
прекршајном суду 2.242 предмет или 8,43%, застарелост у Прекршајном апелационом суду 10 предмета или 0,037%, обустава
из других разлога 510 или 1,92%)
- укинутих одлука 4.741 или 17,82%
- одбачених жалби 654 или 2,46%
- решено на други начин 468 или 1,76%
Структура предмета по областима:
У раду Прекршајног апелационог суда структура предмета по
областима је следећа:
- област саобраћаја укупно 16.418 предмета или 58,16%,
- област јавни ред и мир 3.147 предмета или 11,15%,
- област финансије и царина 2.709 предмета или 9,59%,
- област привреда 2.704 предмета или 9,58%,
- област јавна безбедност 834 предмета или 2,95%,
- област рад, радни односи и заштита на раду 816 предмета или
2,89%,
- област здравствена и социјална заштита 281 предмета или
1,00%
- остале области 359 предмета или 1,27%.
- предмети по захтевима за заштиту права за суђење у разумном
року износи 80 или 0,28%
- предмети из области заштите узбуњивача 1 предмет или 0,003%
- предмети по жалбама на одлуке органа управе 381 предмет чини или 1,35%,
- предмети по жалбама на решења о извршењу 372 или 1,32%
- предмети о решавању сукоба надлежности 129 или 0,46%.
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Број предмета по захтевима за заштиту права на суђење
у разумном року у Суду
Сагласно Закону о заштити права на суђење у разумном року ("Сл.
гласник РС" бр. 40/15), Годишњим распоредом послова за 2016. годину
предвиђено је да по правним средствима којима се штити право на суђење
у разумном року поступа 4 судија, односно председник Суда за надлежност седишта Суда и по један судија у одељењима Суда за надлежност
одељења. Такође је у складу са Изменама и допунама Закона о уређењу
судова ("Сл. гласник РС" бр. 101/13), Прекршајни апелациони суд почев
од 01.07.2014. године поступао по захтевима за заштиту права на суђење у
разумном року као непосредно виши суд за све прекршајне судове у РС
због чега је Годишњим распоредом послова за 2015. годину формирано
Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року које чини 12 судија и то по троје судија у седишту и одељењима
Суда, који у овом поступку поступају као судије појединци. Због свега наведеног у 2016. години је у овом Суду поступано у предметима из ове
области у првом и другом степену.
Статистички подаци о поступању по овим предметима су следећи:
2016. година
Укупно предмета у раду

80 (Р4п и Р4оп- 21 предмет; Ржп и
Ржоп- 59 предмета)

Укупно решених предмета

78

Остало нерешених предмета

2

Укупно разматраних жалби

10

Квалитет одлука

7 потврђених одлука
3 преиначене одлуке
Укинутих одлука није било

Број предмета у Суду по Закону о заштити узбуњивача
У току 2016. године у овај Суд је примљен само један предмет по
Закону о заштити узбуњивача који је и решен у истој години доношењем
потврђујуће одлуке.
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Број старих предмета у Суду
У току 2016. године у Суду је било 2.316 старих предмета по иницијалном акту, док старих предмета по датуму пријема у Суд није било.
Од укупног броја старих предмета по иницијалном акту 2.316
предмета, судије Прекршајног апелационог суда су решиле 2.142 предмета. На крају 2016. године остало је нерешено 174 предмета по иницијалном акту. Старих предмета по датуму пријем у Суд није било.
С обзиром на то да је на крају 2016. године остало 174 старих
предмета према иницијалном акту, потребно је нагласити да је 122 предмета примљено у Прекршајни апелациони суд у децембру 2016. године
У року предвиђеном Судским пословником биће донет Програм
решавања старих предмета и одмах приступити његовој реализацији.
Квалитет рада Суда
Према обавештењу Републичког јавног тужилаштва у току 2016.
године од стране заинтересованих странака поднето је 608 иницијатива за
подизање, односно подношење захтева за заштиту законитости против одлука Прекршајног апелационог суда. Од овог броја Републичко јавно тужилаштво је код Врховног касационог суда поднело 26 захтева за заштиту
законитости.
Врховни касациони суд је у 2016. години разматрао 36 захтева, а
квалитет одлука по ванредним правним лековима је следећи:
- потврђено 15 одлука или 41,67 %
- преиначених одлука 7 или 19,44%
- укинутих одлука 14 или 38,89 %
- делимично преиначено или укинутих одлука није било.
У односу на квалитет рада у 2015. години проценат потврђених
одлука је повећан за 20,05%, проценат преиначених је смањен за 0,83%,
док је проценат укинутих одлука смањен за 3% што говори о повећању
квалитета рада судија Прекршајног апелационог суда у 2016. години.
Укупан квалитет рада Прекршајног апелационог суда у односу на
број донетих одлука је 99,92%.
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Оцена рада:
Ради сагледавања рада Прекршајног апелационог суда за 2016. годину дати су подаци за 2015. и 2016. годину, како би се извршило неопходно упоређивања резултата рада:
2016

2015

Укупан број предмета у раду

28.231

32.217

Укупан број примљених предмета у раду

26.658

29.583

Укупан број преузетих предмета из
претходне године

1.573

2.634

26.604

30.597

Укупан број нерешених предмета

1.627

1.620

Просечан број предмета осталих у раду
по судији

26,67

25,71

Просечан прилив предмета по судији

39,73

42,69

Просечно решено по судији

39,65

44,15

22.720

26.641

Укупан број решених предмета

Предмети решени мериторном одлуком

Упоређивањем податка о раду Суда у 2015. и 2016. години долази
се до следећег закључка:
1. Укупан број предмета у раду у 2016. години био је мањи у односу на 2015. годину за 3.986 предмета
2. Укупан број примљених предмета у раду је у 2016. години је
био мањи у односу на 2015. годину за 2.925 предмета.
3. У 2016. години је решено 94,24% предмета, од чега мериторно
85,40%, просечан прилив предмета по судији је 39,73, просечан
број предмета решених по судији је 39,65, а број предмета осталих у раду по судији је 26,67, што доводи до коефицијента
ажурности од 0,73. У 2016. години број судија је био 61.
4. У 2015. години је решено 94,98% предмета, од чега мериторно
87.07%, просечан прилив предмета по судији је 42,69, просечан
број предмета решених по судији је 44,15, а број предмета оста198
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лих у раду по судији је 25,71, што доводи до коефицијента
ажурности од 0,60. У 2015. години број судија је био 63.
И у 2016. години изражен је веома висок проценат решених предмета у односу на број предмета у раду (94,24%); јако низак проценат застарелих предмета (0,037% или 10 предмета од укупно 28.231 предмета у
раду) као и непостојање старих предмета према датуму пријема у Суд, односно јако успешно савладан број старих предмета по иницијалном акту
(од 2.316 предмета у раду, решен 2.142 предмет, остало нерешено 174
предмета).

Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
у Прекршајном апелационом суду, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину
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2. Рад у седишту Прекршајног апелационог суда
Број предмета у раду, број решених и нерешених предмета
у 2016. години у седишту Суда
нерешени предмети на
крају 2015. године

591

примљени предмети у
току 2016. године

9.995

УКУПНО У РАДУ У
2016. ГОДИНИ

10.586

решено предмета у 2016. години

9.949

93,98%,

остало нерешено предмета у 2016. години

637

6,02%

мериторно решени предмети

8.265

83,07%

решено на други начин

1.684

16,93 %

Просечан месечни прилив по судији

39,51 предмета

просечно месечно решено по судији

39,32 предмета

просечно остало нерешено по судији

27,70 предмета

број поступајућих судија

23 судије

Број предмета у раду у седишту Суда 10.586 предмета, представља
37,50% свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда (28.231 предмета).
Седиште Суда надлежно је за поступање за подручја прекршајних
судова у Београду (са одељењима Суд у Барајеву и Гроцкој), Лазаревцу,
Обреновцу, Младеновцу (са одељењима Суда у Сопоту), Ваљеву (са одељењима суда у Лајковцу, Љигу, Мионици, Осечини и Убу), Лозници (са
одељењима Суда у Крупњу, Љубовији и Малом Зворнику), Смедереву (са
одељењима Суда у Великој Плани и Смедеревској Паланци) Шапцу (са
одељењима Суда у Богатићу, Владимирцима и Коцељеви) и Пожаревцу
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(са одељењима Суда у Великом Градишту, Голупцу, Жабарима, Жагубици, Кучеву, Малом Црнићу и Петровцу на Млави).
3. Рад Одељења Прекршајног апелационог суда у Крагујевцу
нерешени предмети на
крају 2015. године

629

примљени предмети у
току 2016. године

6.631

УКУПНО У РАДУ У
2016. ГОДИНИ

7.260

решено предмета у 2016. години

6.599

90,90 %,

остало нерешено предмета у 2016. години

661

9,10 %

мериторно решени предмети

5.714

86,59%

решено на други начин

885

13,41%

Просечан месечни прилив по судији

40,19 предмета

просечно месечно решено по судији

39,99 предмета

просечно остало нерешено по судији

44,07 предмета

број поступајућих судија

15 судија

Број предмета у раду у Одељењу суда у Крагујевцу 7.260 предмета, представља 25,72 % свих предмета у раду Прекршајног апелационог
суда (28.231 предмета).
Одељење Суда у Крагујевцу надлежно је за поступање за подручја
прекршајних судова у Аранђеловцу (са одељењем Суда у Тополи), Горњем Милановцу, Јагодини (са одељењима Суда у Деспотовцу, Свилајнцу
и Ћуприји), Крагујевцу (са одељењима Суда у Баточини, Книћу и Рачи),
Краљеву (са одељењем Суда у Врњачкој Бањи), Крушевцу (са одељењима
Суда у Александровцу, Брусу, Варварину и Ћићевцу), Новом Пазару (са
одељењем Суда у Тутину), Параћину, Пожеги (са одељењима Суда у Ариљу, Ивањици и Косијерићу), Пријепољу (са одељењима Суда у Новој Ва201
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роши и Прибоју), Рашки, Сјеници, Трстенику, Ужицу (са одељењима Суда у Бајиној Башти и Чајетини) и Чачку (са одељењем Суда у Гучи).
4. Рад Одељења Прекршајног апелационог суда у Нишу
нерешени предмети на
крају 2015. године

264

примљени предмети у
току 2016. године

4.688

УКУПНО У РАДУ У
2016. ГОДИНИ

4.952

решено предмета у 2016. години

4.827

97,48 %

остало нерешено предмета у 2016. години

125

2,52%

мериторно решени предмети

4.209

87,20 %,

решено на други начин

618

12,80 %

Просечан месечни прилив по судији

38,74 предметa

просечно месечно решено по судији

39,89 предмета

просечно остало нерешено по судији

11,36 предмета

број поступајућих судија

11 судија

Број предмета у раду у Одељењу суда у Нишу 4.952 предмет,
представља 17,54 % свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда
(28.231 предмета).
Одељење Суда у Нишу надлежно је за поступање за подручја прекршајних судова у Врању (са одељењима Суда у Бујановцу, Владичином
Хану и Сурдулици), Зајечару (са одељењима Суда у Бољевцу, Бору, Књажевцу и Сокобањи), Лесковцу (са одељењима Суда у Бојнику, Власотинцу, Лебану и Медвеђи), Неготину (са одељењима Суда у Кладову и Мајданпеку), Нишу (са одељењима Суда у Алексинцу, Дољевцу, Житорађи,
Мерошини, Ражњу и Сврљигу), Пироту (са одељењима Суда у Белој Паланци и Димитровграду), Прешеву, Прокупљу (са одељењима Суда у Бла202
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цу и Куршумлији) и Косовској Митровици (са одељењима у Гораждевцу,
Грачаници, Ранилигу и Штрпцу).
5. Рад Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду
нерешени предмети на
крају 2015. године

88

примљени предмети у
току 2016. године

5.344

УКУПНО У РАДУ У
2016. ГОДИНИ

5.432

решено предмета у 2016. години

5.228

96,24 %,

остало нерешено предмета у 2016. години
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3,76 %

мериторно решени предмети

4.531

86,67%

решено на други начин

697

13,33%

Просечан месечни прилив по судији

40,48 предмета

просечно месечно решено по судији

39,61 предмета

просечно остало нерешено по судији

17 предмета

број поступајућих судија

12 судија

Број предмета у раду у Одељењу суда у Новом Саду 5.432 предмета, представља 19,24 % свих предмета у раду Прекршајног апелационог
суда (28.231 предмета).
Одељење Суда у Новом Саду надлежно је за поступање за подручја прекршајних судова у Бачкој Паланци (са одељењима Суда у Бачу и
Бачком Петровцу), Бечеју (са одељењима Суда у Жабљу, Србобрану и Темерину), Вршцу (са одељењем Суда у Белој Цркви и Пландишту), Зрењанину (са одељењем Суда у Житишту, Новом Бечеју и Сечњу), Кикинди
(са одељењем Суда у Новој Црњи и Новом Кнежевцу), Новом Саду (са
одељењима Суда у Беочину, Врбасу и Тителу), Панчеву (са одељењем Су203
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да у Алибунару, Ковачици, Ковину и Опову), Руми (са одељењима Суда у
Инђији , Иригу, Пећинцима и Старој Пазови), Сенти (са одељењима Суда
у Ади, Кањижи и Чоки), Сомбору (са одељењима Суда у Апатину, Кули и
Оџацима), Сремској Митровици (са одељењем Суда у Шиду) и Суботици
(са одељењима Суда у Бачкој Тополи и Малом Иђошу).
У циљу постизања равномерне оптерећености судија и примене
чланова 20 и 21 Правилника о критеријумима, мерилима поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова и Судског пословника у току 2016. године донете су три одлуке председника Прекршајног
апелационог суда I Су.бр. 2/16-772 од 13.10.2016. године, I Су.бр. 2/16-836
од 09.16.2016. године и I Су.бр. 2/16-922 од 01.12.2016. године. На основу
ових одлука судије у седишту и одељењима Суда су задуживане новопримљеним предметима за које су надлежни и седиште и одељења Суда и за
поступање по тим предметима привремено су распоређиване на рад у седиште или у одељење Суда, у зависности од тога из чије је територијалне
надлежности предмет.
6. Рад Одељења судске праксе и седнице свих судија
Годишњим распоредом послова Прекршајног апелационог суда за
2016. годину у Одељењу Судске праксе поступало је укупно 6 судија и то
3 судије из седишта Суда и по 1 судија из сваког одељења Суда. Раду
Одељења помагало је 15 судијских помоћника Суда.
Све одлуке донете у Прекршајном апелационом суду и у 2016. години пролазиле су контролу Одељења судске праксе у седишту Суда, те је
сходно томе задржана пракса из претходног периода да у седишту Суда
једном недељно Одељење судске праксе прегледа све одлуке урађене у
току претходне недеље, што у просеку износи 512 предмета, након чега
врше консултације у погледу спорних одлука. Такође се све прегледане,
односно неспорне одлуке, експедитују из седишта Суда, што у великој
мери убрзава и побољшава поступак експедиције пресуда.
Одељење судске праксе води општи и посебан регистар судске
праксе ради евиденције одлука Уставног суда и Европског суда за људска
права и одлуке Врховног касационог суда донете по ванредним правним
средствима против одлука Прекршајног апелационог суда, односно утврђени правни ставови овог Суда.
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Судије Одељења судске праксе овог Суда биле су у контакту и комуникацији са судијама одељења судске праксе из свих прекршајних судова поводом разних спорних питања.
У току 2016. године одржано је 4 седнице свих судија на којима су
заузета правна схватања, разматрана спорна питања, дата мишљења о кандидатима за избор судија и разматрана остала питања из делокруга седнице свих судија.
7. Контрола рада прекршајних судова
Сагласно Плану непосредног увида у рад прекршајних судова у
2016. години спроведена је редовна контрола рада 4 прекршајна суда у Републици Србији.
У непосредном увиду у рад је учествовало 9 судија (укључујући и
замене - 18 судија) овог Суда и о резултатима контроле и предложеним
мерама израдиле извештаје, док је израда анализе резултата целокупног
непосредног увида у рад сва 4 прекршајна суда у току.
Наложени непосредни увид у рад у прекршајних судова у Републици Србији, односио се на правилност, законитост и благовременост
поступања судија у доношењу и извршењу одлука и поштовање одредби
Судског пословника у раду писарнице.
Контролом по принципу случајног узорка су били обухваћени првенствено следећи предмети:
- нерешени предмети (са посебним освртом на старе предмете);
- предмети у којима је наступила застарелост права на вођење поступка;
- предмети у којима су одлуке првостепеног суда биле укинуте;
- предмети у којима је поступак обустављен из свих других разлога осим застарелости;
- остали предмети (по избору судија који обављају надзор);
- предмети на извршењу (архивирани извршени, неизвршени и застарели).
У погледу рада писарнице надзор се првенствено односио на проверу равномерне расподеле предмета, благовременост и правилност заво205
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ђења и развођења предмета кроз уписнике и помоћне књиге, отпремање
писмена, закључивање књига, наплату казни, такси и трошкова и друге
радње које писарница обавља према Судском пословнику.
8. Учешће судија у радним групама и остале активности
- У току 2016. године судије овог Суда су учествовале у раду следећих радних група:
- Зоран Пашалић председник Суда: члан Радне групе за израду
SIPRES апликације (радна група за израду Система прекршајних судова).

Судија Мирјана Тукар: члан Радне групе за израду SIPRES апликације (радна група за израду Система прекршајних судова). Судија је такође учествовала на Годишњем саветовању судија РС у Врњачкој Бањи и
Саветовању судија прекршајних судова у Кладову као предавач са радом
на тему: "Новине у Закону о јавном реду и миру".
Судија Марија Вуковић Станковић: Члан Радне групе за израду
Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова. Судија је учествовала на Годишњем саветовању судија РС у Врњачкој Бањи као предавач са радом на
тему: "Примена принципа некажњавања у пракси прекршајних судова".
Судија Миланка Димитријевић: Судија је учествовала на Саветовању судија прекршајних судова у Кладову као предавач са радом на тему: "Закон о јавном окупљању".
Судија Славица Бркић – члан Радне групе за праћење примене
Програма за решавање старих предмета.
Судија Невенка Димитријевић – заменик члана Комисије за избор
члана Високог савета судства.
Судија Зорка Добривојевић – члан Комисије Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијских помоћника.
Судија Жива Новаковић – члан Дисциплинске комисије Високог
савета судства до 26.08.2016. године.
Судија Весна Адамовић – члан Радне групе Министарства правде
за израду Закона о судским вештацима.
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Управитељ писарнице Гордана Деспотовић - члан Радне групе за
израду SIPRES апликације (радна група за израду Система прекршајних
судова).
Судије Комисије за вредновање рада судија и председника судова
су у 2016. години вредновали рад судија Прекршајног суда у Београду,
Новом Саду и Панчеву који су изабрани на трогодишњи мандат.
9. Рад судске управе
У оквиру дефинисаних послова судске управа из чл. 6 и 7 Судског
пословника, у току 2016. године активности судске управе су између осталог биле и следеће:
- уређивање унутрашњег пословања у Суду: донет је Правилник
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном
апелационом суду, спроведена рационализација радних места у складу са
Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору, усвојен је План набавки за 2016. годину, донет Програм решавања старих предмета у 2016. години, План непосредног увида у рад прекршајних судова у 2016. години, Нацрт буџета за 2017. годину, Годишњи
распоред послова за 2017. годину. У априлу 2016. године седиште Суда је
пресељено у Катанићеву улицу;
- обавезни извештаји: квартални извештаји о извршењу јавних
набавки, месечни извештаји о коришћењу службених возила, месечни извештаји за Регистар запослених, евиденцију Министарства правде о запосленима, шестомесечни извештај о притужбама сходно Судском пословнику и остали извештаји.
- захтев за приступ информацијама од јавног значаја: у извештајном периоду поднето је 55 захтева за приступ информацијама од јавног
значаја од којих је 49 усвојено, 5 одбијено и 1 одбачен.
10. Jавност рада
На основу Плана за повећање поверења јавности у рад Прекршајног
апелационог суда VII Су. бр. 40/14-139 од 01.04.2014, године и сходно донетим циљевима Плана, у складу са опредељеним надлежностима у спровођењу Плана, спроведене су активности у смислу саопштења за јавност, телевизијски и радио наступи, интервјуи за писане и интернет медије.
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У претходној години повећано је присуство на друштвеним и социјалним мрежама које траје од 2013. године и у том домену комуникације са широм јавношћу Прекршајни апелациони суд држи водећу позицију
у смислу присутности, брзине и тачности одговора на постављена питања
и ажурност о обавештавању јавности о значајним догађајима, попут отварања или адаптације нових судова, резултатима Прекршајног апелационог
суда и појединачних прекршајних судова у РС, актуелној судској пракси,
изменама и допунама Закона о прекршајима и о конкретним променама и
шта оне значе за грађане.
У оквиру горе наведених предузетих радњи Прекршајни апелациони суд издао је националним медијима више од 100 афирмативних текстова и медијских наступа и свако саопштење је преузето од стране водећих медијских кућа, у којима су објављивана у потпуности и неизмењено,
чиме је постигнут циљ да се грађани благовремено, транспарентно и у
потпуности информишу о активностима Прекршајног апелационог суда,
што је поновљен успех из претходне године, ако се има у виду да новинске агенције у просеку добијају дневно око 1200 вести а само 200 до 250
вести се објави, о чему су сведочили и текстови у медијима који су обрађивали тематику отворености судова у РС, где је у Прекршајни апелациони суд посебно истакнут као институција која је увек спремна да изађе у
сусрет медијима и да обради захтеве новинара на више него задовољавајући начин.
Током 2016. године настављено је са подршком у изради интернет
презентација прекршајних судова у Републици Србији у смислу помоћи
судовима који немају запослена лица из области информационих технологија или немају одобрена средства за сврху интернет презентације. Потпуна реализација ове активности која је била планирана за крај 2016. године
пролонгирана је из техничких разлога за трећи квартал 2017 године.
Прекршајни апелациони суд учествовао је у кампањи приближавања прекршајних судова грађанима у оквиру USAID – ЈРГА (Пројекат за
реформу правосуђа и одговорну власт), кроз једнодневне манифестације
под називом ``Отворена врата`` где су грађани могли да се упознају са
улогом прекршајних судова у правосудном систему Републике Србије,
као и са симулираним поступцима који су изведени пред овим судовима у
ту сврху.
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Такође у сарадњи са Удружењем судија прекршајних судова, направљено је више радионица за обуку судија у наступима у јавности и више јавних панела и семинара, како националног тако и регионалног карактера на којој је учешће узео Прекршајни апелациони суд.
У светлу доношења новог Закона о Заштити од насиља у породици, Прекршајни апелациони суд је наставио да јавно подржава кампању и
иницијативу против породичног насиља коју је покренуло Министарство
Правде РС, и након усвајања закона.
ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
Надлежност прекршајних судова прописана је чланом 27. Закона о
уређењу судова и Законом о заштити права на суђење у разумном року.

Графички приказ примљених, решених и нерешених предмета
на нивоу свих прекршајних судова, по подацима из статистичких извештаја
за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину
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У поређењу са 2015. годином резултати рада прекршајних
судова у 2016. години изгледају овако:
2015

2016

1.255.992

1.385.485

816.936

799.681

439.056

585.804

669.559

786.261

586.433

599.224

1.211,64

1.235,51

153,44

149,89

125,76

147,38

397.668

365.937

Укупан проценат укинутих одлука

21,61

17,74

Ажурност

7,90
484

8.99
485

Укупан број предмета у раду
Укупан број примљених
предмета
Укупан број нерешених
предмета из претходне године
Укупан број решених предмета
Укупан број нерешених
предмета
Просечан број предмета oсталих
у раду по судији
Просечан прилив предмета
по судији
Просечно решено предмета
по судији
Предмети решени мериторном
одлуком

Број судија

Из наведених података произлази да је у 2016. години у односу
на 2015. годину :
- већи број предмета у раду за 129.493 предмета
- мањи прилив предмета за 17.255 предмета
- број судија повећан за једног судију
- решено више предмета за 116.702
- број мериторних одлука мањи за 31.731
- повећан квалитет рада за 3,87%
- смањена ажурност за 1.09
- број нерешених предмета већи за 12.791 предмет.
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Саобраћај
Привреда
Јавни ред
Финансије и царине
Јавна безбедност
Здравствена
и соц. заштита
Радни односи
Одбрана - војска
Образовање
наука култура
Управа

Мериторно решено у
процентима

Мериторно решено

Укупно решено у
процентима

Укупно решено

Укупан број
предмета

Материја ПР и ПРМ

Година

Анализа по материјама:

2015

442.616 238.400 53,86% 210.675

88,37%

2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015

480.372 278.170 57,91% 225.060
142.853 82.560 66,12% 72.534
118.305 64.319 54,37% 51.288
73.217 47.443 64,79% 40.328
58.372 34.800 59,62% 28.700
63.100 26.191 41,51% 23.508
61.164 28.809 47,10% 22.302
50.507 36.338 71,95% 34.956
36.886 24.275 65,81% 20.643
13.381
6.991 52,25% 4.409

80,91%
87,86%
79,74%
85%
82,47%
89,76%
77,41%
96,19%
85,04%
63,07%

2016

9.342

4.874 52,17%

4.293

88,08%

2015
2016
2015
2016
2015

10.023
9.036
8.445
11.765
4.356

4.201
4.539
3.823
6.648
2.093

41,91%
50,23%
45,27%
56,51%
48,05%

3.969
4.030
3.573
5.954
2.007

94,48%
88,79%
93,46%
89,56%
95,89%

2016

4.270

2.237 52,39%

1.686

75,37%

2015
2016

3.319
3.851

1.775 53,48%
2.276 59,10%

1.709
1.819

96,28%
79,92%
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Од укупног броја предмета у прекршајним судовима и даље је
највећи број предмета из области Закона о безбедности саобраћаја, а најмањи из области управе.
Просечан прилив предмета по судији
Највећи просечан прилив

Најмањи просечан прилив

1.

Прекршајни суд
у Београду

288

1.

Прекршајни суд у Косовској Митровици

11

2.

Прекршајни суд
у Новом Саду

162

2.

Прекршајни суд
у Сјеници

43

3.

Прекршајни суд
у Лесковцу

162

3.

Прекршајни суд
у Прешеву

72

4.

Прекршајни суд
у Новом Пазару

157

4.

Прекршајни суд
у Неготину

75

5.

Прекршајни суд
у Нишу

152

5.

Прекршајни суд
у Параћину

6.

Прекршајни суд
у Бачкој Паланци

У односу на 2015. годину просечан прилив предмета по судији у
прекршајним судовима је смањен. Наведени подаци показују да је разлика између прекршајног суда са највећим и најмањим приливом
предмета 6,70 пута и повећана је у односу на 2015. годину када је износила 4,84 пута.
Прекршајни судови у Београду и Нишу су и у 2015. години били
судови са највећим просечним приливом предмета:
Прекршајни суд у
Београду
Прекршајни суд Нишу

2015
2016
2015
2016

257
288
197
152
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предмет
Смањен прилив за 45
предмета
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Прекршајни судови у Сјеници и Неготину су и у 2015. години
били судови са најмањим просечним приливом предмета:
Прекршајни суд у Сјеници

2015
2016
Прекршајни суд у Неготину 2015
2016

53
43
78
75

Смањен за 10 предмета
Смањен за 3 предмета

Уочено је да је Прекршајни суд у Сјеници од 2014. године суд са
најмањим приливом, као и да су прекршајни судови у Београду и Нишу
били међу судовима са највећим просечним приливом предмета од 2014.
године.
Просечно решено предмета по судији
Највише решено по судији
1. Прекршајни суд
у Лесковцу
2. Прекршајни суд
у Београду
3. Прекршајни суд
у Зрењанину
4. Прекршајни суд
у Сремској Митровици
5. Прекршајни суд
у Јагодини

Најмање решено по судији

168
158
140
134
130

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прекршајни суд у Косовској Митровици
Прекршајни суд
у Сјеници
Прекршајни суд
у Прешеву
Прекршајни суд
у Параћину
Прекршајни суд
у Зајечару
Прекршајни суд
у Рашкој

12
39
58
59
60
61

Поред тога што прекршајни судови у Београду и Лесковцу имају
и највећи број просечног месечног прилива по судији, уједно су и међу
судовима који имају највише просечно решених предмета по судији.
Прекршајни судови у Сјеници, Прешеву, Параћину и Зајечару
као судови који имају најмањи број решених предмета по судији су уједно и судови са најмањим просечним приливом предмета по судији. У
2014. и 2015. години су прекршајни судови у Сјеници и Прешеву били
међу 5 судова који су имали најмањи број решених предмета по судији.
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Проценат мериторних одлука
Највећи % мериторних одлука
1. Прекршајни суд
у Лазаревцу
2. Прекршајни суд
у Бечеју
3. Прекршајни суд
у Пожаревцу
4. Прекршајни суд
у Крагујевцу
5. Прекршајни суд
у Врању

Најмањи % мериторних одлука

1. Прекршајни суд
у Београду
2. Прекршајни суд
99,84%
у Нишу
3. Прекршајни суд
99,59%
у Пријепољу
4. Прекршајни суд
99,57%
у Руми
5. Прекршајни суд
99,50%
у Зрењанину
99,92%

60,54%
72,27%
74%
74,17%
76,03%

Просечан проценат мериторно решених предмета за све прекршајне судове је 76,35%.
Проценат решених предмета у односу на укупан број
предмета у раду
Највећи % решених предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прекршајни суд у Косовској Митровици
Прекршајни суд
у Лесковцу
Прекршајни суд
у Јагодини
Прекршајни суд
у Зрењанину
Прекршајни суд
у Прешеву
Прекршајни суд
у Неготину

Најмањи % решених предмета

70,36%
62,73%
61,91%
61,31%
61,16%

1.
2.
3.
4.
5.

60,97%
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Прекршајни суд
у Новом Пазару
Прекршајни суд
у Рашкој
Прекршајни суд
у Панчеву
Прекршајни суд
у Новом Саду
Прекршајни суд
у Београду

27,07%
33,78%
34,09%
35,43%
35,78%
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Прекршајни судови у Прешеву и Неготину су и у 2015. години,
били међу судовима који су имали највећи проценат решених предмета у
односу на укупан број предмета у раду (а прекршајни суд у Прешеву и у
2014. години), док је суд у Новом Пазару и у 2015. години био међу судовима са најмањим процентом решених предмета по овом показатељу.
Проценти по овом показатељу су смањени у односу на 2015. годину, а упоредни приказ је следећи:
2015
Прекршајни суд са највећим
процентом решених предмета у
односу на број предмета у раду 2016

77,39%

Прекршајни суд са најмањим 2015
процентом решених предмета у
односу на број предмета у раду 2016

40,76%

Смањен за 7,03%
70,36%

27,07%

Смањен за 13,69%

Просечно предмета остало у раду по судији

1.
2.
3.
4.
5.

Највише предмета остало
у раду по судији
Прекршајни суд
2.408
у Београду
Прекршајни суд
у Нишу
Прекршајни суд
у Врању
Прекршајни суд
у Новом Саду
Прекршајни суд
у Пријепољу

1.740
1.472
1.434
1.416

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Најмање предмета остало
у раду по судији
Прекршајни суд у Ко20
совској Митровици
Прекршајни суд
у Сјеници
Прекршајни суд
у Прешеву
Прекршајни суд
у Неготину
Прекршајни суд
у Трстенику
Прекршајни суд
у Пироту

128
213
373
384
387
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Прекршајни судови у Београду, Нишу и Врању су и у 2015. години били судови за највећим бројем предмета осталих у раду по судији. У суду у Београду тај број је знатно повећан, а с тим у вези треба
узети у обзир чињеницу да је то суд са највећим просечним приливом
по судији. Табеларни приказ показатеља овог параметра је следећи:
Прекршајни суд у Врању
Прекршајни суд у
Београду
Прекршајни суд у Нишу

2015
2016
2015
2016
2015
2016

2.091
1.472
1.700
2.408
1.985
1.740

Смањен за 619 предмета
Повећан за 708 предмета
Смањен за 245 предмета

Судови којима је најмање остало предмета у раду по судији у
2015. и у 2016. години су прекршајни судови у Сјеници и Прешеву. Треба
уочити да је у прекршајним судовима у Прешеву и Сјеници и најмањи
број решених предмета по судији и најмањи прилив предмета по судији.
Највећи % укинутих одлука
1.
2.
3.
4.
5.

Прекршајни суд
у Врању
Прекршајни суд
у Бачкој Паланци
Прекршајни суд
у Сенти
Прекршајни суд
у Пироту
Прекршајни суд
у Рашкој

Најмањи % укинутих одлука

29,61% 1.
2.

27,94%

3.

25,46%
24,66 %
24,36 %

4.
5.

Прекршајни суд
у Обреновцу
Прекршајни суд
у Трстенику
Прекршајни суд
у Младеновцу
Прекршајни суд
у Панчеву
Прекршајни суд
у Ваљеву

6,57%
8,77%
10,83%
12,59%
12,76%

Висок проценат укинутих одлука и даље су имали прекршајни
судови у Рашкој и Сенти. Судови са најмањим процентом укинутих одлука у и 2015. години били су судови у Обреновцу, Трстенику, Ваљеву и
Младеновцу. Најмањи и највећи проценти укинутих одлука су смањени,
што се може видети у следећем приказу:
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2015
Прекршајни суд са највећим
процентом укинутих одлука 2016
Прекршајни суд са најмањим процентом укинутих
одлука (у обе године то је
Прекршајни суд у
Обреновцу)

48,27%
29,61%

2015

Смањен за 18,66%

7,38%
Смањен за 0,81%

2016

6,57%

Ажурност
Најлошији коефицијент
ажурности

Најбољи коефицијент ажурности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прекршајни суд
у Косовској Митровици
Прекршајни суд
у Прешеву
Прекршајни суд
у Сјеници
Прекршајни суд
у Трстенику
Прекршајни суд
у Пироту
Прекршајни суд
у Обреновцу

1.97
3,23
3,25
4,38
4,90

1.
2.
3.
4.
5.

Прекршајни суд
у Крагујевцу
Прекршајни суд
у Нишу
Прекршајни суд
у Београду
Прекршајни суд
у Врању
Прекршајни суд
у Рашкој

12,66
12,47
11,85
11,18
11,17

5,27

Најбољи коефицијент ажурности 2 0 1 5 . и у 2016. години,
остварили су прекршајни судови у Прешеву и Сјеници.
Најлошији коефицијент ажурности к а о и у 2 0 1 5 . г о д и н и
имао је Прекршајни суд у Крагујевцу.

217

Билтен Врховног касационог суда
Застарели предмети у прекршајним судовима у 2016. години
Најмањи број застарелих
предмета

Највећи број застарелих предмета
1. Прекршајни суд
у Београду
2. Прекршајни суд
у Новом Саду
3. Прекршајни суд
у Нишу
4. Прекршајни суд
у Крагујевцу
5. Прекршајни суд
у Шапцу

35.468 1. Прекршајни суд
у Косовској Митровици
6.983 2. Прекршајни суд
у Сјеници
6.611 3. Прекршајни суд
у Прешеву
3.917 4. Прекршајни суд
у Трстенику
2.789 5. Прекршајни суд
у Пироту
6. Прекршајни суд
у Обреновцу

4
25
31
69
112
139

Застарели предмети у прекршајним судовима у 2016. години
у односу на укупан број решених предмета
Најмањи % застарелих
предмета

Највећи % застарелих предмета
1. Прекршајни суд
у Косовској Митровици
2. Прекршајни суд
у Горњем Милановцу
3. Прекршајни суд
у Крагујевцу
4. Прекршајни суд
у Новом Саду
5. Прекршајни суд у Београду
6. Прекршајном суду
у Нишу

50%

1.

32,39% 2.
29,02% 3.
27,09% 4.
27,03% 5.
24,87%
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Прекршајни суд
у Прешеву
Прекршајни суд
у Пожаревцу
Прекршајни суд
у Пироту
Прекршајни суд
у Трстенику
Прекршајни суд
у Сјеници

1,72%
2,03%
2.80%
3,26%
3,35%
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Застарели предмети у прекршајним судовима у 2015. години
Највећи број застарелих предмета
1.
2.
3.
4.
5.

Прекршајни суд у Бе- 37.803
ограду
Прекршајни суд у
10.186
Новом Саду
Прекршајни суд у
4.251
Крагујевцу
Прекршајни суд у
3.440
Шапцу
Прекршајни суд у
3.381
Нишу

1.
2.
3.
4.
5.

Најмањи број застарелих
предмета
Прекршајни суд у
39
Пожеги
Прекршајни суд у
Прешеву
48
Прекршајни суд у
Сјеници
120
Прекршајни суд у
Трстенику
121
Прекршајни суд у
122
Пироту

Застарели предмети у прекршајним судовима у 2015. години у односу
на укупан број решених предмета
Највећи % застарелих предмета
1.
2.
3.
4.
5.

Прекршајни суд у
33,67%
Крагујевцу
Прекршајни суд у
33,43%
Новом Саду
Прекршајни суд у Бе- 33,15%
ограду
Прекршајни суд у
32,62%
Горњем Милановцу
Прекршајни суд у
29,21%
Лазаревцу

Најмањи % застарелих предмета
1. Прекршајни суд у По- 1,98%
жеги
2. Прекршајни суд у
2,10%
Прешеву
3. Прекршајни суд у Пи- 2,53%
роту
4. Прекршајни суд у
4,20%
Сенти
5. Прекршајни суд у По- 4,53%
жаревцу

Анализирајући застарелост предмета у прекршајним судовима која је у 2015. години у односу на укупан број решених предмета износила
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20,63 % уочава се да је у 2016. години у односу на укупан број решених
предмета проценат смањен и износи 18,71%.
У погледу појединачних судова који имају највећи број застарелих предмета, у односу на 2015. годину, број застарелих предмета у прекршајним судовима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Шапцу је смањен.
Прекршајни суд у
Београду
Прекршајни суд
у Новом Саду
Прекршајни суд
у Шапцу
Прекршајни суд
у Крагујевцу

2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016

37.803
35.468
10.186
6.983
3.440
2.789
4.251
3.917

Смањен за 2.335 предмета
Смањен за 3.203 предмета
Смањен за 651 предмет
Смањен за 334 предмета

Такође је смањен и број застарелих предмета у судовима који су у
2015. години имали најмањи број застарелих предмета и то у прекршајним судовима у Прешеву, Сјеници, Трстенику и Пироту. У погледу појединачних судова који имају највећи број застарелих предмета у односу на
укупан број решених предмета, у односу на 2015. годину, проценат је
смањен у судовима у Крагујевцу, Новом Саду и Београду, док је проценат
у суду у Горњем Милановцу исти.
Прекршајни судови у Прешеву и Пожаревцу су у 2015. и 2016. години међу судовима који имају најмањи број застарелих предмета у односу на укупан број решених предмета, с тим што је тај проценат у 2016. години смањен.
Извршење прекршајних налога у прекршајним судовима
у 2016. години
У прекршајним судовима у Републици Србији је било 468.590
предмета у раду, чији је предмет био извршење прекршајних налога издатих у складу са чланом 168 Закона о прекршајима. Од тога је 187.425
предмета пренето из 2015. године, а 281.165 предмета је примљено у рад у
2016. години.
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Од броја 468.590 укупно предмета у раду извршено је 249.319
предмета, док је неизвршених предмета остало 219.271.
Извршење новчаних казни и трошкова прекршајног поступка
у прекршајним судовима у 2016. години
У току 2016. године у прекршајним судовима у Републици Србији
је извршен износ од 4.371.133.863,56 динара на име новчаних казни, износ
од 300.533.407,95 динара на име трошкова прекршајног поступка, што
укупно износи 4.671.667.271,51 динар.
ЗАКЉУЧАК О РАДУ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА
Квантитет, квалитет и ажурност: Наведени табеларни подаци показују да су прекршајни судови у 2016. години у односу на 2015. годину
имали смањен прилив предмета, али повећан укупан број предмета у раду, док
је број судија у 2016. години био незнатно већи (за једног судију). Укупан
број решених предмета у 2016. години је већи, а проценат укинутих одлука је смањен за 3,87%, те се може рећи да је рад судова побољшан у односу на 2015. годину, у погледу квалитета и квантитета.
П р и л и в п р е д м е та п о м а т е р и ј и : П осматрано по материјама у 2016. години се у односу на 2015. годину уочава већи прилив
предмета у с л е д е ћ и м материјама: с а о б р а ћ а ј за 3 7 . 7 5 6 предмета, одбрана - војска за 3.320 предмета, управа за 532. Мањи прилив предмета је у следећим материјама: финансије и царина за 1.936 предмета, у
материји јавна безбедност смањен за 13.621, у материји здравствена и социјална заштита смањен за 4.039 предмета, у материји радни односи за
987, у материји образовање, наука и култура за 86, привреде за 24.548
предмета, јавни ред и мир за 14.845 предмета.
Број предмета осталих у раду: На основу датих податка уочава
се и да је у односу на 2015. годину, број предмета осталих у раду на
крају извештајног периода в е ћ и з а 1 2 . 7 9 1 п р е д м е т .
Застарели предмети: Проценат застарелих предмета у односу на
укупан број решених предмета у 2016. години (18,71%) је смањен у односу на тај податак за 2015. годину (20,63%) и то за 1.92%.
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Предлози мера за побољшање рада прекршајних судова у 2017.
години:
Прекршајни апелациони суд је у 2016. години, поред сталног разматрања статистичких извештаја о раду прекршајних судова, извршио контролу рада 4 прекршајна суда која имају највећи број предмета у раду (судови у
Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду). И у 2016. години контролу је
вршило истих 9 судија као и у 2015. години. При вршењу контроле усаглашени су ставови око критеријума који су се примењивали приликом оцене
рада суда као правилног или неправилног који су били мерљиви и транспаренти. Појединачни извештаји о контроли су садржали конкретне мере наложене прекршајним судовима ради побољшања рада судова.
Поред контроле које су вршиле судије овог Суда наложено је председницима судова, који нису били контролисани, да сами изврше контролу нерешених предмета, старих предмета (посебно из 2010., 2011., 2012.,
и 2013. године), застарелих предмета, предмета у којима су биле укинуте
првостепене одлуке, предмета на извршењу и предмета у којима је поступак обустављен из свих других разлога осим застарелости. Председници
судова су о овој контроли доставили извештаје председнику овог Суда.
Председницима судова је у октобру 2016. године наложено да судије предмете који су већ постали стари приоритетно ставе у рад и да их
окончају до краја 2016. године, а да предмете којима прети статус "стари",
попише по областима и судијама којима су додељени и да провере спровођење мера из програма решавања старих предмета.
У вези са наведеним активностима Прекршајног апелационог суда,
потребно је рећи да ће се након сачињавања Анализе спроведене контроле
и анализе извештаја председника прекршајних судова, предузети активности у току 2017. године чија природа ће зависити од врсте предложених
мера у Анализи. Конкретније, циљ предузимања мера биће утврђивање
врсте одговорности за неажурнан или неправилан рад суд, односно да ли
постоје објективне околности које су утицале да суд ради неажурно или
неправилно или је питање субјективне одговорности поступајућег судије.
Мере ће обухватити:
- наставак, како редовних тако и ванредних, контрола рада судова и
у 2017. години, а нарочито судова који су показали ниску ажурност рада,
222

Општа седница
повећан проценат застарелих предмета и повећан број нерешених предмета,
- настављање сарадње судија Одељења судске праксе у Прекршајном апелационом суду са судијама одељења судске праксе у прекршајним
судовима,
- одржавање састанака са председницима судова,
- наставак едукације судија и судијских помоћника и едукације референата извршења.
- праћење рада на старим предметима према редоследу пријема, од
стране председника судова,
- одржавање састанака са судијама извршења у судовима у којима
су Годишњим распоредом послова одређене судије извршења,
- контрола рада писарнице свих прекршајних судова, а нарочито
оних код којих су уочена знатнија одступања од просечних резултата, најпре у погледу застарелости и тамо где је поступак прекинут са предлозима
мера за унапређење рада писарнице све у циљу побољшања рада судова.
ЗАКЉУЧЦИ
О РАДУ СУДОВА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
1.
Годишњи извештај о раду свих судова у Републици Србији за 2016.
годину указује на изузетне резултате судова који су решили 2.953.921 предмет из судеће и извршне материје, као и још 1.829.054 предмета овере потписа, рукописа и преписа и других предмета у којима је поступано по захтевима грађана – који се не исказују у званичним статистикама (будући да
нису из судеће материје, односно из материје извршења).
Ове импозантне резултате остварило је 2.569 судија који су ефективно поступали и 10.563 судског особља - запосленог у судовима, у својству државних службеника и намештеника.
Системске законодавне мере, мере и обавезе из стратешких документа Врховног касационог суда, посебно у извршној материји, уз подршку Европске уније кроз пројекат из предприступних фондова "Унапређење ефикасности правосуђа", омогућиле су смањење броја извршних
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предмета у 2016. години у односу на 2015. годину – за 811.322 извршна
предмета. Тако је после низа година у којима је број извршних предмета
повећаван, дошло до смањења броја нерешених старих предмета у овој
материји, јер ово оптерећење судова није могло бити отклоњено увођењем новог система извршења преко јавних извршитеља.
Број старих предмета у Републици, у односу на 2012. годину, смањен је у свим материјама за - 814.101, а не рачунајући предмете извршења
за - 14.955.
2.
Упоредни подаци о примљеним предметима у свим судовима у
Републици Србији (прилив нових предмета) указује на знатно повећање
прилива у 2015. и 2016. години. Очекивани прилив према показатељима у
периоду од 2012. до 2014. године био је, без предмета извршења, на нивоу
од око 1.500.000 предмета годишње. Међутим, у 2015. години судови су
примили 1.902.475 предмета, што је 415.840 више у односу на 2014. годину, то јест у односу на очекивања. У 2016. години прилив је поново био
изнад очекиваног, па чак и изнад оног оствареног у 2015. години. Тако је
у судски систем, током 2015. и 2016. године, ушло преко 850.000 предмета више од очекиваног годишњег прилива, што је утицало на остварење
планираних циљева из стратешких докумената Врховног касационог суда
за решавање старих предмета.
Посебну категорију предмета у повећаном приливу чине предмети
Управног суда, због континуираног проширења надлежности новим законима (реституција - цивилна и конфесионална, заштита права из радних
односа запослених у локалној самоуправи, изборни предмети...).
Савладавање прилива без предмета извршења испод 100% указује
да судски систем са постојећим капацитетима није у стању да апсорбује
повећани прилив предмета, што захтева системске мере за отклањање
овог недостатка.
3.
Упоредни показатељи за период од 2012-2016. године указују на
знатно смањење броја нерешених предмета у свим судовима у Републици
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Србији тако да је у односу на 2012. годину остало мање нерешених
1.100.000 предмета.
Године 2012. било је нерешених 3.158.400 предмета, а на крају
2016. године остало је нерешено - 2.043.925, заједно са предметима извршења.
Број нерешених предмета у претежним судећим материјама – без
извршења – повећан је у 2016. години, што је последица повећаног броја
примљених предмета у 2015. и 2016. години (преко 850.000 предмета) које судски систем није могао да апсорбује. Изостала је системска реакција
на енормно повећани прилив нових предмета, а истовремено је смањен
број судског особља и забрањено ново запошљавање.
4.
Однос примљених, решених и нерешених предмета по врсти суда
на крају 2016. године указује на проблем оптерећености Врховног касационог суда, Управног суда, виших судова и прекршајних судова, будући да
због повећаног прилива број нерешених предмета расте.
Управни суд због константног проширења надлежности новим
прописима, који захтевају хитно и нарочито хитно поступање, посебно у
време изборних процеса, не функционише ажурно, будући да се тренд повећања прилива и броја нерешених предмета наставља континуирано, па
је неопходно предузети системске организационе мере за уређење надлежности овог суда (двостепеност, повећање броја судија, повећање броја
судског особља и преиспитивање надлежности овог суда по досадашњим
прописима).
5.
Изнео бих и неколико података везаних за застарелост кривичног
гоњења, па је тако пред вишим судовима од укупно решених у 2014. години 6.664 предмета застарело 29 предмета, у 2015. години од укупно решених 9.066 предмета застарело 27, а у 2016. години од укупно решених
14.322 предмета застарело 22 предмета. Што се тиче основних судова у
2014. години од укупно решених застарело је 726 предмета, у 2015. години застарело 827 предмета, а у 2016. години од укупно решених 46.136
кривичних предмета застарело 192 предмета.
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Наведене чињенице по мом мишљењу, потврђују напред утврђену
констатацију о добром раду судија, а посебно да број застарелих предмета
није забрињавајући, јер је очигледно, као и ранијих година, да је највећи
број предмета застарео у основним судовима, који суде за кривична дела
где је запрећена блажа казна, па су и рокови застарелости краћи. Иначе,
институт застарелости постоји у свим савременим правним системима.
Добар рад нашег судства, по мом мишљењу, утицао је да се драстично смањи број представки пред Европским судом за људска права, јер
је примера ради у 2013. години било прихваћених 5.058 представки, а у
2016. години 1.336 представки наших грађана.
Не само то, него сам и сигуран да је тај добар рад допринео и
отварању Поглавља 23 које се односи на правосуђе.
Дакле, с обзиром на изложено, закључак је да су судови, односно
судије у извештајном периоду добро радиле и уложиле максималан напор
како би се смањио број заосталих и нерешених предмета, посебно оних
старих у околностима у којима су радили.
Од судија се очекује да уложе у наредном периоду максималан напор како би се смањио број заосталих нерешених предмета, јер повећање
ажурности, ефикасан и квалитетан рад судова једино може повратити поверење грађана у рад судова.
Ово стога јер судије би, по природи и значају послова који врше,
требало да буду кардинали државне администрације, међутим, они су често њени незнани јунаци. Давно је речено да је судијска професија правничка аристократија, а што с друге стране обавезује судијске посленике
да се према томе адекватно одреде.
С друге стране, да би се у потпуности остварио наш циљ, а то је независно, непристрасно и ефикасно правосуђе, на темељима поштовања и заштите људских права и слобода, неопходно је да томе допринесу саме судије, својом стручношћу, оспособљеношћу и посвећеношћу, јер како каже стара латинска пословица "Судија треба у себи да има две врсте соли: со памети, да не би био неразборит и со савести, да не би постао ђаво".
Испуњењем наведених постулата бићемо у ситуацији не само да
решимо старе предмете, већ и да спречимо њихово настајање и уз уједначену судску праксу подићи ћемо квалитет правде на ниво какав заслужују
226

Општа седница
наши грађани, а што ће правосуђу повратити пољуљано поверење у јавности.
Нужно је нагласити да ефикасност не сме ићи на уштрб квалитета.
Како би се то остварило, очекујем и да сви надлежни органи и институције који су одређени за носиоце мера утврђених Акционим планом за Поглавље 23, доследно спроведу све активности и да ћемо само заједничким
радом постићи жељене резултате и тиме се приближити Европским стандардима у поштовању људских права и слобода и створити независно,
ефикасно, непристрасно и одговорно судство. То ће уједно допринети јачању владавине права која је суштински предуслов за било какав миран и
одржив развој друштва.
ПРЕДСЕДНИК
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Драгомир Милојевић
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РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за 2017. годину.
Пречишћен текст Распореда послова судија за 2017. годину обухвата:
1. Распоред послова судија за 2017. годину Су I-2 25/16-1 од
20.12.2016. године;
2. Измене распореда послова судија за 2017. годину Су I-2 6/17-1
од 26.01.2017. године;
3. Измене распореда послова судија за 2017. годину Су I-2 9/17-1
од 10.02.2017. године;
4. Измене распореда послова судија за 2017. годину Су I-2 10/17-1
од 20.02.2017. године.
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Служба председника суда
Су I-2 10/17-3
06.03.2017. године

Београд

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Судска управа
Пословима судске управе руководи Драгомир Милојевић, председник суда.
За заменике председника суда одређују се судије Јанко Лазаревић
и Снежана Андрејевић.
Председника суда замењиваће судија Јанко Лазаревић, заменик
председника суда.
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II
Судска одељења и уредник Билтена
За председнике судских одељења одређују се, и то:
1. У Одељењу судске праксе: Драгомир Милојевић, председник
суда, за заменике, судије Бата Цветковић и Весна Поповић.
2. У Кривичном одељењу: судија Бата Цветковић, а за заменика
судија Радмила Драгичевић-Дичић.
3. У Грађанском одељењу: судија Предраг Трифуновић, а за заменика судија Звездана Лутовац.
4. У Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року: судија
Љубица Милутиновић, а за заменика судија Соња Павловић.
Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је судија Снежана Андрејевић, а заменик главног и одговорног уредника, судија Бранислава Апостоловић.
III
Кривично одељење
1.
1. Веће
1. Невенка Важић, председник већа
2. Веско Крстајић, члан већа
3. Биљана Синановић, члан већа
4. Милунка Цветковић, члан већа
2. Веће
1. Јанко Лазаревић, председник већа
2. Бата Цветковић, члан већа
3. Драган Аћимовић, члан већа
4. Радослав Петровић, члан већа
5. Драгомир Милојевић, члан већа
3. Веће
1. Зоран Таталовић, председник већа
2. Радмила Драгичевић-Дичић, члан већа
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3. Маја Ковачевић-Томић, члан већа
4. Соња Павловић, члан већа
Председника већа замењује први члан истог већа.
У већима се решавају сви кривични предмети из надлежности Врховног
касационог суда уколико овим распоредом није одређено да се решавају у
посебном већу.
У већима се решавају прекршајни предмети из надлежности Врховног касационог суда за прекршаје из области јавног реда и мира (01),
саобраћаја (02) и јавне безбедности (03).
Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати месечно председник Кривичног одељења.
2.
Већа за одлучивање о захтевима за заштиту законитости подигнутим против одлука Врховног касационог суда и привредних судова:
1. Веће
1. Невенка Важић, председник већа
2. Веско Крстајић, члан већа
3. Соња Павловић, члан већа
4. Милунка Цветковић, члан већа
5. Драган Аћимовић, члан већа
2. Веће
1. Бата Цветковић, председник већа
2. Зоран Таталовић, члан већа
3. Радмила Драгичевић-Дичић, члан већа
4. Биљана Синановић, члан већа
5. Радослав Петровић, члан већа
Уколико су поједини чланови већа учествовали у доношењу одлуке Врховног касационог суда против које је подигнут захтев за заштиту
законитости, веће ће се формирати од чланова који нису учествовали у
доношењу те одлуке и по распореду који одреди председник Врховног касационог суда.
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3.
Чланови већа из тач. 1 и 2. могу замењивати одсутне чланове тих већа.
4.
За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу одређује
се судија Веско Крстајић, а за заменика судија Зоран Таталовић.
IV
Грађанско одељење
1.
1. Веће
1. Весна Поповић, председник већа
2. Лидија Ђукић, члан већа
3. Божидар Вујичић, члан већа
2. Веће
1. Снежана Андрејевић, председник већа
2. Бисерка Живановић, члан већа
3. Споменка Зарић, члан већа
3. Веће
1. Драгиша Слијепчевић, председник већа
2. Бранко Станић, члан већа
3. Гордана Ајншпилер Поповић, члан већа
4. Веће
1. Предраг Трифуновић, председник већа
2. Звездана Лутовац, члан већа
3. Јелена Боровац, члан већа
5. Веће
1. Љубица Милутиновић, председник већа,
2. Јасминка Станојевић, члан већа,
3. Биљана Драгојевић, члан већа
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6. Веће
1. Миломир Николић, председник већа,
2. Слађана Накић-Момировић, члан већа,
3. Марина Говедарица, члан већа
7. Веће
1. Бранислава Апостоловић, председник већа
2. Катарина Манојловић-Андрић, члан већа
3. Бранислав Босиљковић, члан већа
8. Специјализовано веће за управну материју
1. Мирјана Ивић, председник већа
2. Драган Скоко, члан већа
2.
Председника већа замењује први члан истог већа.
Редовна попуна већа и већа до састава од пет судија вршиће се између 1, 2. и 7. већа, 3. и 4. већа, 5. и 6. већa, a 8. веће попуњаваће председници 1. – 7. већа, по редоследу већа.
У случају да веће не може да се попуни редовном попуном до састава од пет судија, веће ће се формирати између чланова 1. и 4. већа, 2. и
5. већа и 3. и 6. већа, по редоследу судија у Распореду послова.
За одлучивање о ванредним правним лековима против правноснажних одлука привредних судова у парничном поступку одређује се 3. веће, које ће примати предмете привредних спорова и предмете из опште
материје грађанског права, осим радних спорова, до просечног броја примљених предмета по судији у Грађанском одељењу.
3.
За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу
одређује се судија Весна Поповић, а за заменика судија Миломир Николић.
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4.
Веће за решавање сукоба надлежности између Управног суда, виших, основних и прекршајних судова:
1. Мирјана Ивић, председник већа
2. Звездана Лутовац, члан већа
3. Божидар Вујичић, члан већа
Председника већа замењује први члан већа, а чланове већа судије
Миломир Николић и Бранко Станић.
V
Одељење за заштиту права на суђење у разумном року
1.
За одлучивање о првостепеној и другостепеној заштити права на
суђење у разумном року, у поступцима који су покренути према Закону о
уређењу судова до 31.12.2015. године, одлучиваће:
1. Веће
1. Весна Поповић, председник већа
2. Лидија Ђукић, члан већа
3. Божидар Вујичић, члан већа
2. Веће
1. Снежана Андрејевић, председник већа
2. Бисерка Живановић, члан већа
3. Споменка Зарић, члан већа
3. Веће
1. Драгиша Слијепчевић, председник већа
2. Бранко Станић, члан већа
3. Гордана Ајншпилер Поповић, члан већа
4. Веће
1. Предраг Трифуновић, председник већа
2. Звездана Лутовац, члан већа
3. Јелена Боровац, члан већа
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5. Веће
1. Љубица Милутиновић, председник већа
2. Јасминка Станојевић, члан већа
3. Биљана Драгојевић, члан већа
6. Веће
1. Миломир Николић, председник већа,
2. Слађана Накић-Момировић, члан већа,
3. Марина Говедарица, члан већа.
7. Веће
1. Бранислава Апостоловић, председник већа
2. Катарина Манојловић-Андрић, члан већа
3. Бранислав Босиљковић, члан већа
8. Веће
1. Мирјана Ивић, председник већа
2. Драган Скоко, члан већа
9. Веће
1. Невенка Важић, председник већа
2. Веско Крстајић, члан већа
3. Милунка Цветковић, члан већа
10. Веће
1. Бата Цветковић, председник већа
2. Јанко Лазаревић, члан већа
3. Драган Аћимовић, члан већа
11. Веће
1. Зоран Таталовић, председник већа
2. Радослав Петровић, члан већа
3. Маја Ковачевић-Томић, члан већа
12. Веће
1. Радмила Драгичевић-Дичић, председник већа
2. Биљана Синановић, члан већа
3. Соња Павловић, члан већа
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2.
1, 2, 4, 5, 6. и 7. веће одлучиваће у предметима заштите права на
суђење у разумном року из грађанске материје;
3. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у разумном року из привредне материје;
8. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у разумном року из управне и прекршајне материје о којој не одлучују 9, 10,
11. и 12. веће;
9, 10, 11. и 12. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у разумном року из кривичне материје и прекршајне материје за
прекршаје из области јавног реда и мира (01), саобраћаја (02) и јавне безбедности (03)."
3.
Председника већа замењује први члан истог већа.
Редовна попуна већа вршиће се између 1, 2. и 7. већа, 3. и 4. већа,
5. и 6. већа, 9. и 10. већа, 11. и 12. већа, а 8. веће попуњаваће председници
1. – 7. већа, по редоследу већа.
4.
За одлучивање о приговорима ради убрзавања поступка (у даљем
тексту: приговор), који се воде према Закону о заштити права на суђење у
разумном року, одређују се:
1. Драгомир Милојевић, председник суда
2. Соња Павловић
3. Љубица Милутиновић
4. Бранислава Апостоловић
5. Јасминка Станојевић
6. Бранко Станић
7. Драган Скоко
5.
Драгомир Милојевић, председник суда, одлучиваће о приговорима
у предметима заштите права на суђење у разумном року, из свих материја
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у којима одлучује Врховни касациони суд, са 10% прилива по свим материјама;
Судија Соња Павловић одлучиваће о приговорима у предметима
заштите права на суђење у разумном року, из кривичне материје (Р4 к) и
прекршајне материје (Р4 кп), за прекршаје из области јавног реда и мира
(01), саобраћаја (02) и јавне безбедности (03);
Судије Љубица Милутиновић, Бранислава Апостоловић и Јасминка Станојевић, одлучиваће о приговорима у предметима заштите права на
суђење у разумном року, из грађанске материје – опште материје грађанског права (Р4 г) и радних спорова (Р4 р);
Судија Бранко Станић, одлучиваће о приговорима у предметима
заштите права на суђење у разумном року, из грађанске материје – привредних спорова (Р4 гп);
Судија Драган Скоко одлучиваће о приговорима у предметима заштите права на суђење у разумном року, из управне материје (Р4 у) и из
области осталих прекршаја (Р4 уп).
6.
За вођење поступка и одлучивање о жалби на одлуку председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог
суда и апелационих судова, одређују се:
1. Драгомир Милојевић, председник суда
2. Бата Цветковић
3. Снежана Андрејевић
4. Предраг Трифуновић
5. Миломир Николић
6. Гордана Ајншпилер Поповић
7. Драган Скоко
7.
Драгомир Милојевић, председник суда, одлучиваће о жалбама, у
предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и апелационих судова, из свих материја у којима одлучује
Врховни касациони суд, са 10% прилива по свим материјама;
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Судија Бата Цветковић одлучиваће о жалбама у предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника Прекршајног апелационог суда и апелационих судова, из кривичне материје
(Рж1 к) и прекршајне материје (Рж1 кп), за прекршаје из области јавног
реда и мира (01), саобраћаја (02) и јавне безбедности (03);
Судије Снежана Андрејевић, Предраг Трифуновић и Миломир Николић, одлучиваће о жалбама у предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника апелационих судова, из грађанске материје – опште материје грађанског права (Рж1 г) и радних спорова (Рж1 р);
Судија Гордана Ајншпилер Поповић, одлучиваће о жалбама у
предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника Привредног апелационог суда, из грађанске материје – привредних спорова (Рж1 гп);
Судија Драган Скоко, одлучиваће о жалбама у предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника Управног суда и Прекршајног апелационог суда, из управне материје (Рж1 у) и из
области осталих прекршаја (Рж1 уп).
8.
Веће за одлучивање о жалби на одлуку Врховног касационог суда
у предметима заштите права на суђење у разумном року о приговору, одређује се у саставу:
1. Весна Поповић, председник већа
2. Гордана Ајншпилер Поповић, члан већа
3. Мирјана Ивић, члан већа
4. Радослав Петровић, члан већа
9.
Веће одлучује у саставу од троје судија о којима одлучује председник већа, од којих је један судија известилац у зависности од материје.
Председника већа замењује први члан већа.
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Попуна већа до пуног састава, вршиће се одлуком председника суда за сваки конкретан предмет, према посебном распореду који ће утврдити председник суда.
10.
За руководиоца евиденције судске праксе у Одељењу за заштиту
права на суђење у разумном року одређује се судија Весна Поповић, а за
заменика судија Бата Цветковић.
VI
Oдељење судске праксе
Одељење судске праксе чине:
1. Драгомир Милојевић, председник суда и председник Одељења
судске праксе
2. Бата Цветковић, председник Кривичног одељења, заменик председника Одељења судске праксе и заменик руководиоца евиденције судске праксе у Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року
3. Јанко Лазаревић, заменик председника суда
4. Весна Поповић, заменик председника Одељења судске праксе,
руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу и руководилац евиденције судске праксе у Одељењу за заштиту права на суђење у
разумном року
5. Љубица Милутиновић, председник Одељења за заштиту права
на суђење у разумном року
6. Предраг Трифуновић, председник Грађанског одељења
7. Снежана Андрејевић, заменик председника суда и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе
8. Веско Крстајић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу
9. Зоран Таталовић, заменик руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу
238

Општа седница
10. Миломир Николић, заменик руководиоца евиденције судске
праксе у Грађанском одељењу
VII
Редакцију Билтена судске праксе сачињавају главни и одговорни
уредник, заменик главног и одговорног уредника, судије руководиоци
евиденције судске праксе у одељењима, Јанко Лазаревић, заменик председника суда и судија Мирјана Ивић, председник Специјализованог већа
за управну материју.
VIII
Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу
судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно, судија и судијских помоћника.
IX
Пре објављивања одлуке Суда, сваки судија известилац ће да
предложи судској пракси кључне речи (дескрипторе) за своју одлуку.
Распоред послова судија Врховног касационог суда за 2017. годину, број Су I-2 10/17-1 примењује се од 21.02.2017. године.
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РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника за 2017. годину.
Пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника за
2017. годину обухвата:
1. Распоред послова судијских помоћника за 2017. годину Су I-2
26/16-1 од 20.12.2016. године;
2. Одлуку о измени распореда послова судијских помоћника за
2017. годину Су I-2 7/17 од 24.01.2017. године;
3. Одлуку о измени и допуни распореда послова судијских помоћника за 2017. годину Су I-2 10/17-2 од 20.02.2017. године.
4. Одлуку о измени и допуни распореда послова судијских помоћника за 2017. годину Су I-2 15/17 од 04.04.2017. године.
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Служба председника суда
Су I-2 15/2017-1
10.04.2017. године

Београд

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Одељење судске праксе
1. Миливоје Миликић – судијски помоћник у евиденцији судске
праксе за грађанску материју
2. Зденка Којдић – судијски помоћник у евиденцији судске праксе
за грађанску материју
3. Милица Кадовић – судијски помоћник у евиденцији судске
праксе за грађанску материју
4. Милена Петровић – судијски помоћник у евиденцији судске
праксе за управну материју
5. Зоран Поповић – судијски помоћник у евиденцији судске праксе за кривичну материју
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6. Гордана Маравић – судијски помоћник у евиденцији судске
праксе за кривичну материју
7. Пане Марјановић – секретар Одељења за заштиту права на суђење у разумном року
II
Кривично одељење
Гордана Бурлић, секретар Кривичног одељења
Одељење за припремни поступак
1. Звездана Говедарица-Царић - судијски помоћник у Одељењу
1. Веће
1. Мила Ристић-секретар већа
2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу
3. Снежана Меденица – судијски помоћник у већу
4. Снежана Лазин - судијски помоћник у већу
2. Веће
1. Наташа Бањац – секретар већа
2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу
3. Марина Радосављевић - судијски помоћник у већу
3. Веће
1. Драгана Вуксановић - секретар већа
2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу
3. Олгица Козлов – судијски помоћник у већу
4. Јелена Петковић-Милојковић - судијски помоћник у већу
Судијски помоћници из већа учествују у раду Одељења за припремни поступак по распореду који сачини председник Кривичног одељења.
III
Грађанско одељење
Јасминка Бурић, секретар Грађанског одељења
Одељењe за припремни поступак
1. Лара Комазец - судијски помоћник за 3. и 5. веће
2. Оливера Новаковић – судијски помоћник за 2. и 6. веће
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3. Гордана Слијепчевић – Берберовић, судијски помоћник за 1. и 4. веће
4. Весна Карановић – судијски помоћник за 7. и 8. веће
1. Веће
1. Зорица Терзић - секретар већа
2. Радмила Шашић - судијски помоћник у већу
3. Гордана Божовић Стојановић – судијски помоћник у већу
2. Веће
1. Мила Маричић - секретар већа
2. Дина Дрљача-Савићевић - судијски помоћник у већу
3. Зинаида Белић – судијски помоћник у већу
4. Биљана Аврамеску Антић – судијски помоћник у већу
3. Веће
1. Драгица Лакић - секретар већа
2. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу
3. Ана Дукић – судијски помоћник у већу
4. Веће
1. Биљана Лукић – секретар већа
2. Саша Чепић, судијски помоћник у већу
3. Мирјана Поповић, судијски помоћник у већу
5. Веће
1. Драгица Алексић – секретар већа
2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу
3. Јасмина Минић - судијски помоћник у већу
6. Веће
1. Емилија Тасић-Црвелин – секретар већа
2. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу
3. Татјана Златковић - судијски помоћник у већу
7. Веће
1. Гордана Ивановић, секретар већа
2. Јелена Симић, судијски помоћник у већу
3. Слађана Ђурић - судијски помоћник у већу
8. Специјализовано веће за управну материју
1. Рајка Милијаш – секретар већа
2. Весна Мраковић – судијски помоћник у већу
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IV
Одељење за заштиту права на суђење у разумном року
Пане Марјановић, секретар Одељења
Одељењe за припремни поступак
1. Лара Комазец - судијски помоћник за 3. и 5. веће
2. Оливера Новаковић – судијски помоћник за 2. и 6. веће
3. Гордана Слијепчевић – Берберовић, судијски помоћник за 1. и 4. веће
4. Весна Карановић – судијски помоћник за 7. и 8 веће
5. Звездана Говедарица-Царић – судијски помоћник за 9, 10, 11. и 12.
веће
1.
За поступке који су покренути према Закону о уређењу судова
до 31.12.2015. године, за обраду предмета првостепене и другостепене
заштите права на суђење у разумном року, распоређују се:
1. Веће
1. Зорица Терзић - секретар већа
2. Радмила Шашић – судијски помоћник у већу
3. Гордана Божовић Стојановић – судијски помоћник у већу
2. Веће
1. Мила Маричић - секретар већа
2. Дина Дрљача-Савићевић - судијски помоћник у већу
3. Зинаида Белић – судијски помоћник у већу
4. Биљана Аврамеску Антић – судијски помоћник у већу
3. Веће
1. Драгица Лакић - секретар већа
2. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу
3. Ана Дукић – судијски помоћник у већу
4. Веће
1. Биљана Лукић - секретар већа
2. Саша Чепић - судијски помоћник у већу
3. Мирјана Поповић - судијски помоћник у већу
5. Веће
1. Драгица Алексић – секретар већа
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2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу
3. Јасмина Минић - судијски помоћник у већу
6. Веће
1. Емилија Тасић-Црвелин – секретар већа
2. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу
3. Татјана Златковић - судијски помоћник у већу
7. Веће
1. Гордана Ивановић – секретар већа
2. Јелена Симић, судијски помоћник у већу
3. Слађана Ђурић - судијски помоћник у већу
8. Веће
1. Рајка Милијаш – секретар већа
2. Весна Мраковић – судијски помоћник у већу
9. Веће
1. Мила Ристић-секретар већа
2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу
3. Снежана Лазин – судијски помоћник у већу
10. Веће
1. Наташа Бањац – секретар већа
2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу
3. Марина Радосављевић – судијски помоћник у већу
11. Веће
1. Драгана Вуксановић - секретар већа
2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу
3. Јелена Петковић-Милојковић – судијски помоћник у већу
12. Веће
1. Олгица Козлов – секретар већа
2. Снежана Меденица – судијски помоћник у већу
2.
За обраду предмета приговора ради убрзавања поступка (у даљем тексту: приговор), који се воде према Закону о заштити права на
суђење у разумном року, распоређују се:
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1. Пане Марјановић, обрађиваће предмете у којима Драгомир Милојевић, председник суда одлучује о приговорима у предметима заштите
права на суђење у разумном року.
2. Остале предмете у овој материји обрађиваће судијски помоћници
распоређени у веће чији су чланови судије одређене за вођење поступка и одлучивање о приговорима, према Распореду послова судија за 2016. годину.
3.
За обраду предмета о жалби на одлуку председника Управног
суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и
апелационих судова, који се воде према Закону о заштити права на суђење у разумном року, распоређују се:
1. Пане Марјановић, обрађиваће предмете у којима Драгомир Милојевић, председник суда одлучује о приговорима у предметима заштите
права на суђење у разумном року.
2. Остале предмете у овој материји обрађиваће судијски помоћници распоређени у веће чији су чланови судије одређене за вођење поступка и одлучивање о приговорима, према Распореду послова судија за 2016.
годину.
4.
За обраду предмета о жалби на одлуку Врховног касационог
суда у предметима заштите права на суђење у разумном року о приговору, који се воде према Закону о заштити права на суђење у разумном
року, распоређују се:
1. Зорица Терзић, секретар већа
2. Остале предмете у овој материји обрађиваће судијски помоћници распоређени у веће у коме су судије у већу одређеном за вођење поступка и одлучивање о жалби на одлуку Врховног касационог суда у
предметима заштите права на суђење у разумном року о приговору, према
Распореду послова судија за 2016. годину.
V
Поједине послове непопуњених извршилачких радних места у суду обављају судијски помоћници:
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1. Звездана Говедарица-Царић - послове по поднетим захтевима за
изузеће у Кривичном и Грађанском одељењу;
2. Мила Ристић – послове анализе и праћења поступања судова по
мерама наложеним у вршењу надзора и контроле рада судова;
3. Оливера Новаковић - послове за редакцију Билтена;
4. Јасминка Бурић – део послова у предметима Грађанског одељења уписника "Рс".
Распоред послова судијских помоћника Врховног касационог суда
за 2017. годину, број Су I-2 15/17-1 примењује се од 06.04.2017. године
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ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ПРОСЛАВИО ЈУБИЛЕЈ
- 170 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА НАЈВИШЕГ СУДА
9. октобар 2016.
Врховни касациони суд прославио је јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда, 9. октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија "Судијски дани - 2016" у Врњачкој Бањи.
Јубилеј је обележен на свечаном коктелу, промоцијом публикације о Врховном касационом суду и свечаног издања копије Одлуке о оснивању Врховног суда из 1846. године.
Представљајући публикацију под називом "Врховни касациони
суд – 170 година од оснивања", председник Врховног касационог суда
Драгомир Милојевић је истакао да публикација информише читаоце са
историјатом настанка судова и развојем судске власти у Србији, са судском влашћу данас и уређењем и радом Врховног касационог суда.
Врховни суд основан је указом кнеза Александра Карађорђевића,
9. септембра 1846. године (22. септембра по новом календару) као највиши суд у Кнежевини Србији - Суд коначног, трећег и последњег степена.
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ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА
12. октобар 2016.
Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 11. октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.
Награде су додељене у две категорије:
I категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање
броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне
године;
II категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године.
У свакој категорији проглашена су по три победника (прво, друго
и треће место).
I
Додељује се прва награда у категорији "Повећање броја решених
старих предмета у суду у односу на исти период претходне године"
Основном суду у Нишу.
Додељује се друга награда у категорији "Повећање броја решених
старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" Трећем основном суду у Београду.
Додељује се трећа награда у категорији "Повећање броја решених
старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" Другом основном суду у Београду и Основном суду у Лебану.
II
Додељује се прва награда у категорији "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године" Првом основном суду у Београду.
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Додељује се друга награда у категорији "Повећање броја укупно
решених предмета у суду у односу на исти период претходне године"
Основном суду у Лесковцу.
Додељује се трећа награда у категорији "Повећање броја укупно
решених предмета у суду у односу на исти период претходне године"
Основном суду у Новом Саду.
Додељена су признања за допринос унапређењу ефикасности и
квалитету судског система: Вишем суду у Београду, Вишем суду у Новом
Саду, Основном суду у Врању, Основном суду у Ивањици, Основном суду у Нишу, Основном суду у Панчеву, Привредном суду у Лесковцу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Краљеву, Прекршајнoм суду у Пожаревцу.
Награде и признања председницима судова уручио је председник
Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.
Председник Врховног касационог суда је истакао "да је награђивање судова уведено у складу са међународном праксом, у циљу изградње
позитивне атмосфере у судству", и додао да "награде нису за председнике
судова већ за суд, као признање за тимски резултат".
Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној
14. септембра 2016. године, донела је Правилник о додели награда и
признања судовима.
Циљ доделе награде и признања судовима, јесте промовисање
ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе, стварање подстицајног радног окружења и остваривање најбољих резултата у
раду судова.
Светска банка је кроз пројекат Мултидонаторски поверенички
фонд (МДТФ) издвојила средства у износу од 28000 евра за набавку добара за сваки награђени суд у вредности награде за освојено прво, друго и
треће место, израду самих плакета и признања и саму свечаност доделе
награда и признања судовима.
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ПРЕДСЕДНИК ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
СЕ САСТАО СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ САВЕТА ЕВРОПЕ
27. октобар 2016.
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић разговарао је 27. октобра 2016. године у Врховном касационом суду, са Делегацијом Парламентарне скупштине Савета Европе.
Делегацију Парламентарне скупштине Савета Европе су чинили:
Тимоти Џон Картрајт, шеф Мисије Савета Европе у Републици Србији,
известиоци Комитета за мониторинг Парламентарне скупштине Савета
Европе Самад Сеидов и Марија Гузенина и секретар Комитета за мониторинг Силви Афхолдер.
На састанку се разговарало о активностима Врховног касационог
суда и Високог савета судства које су предвиђене Акционим планом за
Поглавље 23, о остварењу потпуне независности судске власти укључујући и финансијску независност у односу на законодавну и извршну власт и
о предлозима за измене Устава Републике Србије у делу који се односи на
правосуђе.
Делегација Савета Европе, борави у тродневној посети Србији, како би испратила имплементацију Резолуције 1858 (из 2012. године) о поштовању дужности и обавеза Србије.
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КОНФЕРЕНЦИЈА "ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ,
СПОРНА ПИТАЊА У ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ ПРОФЕСИЈИ
И ДОСАДАШЊА СУДСКА ПРАКСА"
4. новембар 2016.
Врховни касациони суд и Јавнобележничка комора, организовали
су уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, заједничку конференцију о повереним пословима и спорним питањима у јавнобележничкој професији и
досадашњој судској пракси, 4. новембра 2016. године у Београду.
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, је
истакао да је Врховни касациони суд активно учествовао у примени Закона о јавном бележништву, организујући обуку судија из судова на чијој
територији није у иницијалној фази било нотара, да би се судијама омогућило да правилно примењују део прописа о јавном бележништву.
Председник Милојевић је подсетио да су Врховни касациони суд,
Високи савет судства и Министарство правде, донели Упутство за спровођење одредаба чланова 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и члана 98 Закона о јавном бележништву, како би се отклониле недоумице и
избегло различито поступање судова.
Поред председника Врховног касационог суда, уводним излагањем обратили су се и председник Јавнобележничке коморе Србије Миодраг Ђукановић и министарка правде Нела Кубуровић.
Конференција је организована кроз три тематске целине: "Спорна
питања, досадашња судска пракса, потреба уједначавања судске и јавнобележничке праксе", "Поверени послови и спорна питања која су се јавила у пракси у погледу састављања смртовница и спровођења оставинских
поступака" и "Форма правних послова у промету непокретности".
Циљ конференције је успостављање одрживе размене искустава и
спорних питања између судова и јавних бележника у области наследног,
уговорног и стварног права.

253

Билтен Врховног касационог суда

ПОСЕТА ВРХОВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
14. новембар 2016.
Делегација Врховног касационог суда, коју је предводио председник Драгомир Милојевић, боравила је у посети Врховном суду Републике
Хрватске, од 7. до 10. новембра 2016. године.
Током посете, делегација Врховног касационог суда састала се са
представницима Врховног суда Републике Хрватске и жупанијских судова у Ријеци и Пули.
Циљ посете је размена искустава и међусобно упознавање са правосудним системима, организацијом и начином рада судова и настојањима највиших судова Србије и Хрватске за унапређењем ефикасности.
Посету је организовао Врховни суд Републике Хрватске.
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ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"У СУСРЕТ ИЗМЕНАМА УСТАВА: УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ
СУДСТВА"
29. новембар 2016.
Врховни касациони суд у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и
Канцеларијом Савета Европе, организовао је 29. новембра 2016. године у
Палати Србија у Београду, конференцију "У сусрет изменама Устава:
уставни положај судства".
"Конференција је доказ спремности српског правосуђа да пружи
пун допринос процесу европских интеграција и приступања Републике
Србије Европској унији", изјавио је председник Врховног касационог суда
Драгомир Милојевић.
Председник Врховног касационог суда је истакао, да конференција представља почетак расправе на тему Уставна реформа међу "најпозванијим за јачање независности и самосталности судија и судова - самим судијама".
Поред председника Врховног касационог суда, уводним речима су
се обратили и Чедомир Бацковић, помоћник министра правде; Андреа
Орицио, амбасадор Мисије ОЕБС-а у Србији и Тим Картрајт, шеф Канцеларије Савета Европе у Србији.
На Конференцији је разматрана Правна анализа уставног оквира,
коју је израдила Раднa група за израду анализе измене уставног оквира, са
посебним освртом на уставноправни положај судства. Анализу је представио професор уставног права Владан Петров.
Почасни председник Венецијанксе Комисије Хана Суцхоцка, говорила је о уставно правним одредбама које се односе на положај судства.
На Конференцији су учествовали председници свих судова у Републици Србији, представници Радне групе за израду анализе измене
уставног оквира, представници међународних организација и институција, струковних удружења и невладиног сектора.
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СУДИЈЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ И РАДМИЛА ДРАГИЧЕВИЋ ДИЧИЋ
ДОБИТНИЦЕ НАГРАДЕ "ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ"
8. децембар 2016.
Судије Врховног касационог суда Снежана Андрејевић и Радмила
Драгичевић Дичић добитнице су награде "Личност године" за 2016. годину, коју проглашава Мисија ОЕБС-а у Србији.
Судија Снежана Андрејевић награђена је за посвећеност у спровођењу реформи у области правосуђа, судија Радмила Драгичевић Дичић
награђена је за посвећеност поштовању људских права у области кривичног права.
Мисија ОЕБС-а у Србији прогласила је добитнике награде "Личност године" за 2016. годину за допринос у области владавине права, поштовања људских права у кривично правном систему, залагања за слободу и поштовања етике у медијима и толеранције и друштвеног активизма.
Овогодишњи добитници награде су и новинарка недељника Време
и портала Цензоловка Тамара Скроза и професор Државног универзитета
у Новом Пазару Сенад Ганић.
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СТУДИЈСКА ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА НАЈВИШИХ СУДОВА
ИЗ СРБИЈЕ САВЕТУ ЕВРОПЕ И ЕВРОПСКОМ СУДУ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА
8. децембар 2016.
Делегација највиших судова из Србије, коју је предводио председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, боравила је од 6. до
7. децембра 2016. године, у студијској посети Савету Европе и Европском
суду за људска права у Стразбуру.
Делегацију су чинили заменик председника Врховног касационог
суда Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда Драгиша
Ђорђевић, председник Привредног апелационог суда Мирослав Николић,
председник Апелационог суда у Београду Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић, председник
Апелационог суда у Нишу Драган Јоцић и председник Апелационог суда
у Новом Саду Новица Пековић.
Током посете, одржано је више састанка са представницима Савета Европе и Европског суда за људска права, на којима се разговарало о
улози Врховног касационог суда и апелационих судова у хармонизацији
судске праксе, о хармонизацији и независности судија у светлу предстојећих реформи Устава Србије и о спорним правним питања у вези са случајевима против Србије.
Делегација се састала и са Бранком Лубардом, судијом Европског
суда за људска права и амбасадором Зораном Поповићем, шефом Сталне
Мисије Србије при Савету Европе.
Посету је организовао Савет Европе - Директорат за људска права
и владавину права и Директорат за људска права Одељење за примену
људских права на националном нивоу.
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ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ
(ПСЕУДОНИМИЗАЦИЈИ/АНОНИМИЗАЦИЈИ)
ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА
28. децембар 2016.
Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној
20. децембра 2016. године, донела је Правилник о замени и изостављању
(псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама.
Правилником се уређује начин замене и изостављања података у
судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику.
Све одлуке Врховног касационог суда објављују се у целини на
веб-сајту, али се подаци о странкама, чији је идентитет утврђен или се може утврдити упоређивањем са другим доступним подацима, замењују и
изостављају.
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама примењује се од 1. јануара 2017. године.
Нацрт Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, израдила је радна група
Врховног касационог суда, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
О РАДУ СУДОВА У 2016. ГОДИНИ
17. март 2017.
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић представио је Годишњи извештај о раду судова опште и посебне надлежности
у 2016. години, 17. марта 2017. године у Палати Србија у Београду, на састанку са председницима свих судова у Србији.
Председник Врховног касационог суда је у уводном обраћању истакао да је Извештај о раду судова за 2016. годину, осавремењен у погледу приступа, методологије и показатеља учинка.
Уводним речима су се обратили и директор канцеларије Светске
банке у Србији Тони Верхајен (Tony Verheijen) и помоћник министра
правде Чедомир Бацковић.
Представљајући Извештај о раду судова за 2016. годину, председник Врховног касационог суда је рекао да извештај указује на изузетне резултате судова који су решили 2.953.921 предмет из судеће и извршне материје, као и још 1.829.054 предмета овере потписа, рукописа и преписа и
других предмета у којима је поступано по захтевима грађана – који се не
исказују у званичним статистикама.
Председник Милојевић је рекао и да упоредни подаци о примљеним предметима указују на знатно повећање прилива предмета у 2015. и
2016. години, и да упоредни показатељи за период од 2012-2016. године
указују на знатно смањење броја нерешених предмета у свим судовима.
Председник Врховног касационог суда је додао и да однос примљених, решених и нерешених предмета по врсти суда на крају 2016. године указује на проблем оптерећености Врховног касационог суда,
Управног суда, виших судова и прекршајних судова, будући да због повећаног прилива број нерешених предмета расте.
Извештаје о раду су представили и председници Управног, Привредног апелационог, Прекршајног апелационог и апелационих судова.
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Поред резултата рада, на састанку се разговарало и о спровођењу
Измењеног јединственог програма за решавање старих предмета и о унапређењу судског система и система извршења.
Представљању Извештаја о раду судова су присуствовали и чланови Високог савета судства, представници Министарства правде, представници међународних организација, струковних удружења и цивилног
сектора.
Састанак са председницима судова и презентација Извештаја о раду, одржани су уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда
(МДТФ).
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КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
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ПРАВНИ СТАВОВИ
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ПРЕГЛЕД
УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА
представника кривичних одељења Апелационих судова у Београду,
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, у присуству представника Кривичног
одељења Врховног касационог суда, на заједничким седницама одржаним
у току 2016 године, око спорних питања од значаја за функционисање
судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе (члан 24. став 3.
Закона о уређењу судова - "Службени гласник РС" бр. 116/08...101/13).
Петроварадин - 25.03.2016. године
Услови за пуштање осуђеног на условни отпуст
1. Да ли су испуњени услови за пуштање осуђеног на условни отпуст (члан 46. КЗ) у ситуацији кад је у писаном извештају Завода у коме
осуђени издржава казну затвора наведено да код осуђеног постоји средњи степен ризика, а истовремено се образлаже да су испуњени законски
услови и предлаже да осуђени буде пуштен на условни отпуст тако што
се наводи да је сврсисходан условни отпусти слично или се суду оставља
на оцену одлука па се поставља питање на који начин поступити у ситуацији кад се образлаже да су испуњени законски услови и предлаже да буде пуштен на условни отпуст у ситуацији када Завод доставља суду на
оцену да ли осуђени треба да буде пуштен и под следеће, када Завод ништа не предлаже или постоје противречности између наведеног утврђеног средњег степена ризика, с једне стране, а са друге стране наводи да
су испуњени законски услови и предлаже да се осуђени условно отпусти
па на који начин овакав извештај тумачити са становишта Апелационог
суда приликом решавања о жалби?
"Уколико завод у писаном предлогу или представник завода на
рочишту и даље наводи да код осуђеног постоји средњи степен ризика
али истовремено остаје код предлога да осуђени буде условно отпуштен
са издржавања казне и то детаљно и убедљиво образложи, као и када је у
извештају у суштини дато позитивно мишљење за условни отпуст али није изричито предложен већ је остављено суду на оцену па и када се завод
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Правни ставови
уопште не изјашњава у том правцу, не искључује се могућност суда да донесе позитивну одлуку ако постоје законски услови за пуштање осуђеног
на условни отпуст".
Недоступност осуђеног који казну затвора треба да издржава у кућним условима – обезбеђење присуства
2. Да ли се код недоступности осуђеног који казну затвора треба
да издржи у просторијама у којима станује имају применити мере за
обезбеђење присуства осуђеног након чега би он отпочео са издржавањем казне у просторијама у којима станује или се пак имају применити
одредбе члана 29. став 2. и став 3. Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера и члана 45. став 6. КЗ у смислу доношења решења којим се
одређује да осуђени остатак казне издржи у заводу за извршење казне затвора ?
"Присуство осуђеног који је тренутно недоступан има се обезбедити на исти начин као и када осуђени казну затвора треба да издржи у
Заводу за извршење казне затвора па се у таквој ситуацији осуђени који
казну затвора треба да издржи у кућним условима има привести на издржавање казне затвора у кућним условима. Одредбе члана 29. став 2. и 3.
Закона о извршењу заводских санкција као и одредбе члана 45. став 6. КЗ
које прописују замену казне затвора у кућним условима казном у Установи за извршење казне затвора односе само на ситуацију када осуђени након што је већ отпочео са издржавањем казне затвора у просторијама у
којима станује, самовољно напусти исте у трајању од преко шест часова
или два пута у трајању до шест часова."
Београд - 28.06.2016. године
Изузеће судије који је одлучивао у доношењу одлуке по жалби
1. Да ли је изузет од поступања у другостепеном већу судија који
је у већу другостепеног суда претходно већ учествовао у доношењу одлуке по жалби на првостепену пресуду којом је та пресуда укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање? Исто питање се
поставља и у односу на првостепеног судију коме је одлука укинута ?
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"Нема законских разлога предвиђених чланом 37. став 1. тач. 4)
ЗКП, за изузеће судије који је одлучивао у доношењу решења којим је први пут укинута пресуда, па исти судија може поново да поступа у истом
предмету када тај предмет поново дође у другостепени суд. Исто важи и
за судију који је одлучивао у првом степену, осим у случају из члана 458.
став 2. ЗКП када другостепени суд нареди да се нови главни претрес пред
првостепеним судом одржи пред потпуно измењеним већем."
Ниш - 30.09.2016. године
Жалба против другостепене пресуде – Јавни тужилац овлашћен
за изјављивање
1. Који јавни тужилац је овлашћен да изјави жалбу на другостепену пресуду у смислу одредби члана 463. ЗКП – јавни тужилац који је
присуствовао претресу пред другостепеним судом (апелациони ЈТ пред
апелационим судом односно виши ЈТ пред вишим судом) или пак јавни тужилац који је првостепеном суду поднео оптужни акт, заступао тај оптужни акт на претресу пред првостепеним судом и изјавио жалбу на првостепену пресуду чијим усвајањем је првостепена пресуда и преиначена
на пресуду којом се окривљени оглашава кривим ?
"Против другостепене пресуде донете по одржаном претресу пред
другостепеним судом, овлашћен је да изјави жалбу у смислу одредби члана 463. ЗКП јавни тужилац који је првостепеном суду поднео оптужни
акт, заступао тај оптужни акт на главном претресу и изјавио жалбу на првостепену пресуду, а непосредно виши јавни тужилац то право има само
под условом да примени деволуцију у смислу члана 19. Закона о јавном
тужилаштву и о томе обавести суд трећег степена."
Дозвољеност жалбе (у смислу члана 463. ЗКП)
против другостепене пресуде
2. Да ли је дозвољена жалба у смислу одредбе члана 463. ЗКП против другостепене одлуке којом је преиначена првостепена пресуда о одбијању оптужбе и изречена пресуда којом се оптужени оглашава кривим?
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" Против другостепене пресуде којом је преиначена првостепена
пресуда о одбијању оптужбе и изречена пресуда којом се оптужени оглашава кривим, дозвољена је жалба, у смислу одредбе члана 463. ЗКП, суду
трећег степена."
Право на накнаду трошкова поступка наследницима покојног
окривљеног (против кога је обустављен поступак услед смрти)
3. Да ли наследници покојног окривљеног према коме је кривични
поступак обустављен услед његове смрти, имају право на накнаду трошкова кривичног поступка на име награде за ангажовање браниоца током поступка?
"Наследници покојног окривљеног према коме је кривични поступак обустављен услед смрти, имају право на накнаду трошкова кривичног
поступка како на име награде за ангажовање браниоца током поступка,
тако и осталих трошкова који се наводе у одредби члана 265. став 1. ЗКП,
уколико их је окривљени платио."
Крагујевац - 02.12.2016. године
Исказ сведока
(који сведочи о ономе што му је привилеговани сведок рекао)
– као доказ
1. Да ли се може користити као доказ и на њему засновати пресуда, исказ сведока који на суду сведочи о ономе што му је привилеговани
сведок рекао о кривичноправном догађају који је предмет кривичног поступка, при чему привилеговани сведок у поступку, сходно одредби члана
94. став 1. ЗКП, користи своје право да не сведочи?
"Исказ сведока може се као доказ користити у описаној процесној
ситуацији јер сведок на овај начин сведочи о чињеницама које је својим
чулима опазио и коришћење тог исказа као доказа у кривичном поступку
није у супротности са било којом одредбом ЗКП, па се не ради о незаконитом доказу у смислу одредбе члана 84. став 1. у вези са чланом 16. став
1. ЗКП."
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СТАВОВИ
Кривичног одељења Врховног касационог суда
око спорних правних питања у вези којих није постигнута
сагласност представника апелационих судова
(Нови Сад - 31.03.2017. године)

Нови Сад - 31.03.2017. године
Расписивање потернице и могућност наступања релативне
застарелости кривичног гоњења
1. Да ли након расписивања потернице за лицем према коме се води кривични поступак може наступити релативна застарелост кривичног гоњења?
Даном расписивања потернице прекида се релативна застарелост
кривичног гоњења и од тог дана застарелост кривичног гоњења почиње
поново да тече у складу са одредбом члана 104. став 3. и став 5. КЗ па самим тим почиње и рачунање новог рока релативне застарелости гоњења.
Приватна кривична тужба и противтужба – међусобни однос
2. Питање је везано за однос приватне кривичне тужбе и против
тужбе код кривичног дела увреда под околностима како је то образложено у конкретном случају са питањем каква је судбина противтужбе
уколико је приватна к. тужба неблаговремена а противтужба благовремена, као и каква ће бити одлука суда уколико једна или обе странке прецизирају на главном претресу свој оптужни акт у погледу времена извршења кривичног дела?
Противтужба је везана за п.к.т само у тренутку подношења, а након тога противтужба има сопствену самосталност до правноснажног
окончања поступка и на исход поступка по противтужби је без утицаја исход поступка по п.к.т.
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Мера забране напуштања стана – и могућност дозволе свакодневног
напуштања стана (ради боравка на свежем ваздуху)
3. Да ли се окривљеном коме је изречена мера забране напуштања
стана, сходно одредбама ЗКП са или без електронског надзора, може дозволити свакодневно напуштање стана ради боравка на свежем ваздуху
у току трајања ове мере?
Окривљеном коме је изречена мера забране напуштања стана не
може се одлуком суда дозволити свакодневно напуштање стана ради боравка у одређеном времену на свежем ваздуху у току трајања ове мере јер
ниједном законском одредбом ЗКП или Закона о извршењу ванзаводских
санкција и мера није предвиђено овлашћење суда да о томе одлучује, док
су одредбом члана 208. ЗКП дата овлашћења суду да одреди услове самог
боравка у стану и таксативно побројане ситуације када окривљени може
изузетно а без одобрења суда напустити стан.
Судска рехабилитација и законска рехабилитација
4. Уколико су испуњени услови за законску рехабилитацију по две
(или више) осуда којима је осуђени раније осуђиван у смислу одредбе члана
98. став 2. тач. 4) КЗ, да ли се у смислу одредбе члана 100. КЗ може дати
судска рехабилитација том лицу, будући да је у време друге (односно свих
осталих) осуда био осуђиван у смислу одредбе члана 98. став 1. КЗ?
Уколико су у моменту одлучивања о судској рехабилитацији, у
смислу члана 100. КЗ, у погледу прве осуде испуњени услови за законску
рехабилитацију из члана 98. став 1. и став 2. тач. 4) КЗ, суд ће истовремено дати судску рехабилитацију за прву и остале осуде за које су испуњени
услови из члана 98. став 2. тач. 4) КЗ, с обзиром да се давањем рехабилитације за прву осуду осуђени има сматрати неосуђиваним лицем у смислу
одредбе члана 98. став 1. КЗ.
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СТАВОВИ
Кривичног одељења Врховног касационог суда
око спорних правних питања у вези којих није постигнута
сагласност представника апелационих судова
(Петроварадин - 25.03.2016. године, Београд – 30.06.2016. године,
Ниш – 30.09.2016. године и Топола (Опленац)
– 02.12.2016. године)

Петроварадин - 25.03.2016. године
Изрицање кривичне санкције (нпр. затвора) преиначењем
првостепеног решења (којим је млађем пунолетном извршиоцу
изречена васпитна мера) - могућност
1. Да ли другостепени суд може у седници већа, усвајањем жалбе
јавног тужиоца, да преиначи првостепено решење којим је млађем пунолетном учиниоцу кривичног дела изречена васпитна мера, тако што би
му била изречена одговарајућа кривична санкција која је законом прописана за пунолетне учиниоце кривичних дела (нпр. казна затвора)?
Другостепени суд не може у седници већа, усвајањем жалбе јавног
тужиоца, да преиначи првостепено решење тако да млађем пунолетном
учиниоцу кривичног дела уместо васпитне мере изрекне одговарајућу
кривичну санкцију која је законом прописана за пунолетне учиниоце кривичних дела (нпр. казну затвора). Ово из разлога што је одредбом члана
81. став 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ("Службени гласник РС" бр. 85/2005)
која се у смислу одредбе члана 1. став 1. истог Закона има применити у
описаној процесној ситуацији, предвиђено да ако првостепеном одлуком
није изречена казна малолетничког затвора или заводска мера, другостепено веће може ту казну, односно меру изрећи само ако одржи претрес.
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Овлашћење суда трећег степена – могућност укидања
другостепене пресуде (у предмету у ком је већ била укинута
првостепена пресуда)
2. Да ли суд трећег степена може укинути другостепену пресуду
у ситуацији када је у истом предмету већ једном била укидана првостепена (а не и другостепена) пресуда?
Суд трећег степена је, независно од тога да ли је у истом предмету
првостепена пресуда већ једном укидана, овлашћен да једном укине другостепену одлуку и предмет врати другостепеном суду на поновно одлучивање будући да се у овом поступку не одлучује, поново, о првостепеној
пресуди него, по први пут, о пресуди суда другог степена и о против ње
изјављеној жалби.
Однос пресуде и оптужбе – везаност суда за чињенични опис дела
3. Да ли првостепени суд може да окривљеног огласи кривим за
теже кривично дело (које је описано у диспозитиву оптужног акта) у ситуацији када је овлашћени тужилац у диспозитиву оптужног акта описао све елементе лакшег али и тежег кривичног дела (по правилу је то
случај код кривичних дела квалификованих тежом последицом или истородних кривичних дела), а правно квалификовао описано дело као лакше
кривично дело?
Одредбом члана 420. ЗКП одређен је однос пресуде и оптужбе и у
складу са тим одредбама суд је везан чињеничним описом дела у оптужби, а не и његовом правном оценом. У складу са тиме суд је овлашћен да
окривљеног огласи кривим и за теже кривично дело, у односу на правну
оцену дела од стране тужиоца, уколико су његови битни законски елементи садржани у чињеничном опису дела из оптужбе.
Утврђивање на главном претресу да није извршено кривично дело
квалификовано тежом последицом (из оптужбе) већ основни
облик дела – поступање суда
4. Када се на главном претресу утврди да окривљени није извршио
кривично дело квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела из оптужбе, већ основни облик тог кривичног дела, а тужи272
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лац не мења оптужбу, да ли ће се донети ослобађајућа пресуда за дело из
оптужбе или ће се донети осуђујућа пресуда за дело у основном облику
које је доказано, односно донети одбијајућа пресуда ако је дело у основном облику застарело?
У ситуацији да се на главном претресу утврди да окривљени није
извршио кривично дело квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела из оптужбе већ основни облик тог кривичног дела, а
тужилац не мења оптужбу, суд неће донети ослобађајућу пресуду за дело
из оптужбе него пресуду којом окривљеног оглашава кривим за основни
облик дела које је доказано изостављајући из описе дела у изреци квалификаторне елементе који нису доказани и у образложењу пресуде о томе
изнети разлоге.
У истој ситуацији уколико је за основни облик кривичног дела наступила застарелост кривичног гоњења, суд неће донети одбијајућу пресуду за то дело него пресуду којом ће окривљеног ослободити од оптужбе
за дело које је предмет оптужбе (квалификовано тежом последицом или
тежи облик кривичног дела) јер је то и повољније по окривљеног и у супротном не би у потпуности био решен предмет оптужбе.
Београд - 28.06.2016. године
Одрицање од права на жалбу у скраћеном кривичном поступку
1. Да ли се у скраћеном кривичном поступку окривљени може одрећи права на жалбу пре достављања пресуде којом му је изречена казна
затвора (чл. 510. у вези чл. 434. ЗКП)?
Окривљени се у скраћеном поступку, на основу члана 510. ЗКП,
може одрећи права на жалбу пре достављања пресуде којом му је изречена казна затвора. У том случају се не примењује одредба члана 434. ЗКП.
Оштећени као тужилац – право (након завршене истраге)
на подношење оптужног акта
2. Да ли оштећени као тужилац, након завршене истраге која је
довршена по његовом захтеву за спровођење истраге, у смислу чл. 603.
ЗКП, може поднети суду оптужни акт?
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Оштећени као тужилац, након завршене истраге која је вођена по
његовом захтеву за спровођење истраге, у смислу чл. 603. ЗКП, овлашћен
је да након тога суду поднесе оптужни акт. У образложењу овог става Врховни касациони суд указује своју одлуку у предмету Кзз 559/2015 и упућује на у њој изнете разлоге.
Чињенични опис радње из члана 350. став 3.
у вези са ставом 2. КЗ – обавеза навођења објективних
и субјективних обележја кривичног дела
3. Да ли је за чињенични опис радње омогућавања транзита код
кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи,
из члана 350. став 2. КЗ довољно да се, уз опис осталих битних елемената кривичног дела, само уз употребу термина "омогућио транзит" наведе да је учинилац својим возилом преузео илегалне прелазнике у месту А
(које се налази на територији Републике Србије) и започео њихов транзит до места Б (које је такође на територији Републике Србије) али га је
у близини места Б зауставила патрола полиције и лишила слободе ?
За чињенични опис радње омогућавања транзита, код кривичног
дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана
350. став 3. у вези са ставом 2. КЗ, потребно је навести објективна и субјективна обележја кривичног дела, што значи и релацију транзита уз
описан психички однос учиниоца у смислу да зна да врши кријумчарење
људи у транзиту.
Гранична количина опојне дроге
(у смислу кривичних дела из члана 246. став 1. и 246а КЗ)
4. Да ли у пракси осталих апелационих судова постоји заузет
став о приближној или стриктној граничној количини опојне дроге коју је
окривљени неовлашћено држао и при томе је утврђено да је зависник од
опојне дроге те преко које количине би морао проистећи закључак да да
је та количина сама по себи намењена неовлашћеном стављању у промет
те да ли је то количина од 10 гр. хероина, 10 гр. кокаина, 50 гр. марихуане, 10 таблета спида и др. или је то нека друга количина ?
Врховни касациони суд нема изражен став о граничној количини
опојне дроге у смислу обележја кривичних дела из члана 246. став 1. и
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246а КЗ будући да ова чињеница зависи од оцене суда у сваком конкретном случају.
Ниш - 30.09.2016. године
Претресање стана (у смислу судске наредбе из члана 156. став 7. ЗКП)
у присуству једног сведока - законитост прибављеног доказа
1. Да ли је законито прибављен доказ и да ли се може користити
као доказ записник о претресању стана или просторија када је радња извршена на основу судске наредбе у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, али у присуству једног сведока или без сведока, а не два сведока што је законска
обавеза и када се на пример као разлог што није обезбеђено присуство
сведока претресању наводи да нису могли бити обезбеђени сведоци или
један сведок или поједина лица одбијају да буду сведоци и слично?
Радња претресања стана и просторија уз издату наредбу суда и када
је по закону обавезно присуство сведока у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, изузетно се може извршити у присуству једног сведока или без сведока, само у
процесним ситуацијама из чл. 156. став 3. ЗКП, а у другим случајевима, суд
ће законитост те радње ценити у смислу чл. 438. став 2. тач. 1) ЗКП, односно да ли се ради о апсолутној или релативној повреди поступка.
Овлашћење суда да утврди испуњеност услова за законску
рехабилитацију у току кривичног поступка
2. Да ли је у кривичном предмету првостепени или другостепени
суд овлашћен да након извршене провере података у вези рехабилитације
и података везаних за њу, а који су засновани на валидним доказима,
утврди да су испуњени услови за законску рехабилитацију и то узме у обзир при избору и одмеравању кривичне санкције, а све у смислу одредбе чл.
98. КЗ и чл. 569. и 572. ЗКП?
У току кривичног поступка поступајући суд није овлашћен да
утврди да су испуњени услови за законску рехабилитацију и да то узме у
обзир при избору и одмеравању кривичне санкције, а у смислу чл. 98, 569.
и 572. ЗКП, јер поступање суда у вези законске рехабилитације у смислу
чл. 572. ст. 2. ЗКП, подразумева посебну врсту поступка уз учешће претходног изјашњења јавног тужиоца у смислу чл. 572. ст. 3. ЗКП.
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Топола (Опленац) - 02.12.2016. године
Кување сувих чаура мака и постојање кривичног дела производња
опојне дроге (члан 246. став 1. КЗ)
1. Да ли се ради о производњи опојне дроге у смислу чл. 246. став
1. КЗ када се врши кување сувих чаура мака, што представља макову сламу, и предвиђено је редним бројем 55. Правилника о утврђивању списка
психоактивних контролисаних супстанци, на начин да окривљени производи концентрат опијумског мака кувањем чаура мака, који у себи садржи морфин који се налази под редним бројем 71. Правилника о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци?
Кување сувих чаура мака, што представља макову сламу, искључује постојање кривичног дела једино у ситуацији уколико се та макова
слама кува за сопствене потребе, односно уколико наведени материјал није предмет трговине, а у осталим случајевима представља производњу
опојне дроге у смислу одредбе чл. 246. став 1. КЗ.
Расписивање потернице и могућност наступања
релативне застарелости извршења казне
2. Да ли након расписивања потернице за лицем које је правноснажно осуђено на казну затвора може наступити релативна застарелост
извршења те казне?
Издавањем потернице од стране надлежног органа, ради извршења казне, прекида се застарелост извршења те казне све док се осуђени не
пронађе и не приведе на издржавање казне, с једним изузетком да у међувремену није наступила апсолутна застарелост извршења те казне.
Измена правне квалификације кривичног дела и кривичне санкције
обухват забране из одредбе члана 453. ЗКП
3. Да ли забрана из одредбе члана 453. ЗКП обухвата само правну
квалификацију кривичног дела и кривичну санкцију или се односи и на неповољније чињенично стање по оптуженог, без обзира што би се радило
о истој правној квалификацији и кривичној санкцији?
У смислу одредбе члана 453. ЗКП у поновљеном поступку не само
што се не може изменити правна квалификација и кривична санкција већ
се ова забрана односи и на неповољније чињенично стање и чињенични
опис радњи извршења кривичног дела по оптуженог.
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КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
НЕДОЗВОЉЕНИ ДОКАЗИ
(Члан 438. став 2. тачка 1) ЗКП у вези члана 406. став 1. тачка 1) ЗКП)
Све док кривични поступак против окривљеног није правноснажно окончан, окривљени има својство "саоптуженог" у кривичном поступку против више лица и његов исказ суд може да прочита у
доказном поступку применом члана 406. став 1. тачка 1) ЗКП.
Из образложења:
"Бранилац једног од окривљених у поднетом захтеву за заштиту
законитости истиче повреду одредаба кривичног поступка из члана 438.
став 2. тачка 1) ЗКП, која је учињена погрешном применом члана 406.
став 1. тачка 1) ЗКП, односно читањем одбране једног од саоптужених на
главном претресу, иако је поступак против њега правноснажно обустављен, а затим заснивањем пресуде на том доказу.
Из списа предмета произилази да је суд извео доказ упознавањем
са садржином записника о саслушању саоптужених, јер су за то постојали
важни разлози прописани у члану 406. став 1. тачка 1) ЗКП и доиста на таквим доказима, између осталих изведених доказа засновао осуђујућу пресуду.
Члан 406. став 1. тачка 1) прописује да ће се упознавање са садржином записника о исказима извршити ако су испитана лица умрла, душевно оболела или се не могу пронаћи, или је њихов долазак пред суд немогућ или знатно отежан због старости, болести или других важних разлога.
Према окривљеном који је у овом поступку по захтеву за заштиту
законитости "саоптужени" расписана је потерница, одређен притвор и донето решење за суђење у одсуству што представља "важне разлоге" прописане наведеном кривичнопроцесном одредбом, а тачно је да "саоптужени" није осуђен и да је против њега решењем Вишег суда обустављен кривични поступак услед застарелости кривичног гоњења. Међутим, наведено решење у тренутку извођења доказа читањем одбране на главном претресу није било правноснажно, будући да још увек није достављено
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странкама у поступку и браниоцу, због чега је суд био овлашћен да се
упозна са тим записником.
Наиме, окривљени у чије име је бранилац поднео захтев за заштиту законитости има својство саоптуженог све до правноснажног окончања
кривичног поступка, који се против њега води, а он је то својство имао у
тренутку извођења овог доказа, па су супротни наводи захтева оцењени
неоснованим.
Са изнетих разлога, по налажењу Врховног касационог суда побијаним правноснажним пресудама није учињена повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП на коју се неосновано
указује у захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног, па је Врховни касациони суд на основу члана 491. став 1. ЗКП одбио захтев браниоца окривљеног као неоснован."
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 175/2016 од 2.
марта 2016. године, верификована на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 6.6.2016. године)

ПРОМЕНА БЛАНКЕТНЕ НОРМЕ И ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОПТУЖБЕ
(члан 438. став 1. тачка 9. ЗКП)
Када суд код истог чињеничног стања, радњу извршења дела
за коју је окривљени оптужен означи као повреду друге бланкетне
норме уместо наведене у оптужном акту, није прекорачена оптужба,
ако та измена правни положај окривљеног и његово право на одбрану не чини тежим у односу на оптужење.
Из образложења:
"Пресудом Основног суда у Обреновцу, окривљени је оглашен
кривим за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 4. у вези са чланом 289. став 3. у вези са ставом 1.
Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 1-једне године и 6-шест месеци. Истом пресудом, према окривљеном је изречена мера
безбедности забране управљања моторним возилом "Б" категорије, у трајању од 10-десет месеци, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере и окривљени је обавезан на плаћање тро280
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шкова кривичног поступка суду и оштећенима. Апелациони суд у Београду, пресудом одбио је као неосновану жалбу браниоца окривљеног и
првостепену пресуду потврдио.
Бранилац окривљеног поднео је захтев за заштиту законитости,
против правноснажних пресуда Основног суда у Обреновцу и Апелационог суда у Београду, због повреде закона у смислу члана 485. став 1. тачка
1) Законика о кривичном поступку, и то битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 9. ЗКП која је, према ставу браниоца, учињена тиме што је изреком пресуде утврђено да је окривљени критичном приликом управљао путничким моторним возилом брзином од 59
км/час, већом од дозвољене на путу у насељеном месту, супротно саобраћајном пропису из члана 43. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима, док је оптужним актом управљање окривљеног возилом наведеном брзином (од 59 км/час), означено као поступање супротно саобраћајном пропису из члана 42. став 1. истог закона, односно као кретање брзином неприлагођеном конкретно утврђеним саобраћајним условима ноћне
вожње и особинама пута, што бранилац сматра изменом чињеничног описа бланкетне норме.
Изложене наводе захтева за заштиту законитости Врховни касациони суд је оценио као неосноване. Иста радња окривљеног (брзина кретања возила окривљеног од 59 км/х), оптужним актом је стављена на терет
окривљеном и утврђена изреком побијане пресуде као пропуст који је
проузроковао предметну саобраћајну незгоду, па измена у пресуди саобраћајног прописа који је прекршен том радњом окривљеног (одредба
члана 43. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима о управљању путничким моторним возилом недозвољеном брзином, уместо одредбе
члана 42. став 1. истог закона о управљању возилом брзином неприлагођеном саобраћајним условима), по налажењу Врховног касационог суда
не представља прекорачење оптужбе већ само другачију правну оцену суда у погледу саобраћајног прописа који је прекршен тим пропустом окривљеног".
(Из пресуде Врховног касационог суда Кзз 45/2017 од 06.02.2017.
године, утврђена на седници Кривичног одељења од 27.04.2017. године)
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ЗАБРАНА ПРЕИНАЧЕЊА НА ГОРЕ
(Члан 438. став 1. тачка 10) у вези члана 453. ЗКП)
"Када су против првостепене пресуде изјављене жалбе због одлуке о кривичној санкцији на штету и у корист окривљеног другостепени суд може уважавањем жалбе јавног тужиоца донети одлуку само
у оквиру правца и обима побијања истакнутог у жалби јавног тужиоца, па када прекорачи границе тог жалбеног предлога и преиначи првостепену пресуду на штету окривљеног и у делу у ком је жалба изјављена само у његову корист, тада је учинио повреду кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 10. у вези са чланом 453. ЗКП"
Из образложења:
"Бранилац окривљеног поднео је захтев за заштиту законитости
против пресуде Апелационог суда којом је уважена жалба јавног тужиоца,
преиначена првостепена пресуда у делу одлуке о кривичној санкцији тако
што је окривљени због кривичног дела насилничко понашање из члана
344. став 2. у вези става 1. КЗ, осуђен на казну затвора у трајању од 10 месеци док је побијана пресуда у непреиначеном делу потврђена.
Казна затвора изречена је осуђеном уместо условне осуде из првостепене пресуде која је изречена тако што је утврђена казна затвора у трајању од 10 месеци и истовремено одређено да се казна неће извршити уколико окривљени за време од три године од дана правноснажности пресуде
не учини ново кривично дело.
Бранилац окривљеног у захтеву истиче повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 10) у вези члана 453. ЗКП између
осталих повреда закона које су предмет захтева.
Врховни касациони суд је имао у виду да је побијана пресуда донета пре 01.10.2013. године, дакле, пре почетка примене новог Законика о
кривичном поступку ("Службени гласник РС" број 72/2011 од 28.09.2011.
године), па је у смислу одредбе члана 604. став 1. ЗКП испитао постојање
битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка
10) ЗКП у вези члана 453. ЗКП (раније важећи члан 368. став 1. тачка 9.
ЗКП у вези члана 382. ЗКП ("Службени гласник РС" број 72 од 03.09.2009.
године)).
Наиме, одредбом члана 382. ЗКП (сада важећи члан 453. ЗКП)
прописано је да ако је изјављена жалба само у корист оптуженог, пресуда
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се не сме изменити на његову штету у погледу правне квалификације кривичног дела и кривичне санкције.
Имајући у виду да је првостепеном пресудом окривљеном изречена условна осуда, те да је јавни тужилац у изјављеној жалби ставио јасно
одређен предлог да другостепени суд преиначи побијану пресуду тако
што ће окривљеном изрећи условну осуду са дужим роком проверавања,
дакле изричито је предложено изрицање окривљеном условне осуде као
кривичне санкције, а не изрицање казне затвора, то другостепени суд, по
налажењу Врховног касационог суда, није био овлашћен да прекорачењем
жалбених оквира из жалбе јавног тужиоца, измени одлуку о кривичној
санкцији на штету окривљеног у делу који се том жалбом не побија. Наиме, жалба јавног тужиоца јасно је определила правац и обим побијања
првостепене пресуде, тако да су то границе у којима другостепени суд може да испитује првостепену пресуду на штету окривљеног, па да је евентуално и преиначи. Прекорачење граница жалбе изјављене на штету окривљеног представља повреду закона и у овом случају сматра се да је првостепена пресуда преиначена на штету окривљеног у делу у ком је постојала само жалба изјављена у његову корист, а то је жалба браниоца окривљеног.
На наведени начин другостепени суд је својом пресудом Кж1 бр.
2691/13 од 02.07.2013. године повредио начело забране преиначења на горе (reformatio in peius) прописано одредбом члана 382. ЗКП (сада важећи
члан 453. ЗКП), а тиме је и донео пресуду уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 9. ЗКП (сада важећи члан 438.
став 1. тачка 10. ЗКП), обзиром да одлука жалбеног суда не сме да буде
неповољнија за окривљеног, јер уколико жалба изјављена на штету
окривљеног буде оцењена као основана, другостепени суд може донети
одлуку на његову штету само у оквиру правца и обима побијања истакнутог у жалби.
Имајући у виду напред изложено Врховни касациони суд је, усвајајући као основан захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног,
утврдио да је пресудом Апелационог суда на штету окривљеног учињена
повреда закона из члана 368. став 1. тачка 9. ЗКП у вези члана 382. ЗКП
(сада важећи члан 438. став 1. тачка 10. ЗКП у вези члана 453. ЗКП), коју
је отклонио тако што је ову пресуду преиначио и окривљеном за кривично дело насилничко понашање за које је оглашен кривим првостепеном
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пресудом, применом одредби чланова 4, 42, 45, 54, 64, 65. и 66. КЗ, изрекао условну осуду тако што му је утврдио казну затвора у трајању од 10
(десет) месеци и истовремено одредио да се ова казна неће извршити ако
окривљени за време од 5 (пет) година од дана правноснажности пресуде
не учини ново кривично дело, дакле, одлучио на основу члана 492. став 1.
тачка 2) ЗКП."
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1067/2014 од
5. новембра 2014. године, верификована на седници Кривичног одељења
Врховног касационог суда 6.6.2016. године)
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КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
СТИЦАЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ НА
СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ ИЛИ ЈАВНОМ СКУПУ ИЗ ЧЛАНА 344А
СТАВ 1. КЗ И КРИВИЧНОГ ДЕЛА ТЕШКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА
ИЗ ЧЛАНА 121. СТАВ 1. КЗ
Када је тешка телесна повреда нанета радњом окривљеног при
чему са директним умишљајем наноси ударце оштећеном, који је учесник спортске приредбе за време трајања те приредбе, а без изазивања
нереда тада је окривљени извршио кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1. КЗ и
кривично дело тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ у стицају.
Из образложења:
"Бранилац окривљеног у захтеву за заштиту законитости против правноснажних пресуда указује на повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2)
ЗКП, због погрешне правне квалификације инкриминисаних радњи окривљеног, односно зато што је оглашен кривим за кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1. КЗ и кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ у стицају, а према
мишљењу одбране не ради се о два кривична дела већ о квалификованом облику кривичног дела насилничког понашања из члана 344а став 4. КЗ.
Кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или
јавном скупу, у основном облику из члана 344а став 1. КЗ, према законском опису дела, извршава се неком од више алтернативно прописаних
радњи извршења дела. Поред осталих, као радња извршења тог дела прописан је физички напад на учесника спортске приредбе. Одредбом става
4. члана 344а КЗ, прописан је квалификовани, тежи облик наведеног кривичног дела који према законском опису постоји ако је извршењем дела
из става 1. истог члана дошло до нереда у коме је неком лицу нанета тешка телесна повреда или је оштећена имовина веће вредности.
Из наведених законских одредаба произилази да кривично дело
насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана
344а став 4. КЗ постоји само ако је радњом учиниоца, која је одредбом
става 1. истог члана прописана као радња извршења тог дела у основном
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облику, проузрокован неред и у том нереду неком лицу нанета тешка телесна повреда или оштећена имовина веће вредности. То значи да изван
наведене ситуације (проузрокованог нереда) није искључена могућност
стицаја кривичног дела из члана 344а КЗ и других кривичних дела чији је
заштитни објекат телесни интегритет или имовина неког лица (кривичних
дела из члана 121. КЗ и члана 212. КЗ).
У конкретном случају, окривљеном је стављена на терет радња физичког напада на учесника спортске приредбе, оштећеног, задавањем ударца
песницом у пределу лица оштећеног. Како физички напад подразумева различита деловања на тело човека која не морају имати за последицу повреду,
односно нарушавање телесног интегритета, то за постојање кривичног дела
из члана 344а став 1. КЗ, када се извршава радњом физичког напада, није од
значаја да ли је таква последица наступила, што значи да је дело извршено
самом том радњом, дакле у конкретном случају радњом окривљеног описаног физичког напада на оштећеног као учесника спортске приредбе.
Наведену радњу извршења окривљени је, према чињеничном опису у
изреци и чињеничном утврђењу у образложењу првостепене пресуде, предузео за време одигравања фудбалске утакмице и то прекида утакмице због
свађе два играча противничких тимова, тако што је из публике утрчао у терен и у трку задао ударац оштећеном у пределу лица и носа, са директним
умишљајем да му на тај начин нанесе тешку телесну повреду, која је тим
ударцем и проузрокована, након чега је окривљени побегао са лица места.
Према наведеном, ни пре ни после физичког напада окривљеног
на оштећеног није било никаквог нереда, јер претходно започета свађа два
играча нема значај ни карактер нереда већ обичног кошкања, нити је радњом окривљеног изазван неред, односно до тешког телесног повређивања
оштећеног није дошло приликом и у околностима нереда изазваног извршењем кривичног дела из става 1. члана 344а (нпр. напада или одбране у
тучи, гужви сл., радњом познатог или непознатог учиниоца), јер је настајање ове околности нужно за постојање кривичног дела из члана 344а став
4. КЗ, већ умишљајном радњом окривљеног усмереном, према описаном
начину извршења, на проузроковање управо наведене последице код
оштећеног. Стога је правилна оцена првостепеног суда, прихваћена и од
стране другостепеног суда, да се у конкретном случају ради о стицају кривичних дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном
скупу из члана 344а став 1. КЗ и кривичног дела тешка телесна повреда из
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члана 121. став 1. КЗ за које је окривљени оглашен кривим побијаном
правноснажном пресудом.
Из свих изнетих разлога, Врховни касациони суд је одбио захтев
браниоца окривљеног на основу члана 491. став 1. ЗКП у односу на повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП."
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1123/2014 од
20. новембра 2014. године, верификована на седници Кривичног одељења
Врховног касационог суда 6.6.2016. године)

СТИЦАЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА УГРОЖАВАЊЕ СИГУРНОСТИ И
ТЕШКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА
(члан 138. став 1. КЗ и члан 121. став 1. КЗ)
Радњама окривљеног остварена су законска обележја два кривична дела у стицају – угрожавање сигурности из члана 138. став 1.
КЗ и тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ када страх за живот и телесни интегритет оштећеног, изазван претњама и агресивним
поступањем окривљеног превазилази по интензитету и трајању том
приликом нанету тешку телесну повреду.
Из образложења:
"Бранилац окривљеног поднео је захтев за заштиту законитости
против правноснажних пресуда којима је окривљени оглашен кривим и
осуђен за два кривична дела и то угрожавање сигурности из члана 138.
став 1. КЗ и тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ, а због повреде кривичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП уз истицање да је суд погрешно закључио да се у конкретном случају ради о два кривична дела,
која се по мишљењу одбране налазе у односу привидног идеалног стицаја.
Другим речима, бранилац тврди да је кривично дело тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ конзумирало кривично дело угрожавање сигурности из члана 138. став 1. КЗ.
Кривично дело угрожавање сигурности из члана 138. став 1. КЗ
чини онај ко угрози сигурност неког лица претњом да ће напасти на живот или тело тог лица или њему блиског лица. Предметно кривично дело
је свршено када је претњом створен осећај угрожености код лица коме се
прети. При томе је за постојање дела битно да се ради о озбиљној претњи
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која код пасивног субјекта изазива неспокојство, узнемирење или страх за
живот и телесни интегритет.
Кривично дело тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ чини онај ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши.
По становишту Врховног касационог суда нижестепени судови
нису повредили кривични закон из члана 439. тачка 1) ЗКП на штету
окривљеног, јер из чињеничног описа радњи окривљеног, датог у оптужном акту јавног тужиоца и утврђеног у изреци првостепене пресуде,
произилазе сва битна законска обележја и кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138. став 1. КЗ и кривичног дела тешка телесна повреда
из члана 121. став 1. КЗ, за која је окривљени у овом кривичном поступку
правноснажно оглашен кривим и осуђен, тако да у конкретном случају не
постоји привидни идеални стицај ова два дела, а како се то неосновано истиче у захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног.
Ово, имајући у виду да су претње које је окривљени критичном приликом непосредно упутио оштећеној, а које су код оштећене изазвале осећај
страха и несигурности тј. угрожености за сопствени живот и телесни интегритет, само једним својим делом и остварене – реализоване. Окривљени је у
дужем временском трајању – од вечерњих до јутарњих часова другог дана
озбиљно претио оштећеној, изразито агресивно се понашао што је све код
оштећене изазвало осећај угрожености сопственог живота, а што није само
претходило наношењу тешке телесне повреде већ је настављено и након што
је ова повреда нанета. Када угрожавањем сигурности изазван страх за живот
и телесни интегритет оштећеног превазилази по интензитету и трајању нанету тешку телесну повреду, тада су радњама окривљеног остварена законска
обележја два кривична дела у стицају – угрожавање сигурности из члана 138.
став 1. КЗ и тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ.
Са изнетих разлога, налазећи да побијаним пресудама није учињена повреда кривичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП на коју се неосновано указује захтевом за заштиту законитости браниоца окривљеног,
то је Врховни касациони суд на основу члана 491. став 1. ЗКП наведени
захтев браниоца окривљеног одбио као неоснован."
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 675/2015 од 2.
септембра 2015. године, верификована на седници Кривичног одељења
Врховног касационог суда 6.6.2016. године)
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СПОРНА ПИТАЊА
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ОДГОВОРИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
НА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА
ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 28.11.2016. ГОДИНЕ
ЗАШТИТА ОД ДУПЛИРАЊА ПОСТУПАКА
1. Питање од 27.05.2016. године: Поступање прекршајног суда
по захтевима за покретање прекршајног поступка због прекршаја који су обухваћени решењем јавног тужиоца из члана 283. став 3. ЗКП
(одлагање кривичног гоњења).
Правилан је став са седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, чија је суштина да окривљени у прекршајном поступку у таквој
ситуацији не треба да буде осуђен, са разлога правне сигурности грађана,
односно да би вођење прекршајног поступка против исте противправне
радње значило неку врсту двоструке кажњивости.
Наиме, поштовање начела ne bis in idem је сада са новим Законом
о прекршајима на потпунији начин формулисано у уводном члану 8. Закона, којим се искључује могућност накнадног вођења прекршајног поступка после кривичног, односно поступка за привредни преступ, а у доцнијим процесним одредбама предвиђена је обавеза надлежних органа да обавесте јавног тужиоца како би на време, код казнених деликата са сличним
обележјима који се могу истом учиниоцу ставити на терет, одлучио хоће
ли према учиниоцу покренути прекршајни, кривични поступак или поступак за привредни преступ.
Заштита од дуплирања поступка прописана је чланом 34. став 4.
Устава РС.
Даље код овог питања очито је проблем тумачења појма "правноснажне
осуде". Ваља подсетити на аутономно конвецијско значење израза "оптужба", "кривични поступак", као и "правноснажно" које је заузето у многим одлукама Европског суда за људска права, а које је шире од језичког
тумачења тих израза у нашем правном систему (V. Gradinger против
Austrije). Такође, у предмету Sergey Zolotukhin против Русије при тумаче291
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њу да ли је дошло до дуплирања поступка (bis) и да ли је постојала "правноснажна" одлука дат је стандард да члан 4. Протокола број 7 није ограничен на право да се два пута не буде кажњен него се протеже и на право
да се два пута не буде казнено гоњен и да се два пута некоме не суди, те
да се члан 4. Протокола број 7, примењује чак и кад је појединац био само
кривично гоњен у поступку који није довео до његове осуде. Члан 4. Протокола број 7 садржи три засебна јемства и прописује да нико не сме бити
поново подложан прогону, суђен, или кажњен за исто дело.
Решење јавног тужиоца донето на основу члана 283. став 3. ЗКП о
одбачају кривичне пријаве под условом да осумњичени у року изврши
обавезе из овог члана се може сматрати као res iudicata.
Европски суд за људска права је у одлукама Husein Gozutok i Klaus Brugge C-187/01 i C-385/01 поставио стандард да у случајевима када је
реч о поступцима државних тужилаштава коју одустају од даљег кривичног прогона након што окривљени испуни одређене, од истог му тужилаштва понуђене обавезе, у којим поступцима не учествује суд, нити се такви поступци завршавају судском одлуком већ одустанком тужиоца од
даљег кривичног гоњења, се има сматрати правноснажним окончањем поступка, са аргументацијом да одлуку у тим поступцима доноси тело власти које према одредбама националног кривичног права чини део састава
казненог правосуђа.

КРШЕЊЕ ЗАБРАНЕ ПРИСТУПА ОШТЕЋЕНОМ
2. Питање од 08.07.2016. године: Како поступати у примени члана 62. Закона о прекршајима, везано за изрицање санкције услед кршења забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења
прекршаја током трајања мере или оствари контакт са оштећеним на
недозвољени начин или у недозвољено време.
Забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја из члана 61. Закона о прекршајима, у систему прекршајних санкција представља заштитну меру која је као врста санкције предвиђена чланом 52. став 1. тачка 8. овог Закона. У ставу 2. наведене законске одредбе
прописано је да се ова заштитна мера може изрећи под условима прописа292
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ним овим Законом и кад није предвиђена прописом којим је одређен прекршај.
Одредбом члана 310. Закона о прекршајима предвиђена је сходна
примена Закона о извршењу кривичних санкција, за већину прекршајних
санкција па и за заштине мере.
У осмој глави везано за извршење заштитних мера изречених за
прекршај Закона о извршењу кривичних санкција прописана је сходна
примена одредаба о извршењу мера безбедности изречених за кривично
дело. Међутим, ЗИКС уређује извршење следећих мера безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана и алкохоличара, забрану вршења позива, делатности и дужности, забрану управљања моторним возилима, одузимање предмета, протеривање странаца
из земље и јавно објављивање пресуде, али не уређује начин извршења забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја односно начин извршења било какве врсте забране приступа.
Стога одредбу члана 62. Закона о прекршајима о кршењу забране
приступа оштећеном објектима или месту извршења прекршаја, треба тумачити тако да су њоме фактички прописани услови замене ове прекршајне санкције за другу прекршајну санкцију који су дефинисани као: 1. приступ оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја током трајања
мере и 2. остваривање контакта са оштећеним на недозвољени начин или
у недозвољено време, а затим оквир за изрицање друге санкције, а то је
пропис којим је предвиђен прекршај за који је изречена ова заштитна мера. Фактички ова законска одредба прописује начин извршења изречене
заштитне мере забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја (ако дође до њеног непоштовања), путем накнадног изрицања друге прекршајне санкције чија врста и границе су дефинисане у
пропису којим је предвиђен прекршај за који је ова забрана била изречена.
Стога није правилно тумачење да се одредбом члана 62. Закона о
прекршајима у ствари предвиђа да законодавац у пропису којим је предвиђен прекршај – материјалном закону (нпр. Закон о јавном реду и миру)
мора прописати санкцију због кршења забране приласка оштећеном,
објектима или месту извршења прекршаја.
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ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ – ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО
ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
3. Питање од 02.11.2016. године: Да ли прекршајни налог, да би
се сматрао захтевом за судско одлучивање, мора потписати искључиво окривљени или тај налог за окривљеног тј. уместо њега, а по уредно издатом пуномоћју, може потписати бранилац окривљеног? (да ли
одредбе члана 174. Закона о прекршајима искључују примену одредби члана 119. Закона о прекршајима).
Одредбе члана 174. Закона о прекршајима не искључују примену
одредаба члана 119. Закона о прекршајима који у ставу 3. прописује да је
бранилац овлашћен да у корист окривљеног предузима све радње које може предузети окривљени.
Иако лице против којег је издат прекршајни налог, стиче својство
окривљеног у прекршајном поступку тек након достављања захтева за
судско одлучивање надлежном суду (174. став 2), у ставу 1. ове законске
одредбе се нигде не прописује да такав захтев мора бити потписан лично
од окривљеног, већ да захтев о судском одлучивању то лице може доставити лично или путем поште. Тиме се прекршајни налог претвара у захтев
за судско одлучивање. Треба имати у виду одредбе члана 170. о садржини
прекршајног налога који у ставу 1. тачка 13. прописује само место за потпис лица против кога је издат прекршајни налог, а пошто је одредбама
члана 172. о достављању прекршајног налога прописано да се достављање
прекршајног налога извршава и путем поште или доставне службе овлашћеног органа, у складу са одредбама о достављању у складу са законом
који уређује општи управни поступак (члан 8. Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима "Службени гласник РС" бр. 13 од 19.02.2016.
године), што значи да се ни тада не захтева лично потписивање. Дакле у
сваком случају бранилац може, а по уредно издатом пуномоћју потписати
прекршајни налог уместо окривљеног.
ПРАВО ЖАЛБЕ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ СУДА
4. Питање од 02.11.2016. године: Када је окривљен првостепеном пресудом ослобођен одговорности за прекршај, па по жалби подносиоца захтева таква одлука буде преиначена и Прекршајни апела294
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циони суд окривљеног огласи одговорним, да ли се окривљеном на
такву одлуку мора дати право жалбе?
У вези овог питања одговор би био да је са Законом о изменама и
допунама Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" бр. 13 од
19.02.2016. године) уведена могућност изјављивања жалбе против пресуде другостепеног суда и у прекршајни поступак увођењем члана 154а са
називом "Одлучивање другостепеног суда" који гласи:
"Веће другостепеног суда ће само пресудити ако је у истом предмету првостепена одлука већ једанпут укидана.
Веће другостепеног суда одлучује да ли ће одржати претрес.
Ако веће одлучи да одржи претрес, судија известилац је председник већа.
Окривљени може, у року од осам дана од дана достављања пресуде, изјавити жалбу против пресуде другостепеног суда из става 1. овог
члана, ако су по жалби подносиоца захтева ослобађајућа пресуда или решење о обустави поступка преиначени у осуђујућу пресуду.
О жалби окривљеног против одлуке већа другостепеног суда одлучује друго веће тог суда".
Са овом новом законском одредбом тростепеност одлучивања постаје изузетак у односу на прописану двостепеност прекршајног поступка
у члану 95. Закона о прекршајима, и то само онда, када је до осуде дошло
након изјављивања жалбе на првостепену ослобађајућу пресуду или решење о обустави поступка и преиначења те одлуке у осуђујућу пресуду.
Пошто став 1. прописује забрану поновног укидања и обавезу другостепеног суда да сам пресуди у истом предмету, а да је у члану 155. став
1. одређено да се одлуке доносе у већу, то реално постоји могућност да и
без одржавања претреса дође до преиначења ослобађајуће пресуде или решења о обустави поступка у осуђујућу пресуду, у ком случају се мора дати такође право жалбе окривљеном.
О тој жалби као и о жалби из члана 154а став 5. одлучује друго веће другостепеног суда тзв. веће трећег степена које се образује годишњим
распоредом послова. То веће о жалби против другостепене пресуде поступа у складу са одредбама које важе за поступак у другом степену.
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ОКВИРИ ПОБИЈАЊА ИСТАКНУТИ У ЖАЛБИ – ОКВИРИ И
ПРАВЦИ КРЕТАЊА ДРУГОСТЕПЕНОГ СУДА
5. Питање од 02.11.2016. године: Када је окривљени
првостепеном пресудом правноснажно ослобођен одговорности за
прекршај или је против њега поступак правноснажно обустављен
поднесе жалбу на решење којим му је досуђена накнада трошкова тог
поступка, да ли другостепени суд може одлуку о трошковима преиначити тако што ће окривљеном досудити износ мањи од оног у првостепеној одлуци тј. на штету окривљеног? (реч је о ситуацији када
окривљеном припада накнада трошкова али је она неправилно досуђена у износу већем него што би требало, а окривљени се ипак жали,
наравно у своју корист).
У смислу члана 99. Закона о прекршајима треба сходно применити
одредбе члана 467. Законика о кривичном поступку које односе на одлучивање о жалби против решења и став 1. који гласи да суд испитује решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби. Дакле
суд је обавезан да се креће у оквиру обима побијања који је истакнут у
жалби. Правни лек треба по правилу да доведе до резултата сагласних интересу његовог подносиоца, па је логично да се другостепени суд приликом испитивања решења креће у правцу истакнутом у жалби и жалба не
би требало да доведе до погоршања положаја жалиоца. У Закону о прекршајима није прописано, а у одредби члана 467. Законика о кривичном поступку нема одредбе која би суд обавезивала да се креће насупрот правца
побијања.
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ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ПРАВНИ СТАВ
НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСТУПКА НА ИМЕ ПДВ-а
НА АДВОКАТСКУ УСЛУГУ
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.
Као доказ треба да приложи рачун о извршеним адвокатским
услугама.
Образложење
Привредни суд у Београду доставио је овом суду захтев за решавање спорног правног питања на основу одредбе чл. 180-181. ЗПП уз који је
приложио спис предмета П 3964/2014 и копије списа П 6992/15 и П
7234/15.
Суд поставља спорно правно питање: "да ли странка коју је у
успешно окончаној парници заступао адвокат обвезник пореза на додату
вредност има право на накнаду трошкова на име ПДВ-а на адвокатску
услугу и шта од доказа треба да преда суду с обзиром да се одлука о трошковима доноси без расправљања".
У захтеву се наводи да је спорно правно питање постављено у наведеним предметима и да се спорно правно питање може показати и у
практично великом броју предмета те је предложио да Врховни касациони 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 корисник 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
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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 трошак 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 неопходан за вођење парнице а из следећих разлога:
- странка има уставом гарантовано право на правну помоћ а што
укључује и слободан избор лица које ће пружити правну помоћ, а право
странке на слободан избор адвоката у смислу члана 2. став 2. тачка 2. Закона о адвокатури; трошак поступка чине сви издаци које странке имају
поводом поступка, а то су издаци везани за судске таксе, награде за рад
адвоката, награде за вештаке, трошкови копирања, трошкови превода и
сви други трошкови који су неопходни, при чему се као неопходан трошак исказује и трошак ПДВ-а на адвокатске услуге уколико странку која
је успела у спору заступа адвокат који је обвезник тог пореза; странка је
крајњи корисник пружене адвокатске услуге сагласно одредбама Закона о
порезу на додату вредност, овај трошак треба да падне на терет крајњег
корисника, а он то не наплаћује од странке која је изгубила парницу јер
му она и није пружила услугу – обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара или пружање услуга, обвезник је лице које
врши испоруку добара, односно пружање услуга у своје име а за рачун
другог лица.
Одредбом члана 180. Закона о парничном поступку је прописано
да ако у поступку пред првостепеним судом у већем броју предмета постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању које је од значаја за одлучивање о предмету поступка пред првостепеним судовима, првостепени суд ће по службеној дужности или на предлог странке, захтевом да покрене поступак пред Врховним касационим судом ради решавања спорног правног питања.
Према одредбама Закона о адвокатури ("Службени гласник РС"
31/2011 и 24/2012 - одлука УС), адвокатура је независна и самостална служба 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
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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 прописано 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 друштва чији су чланови адвокати, сматрају пореским обвезницима у смислу
Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" 84/2004,
86/204 – ИСПР; 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени
динарски износи, 68/2014, 124/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016) и да ли имају сва права и обавезе пореских обвезника.
Законом о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон) је
прописано да је порески обвезник лице које самостално обавља промет
добара и услуга, у оквиру обављања делатности. Делатност је трајна активност произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања
прихода, укључујући и делатности експлоатације природних богатстава,
пољопривреде, шумарства и самосталних занимања. Сматра се да обвезник обавља делатност и када је врши у оквиру пословне јединице (члан
8. став 1., 2. и 3.). Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара или пружање услуга, као и лице које врши испоруку добара, односно пружање услуга у своје име а за рачун другог лица (члан 8. ст
4. и 5).
Имајући у виду да адвокати самостално врше промет услуга у
оквиру бављења адвокатуром, да делатност обављају као трајну активност, те да делатност обављају у циљу остваривања прихода – адвокати
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имају право на награду за свој рад и накнаду трошкова, адвокати се сматрају пореским обвезницима из члана 8. Закона. Ово важи како за адвокате који самостално или у оквиру заједничке адвокатске канцеларије обављају делатност, тако и за ортачка друштва чији су чланови адвокати. С
обзиром на то да се адвокати и ортачка друштва чији су чланови адвокати, сматрају пореским обвезницима у смислу Закона, ова лица имају и сва
права и обавезе пореских обвезника, па и право и обавезу да обављају
ПДВ активност. Обављање ПДВ активности подразумева обрачунавање и
плаћање ПДВ за извршени промет добара и услуга који је опорезив ПДВ,
издавање рачуна у складу са Законом, подношење периодичних пореских
пријава ПДВ и плаћање ПДВ, вођење евиденција о ПДВ, као и право на
одбитак претходног пореза, право на повраћај и порески кредит и друга
права и обавезе прописане Законом.
Према одредби члана 38. став 1. Закона, обвезник који је у претходних 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 прометом, у смислу одредбе члана 33. став 6. Закона, сматра се
промет добара и услуга из члана 28. став 1. тач. 1. и 2. тог закона, осим
промета опреме и објеката за вршење делатности. Прометом добара и
услуга из члана 28. став 1. тач. 1. и 2. Закона, сматра се промет добара и
услуга који је опорезив ПДВ и промет добара и услуга за који је 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
наплаћује у име и за рачун другог лица1. Према томе, износ новчаних
средстава које адвокат наплати у име и за рачун странке и који преноси странци, не урачунава се у укупан промет адвоката.

1

Према мишљењу Министарства финансија од 12.06.2009. године „износ новчаних средстава који је досуђен странци, а који адвокат наплати у име и за рачун странке и пренесе странци у чије име и за чији рачун је извршио наплату, не урачунава се у основицу
за обрачун ПДВ за извршени промет добара и услуга, а самим тим ни у износ укупног
промета на основу којег адвокат може да се определи за плаћање ПДВ-а односно на
основу којег настаје обавеза“.
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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 ограничених или неограничених услуга чије је трајање дуже од годину дана, обавезно 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 периодични рачуни, промет услуга сматра се извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун (члан 15. став 2). Делимична услуга сматра
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 обвезник ПДВ-а –
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адвокат може странци издати авансни рачун, али није обавезан да то
учини). Ако обвезник ПДВ-а – адвокат у истом пореском периоду
прими аванс и пружи адвокатску услугу, не постоји обавеза издавања
авансног рачуна. Даном када се адвокатска услуга сматра пруженом, за
обвезника ПДВ-а – адвоката настаје пореска обавеза по основу промета
предметне услуге. Обвезник ПДВ-а – адвокат по том основу странци издаје коначан обрачун, у којем укупан износ накнаде без ПДВ умањује за
износ примљенх авансних средстава без ПДВ-а (ако је примио аванс), а
укупан износ обрачунатог ПДВ-а умањује се за износ ПДВ-а обрачунатог
на примљена авансна средства.
Адвокатска услуга се сматра пруженом када је завршено појединачно пружање услуге (на пример уговор или тестамент сачињен поднесак и слично). Међутим, адвокатске услуге се често пружају у континуитету истом лицу, у неком временском периоду. Време промета адвокатских услуга у том случају се утврђује у зависности од тога да ли је предвиђена накнада за сваку појединачну радњу коју адвокат предузима (састављање поднесака, излазак на рочиште и слично), у периоду пружања
услуга (заступање странака у споровима пред судовима или другим државним органима, при чему ти поступци трају извесни временски период)
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 адвокатска
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 –
адвокат издаје периодичне рачуне за промет тих услуга, предметна услуга
се сматра пруженом последњег дана периода за који се издаје рачун2.
2

Према мишљењу Министарства финансија од 17.06.2010. године „када је реч о појединачној адвокатској услузи која се пружа једнократно (нпр. сачињавање уговора, тестамента 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
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Одредбом члана 17. ст. 1. и 2. Закона је прописано да пореску
основицу код промета добара и услуга чини износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за испоручена 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 друкчије прописано. У основицу се урачунавају акцизе, царине и друге увозне
дажбине, као и остали јавни приходи, осим ПДВ-а; сви споредни трошкови које обвезник зарачунава примаоцу добара и услуга.
У смислу наведених законских одредби, основицу за обрачунавање 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 ангажовала адвоката да заступа интересе окривљеног у кривичном поступку), у коју није укључен ПДВ. У основицу за обрачунавање ПДВа урачунавају се и сви трошкови које обвезник ПДВ-а адвокат зарачунава примаоцу услуге, као што су на пример трошкови који настану у вези са вођењем поступка пред судом или неким другим државним органом, а које иницијално сноси адвокат. Основицу за обрачунавање ПДВ-а за промет адвокатских услуга, према томе, чини како
износ награде који припада адвокату тако и сви други трошкови које
адвокат зарачунава примаоцу услуге.
Према одредби члана 17. став 3. Закона, основица не садржи попусте и друга умањења цене, који се примаоцу добара или услуга одобравају
у моменту вршења промета добара и услуга, ка ни износе које обвезник

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 правног односа успостављеног уговорним односом адвоката и странке. Ако је период реализације посла, а самим тим и период пружања адвокатских услуга, дужи од годину дана, адвокатско ортачко друштво – обвезник ПДВ дужан је да изда периодични рачун за
период који не може да буде дужи од годину дана. У овом случају промет услуга сматра се извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун“.
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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 урачунавају 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 адвокат
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 изоставити поједини подаци у рачуну.
Примењујући наведене одредбе на обвезника ПДВ-а – адвоката 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 члана 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 издавања 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 значаја 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 најкасније
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 – кален308
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дарском тромесечју за испоруку добара и услуга извршених 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
појединачних 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 најкасније последњег дана календарског месеца за
услуге извршене у том месецу. Односно, уколико адвокат на основу закљученог уговора за странку обавља све правне послове у вези са његовим пословањем, при чему је уговорено 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 прописане податке о свакој
услузи појединачно.
Имајући у виду одредбе члана 153. и члана 154. Закона о парничном поступку ( "Службени гласник РС" 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.
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног
касационог суда одржаној 5.7.2016. године)
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ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

ПРАВНИ СТАВ
ОБУСТАВА ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА
- члан 547. став 2. ЗИО ("Службени гласник РС" 106/2015) О жалби против решења о обустави поступка донетог по члану
547. ст. 1. и 2. ЗИО1, одлучује надлежни виши суд.
Образложење
У судској пракси је спорно: да ли је против решења о обустави поступка због неизјашњења повериоца у раније започетим поступцима дозвољен приговор или жалба и да ли о правном леку одлучује основни или
виши суд, јер се у прелазном наређењу о томе закон није изричито изјаснио.
Поједини виши судови сматрају да нису надлежни за доношење
одлуке по жалби јер је поступак започет раније па је за пресуђење надлежан основни суд по старом закону (члан 545. новог ЗИО2), који није познавао жалбу као правни лек (искључиви правни лек је био приговор –
члан 39. ранијег закона).
Неки виши судови сматрају да су надлежни (Апелациони суд у
Нишу сматра да је за пресуђење надлежан виши суд).
Због значаја за судску праксу Грађанско одељење сматра да је потребно усвојити правни став.
1

2

Извршни повериоци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији
донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о
обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још воде извршни поступак или поступак
обезбеђења дужни су да се у року од 1. маја 2016. године до 1. јула 2016. године изјасне о томе да ли су вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ.
Ако се не изјасне у року, извршни поступак се обуставља.
Извршни поступци и поступци обезбеђења који су почели пре ступања на снагу овог
закона настављају се према Закону о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС"
31/11...)
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На седници Грађанског одељења разматрана је аргументација "за"
и "против", па је једногласно усвојен изражени правни став из следећих
разлога:
Извршни поступак јесте започет по ранијем закону, али у прелазним одредбама је прописан специјални поступак у вези старих извршних
предмета и та правила представљају засебну целину одвојену од интегралног текста закона. Обустава поступка из члана 547. став 2. ЗИО представља специфичан вид обуставе који је прописан само новим законом.
То правило не представља органску целину са правилима из члана 76. ранијег ЗИО, а ни са чланом 129. садашњег ЗИО (окончање извршног поступка обуставом) јер санкционише пасивно понашање повериоца као посебан нов разлог различит од обуставе извршног поступка који се по правилу везује за судбину извршне исправе и потраживање. Имајући у виду
да ова прелазна решења представљају посебну и засебну целину и с обзиром да нови закон садржи правило по коме је жалба увек дозвољена када
друга средства нису – члан 24. став 2. новог ЗИО, то је за одлучивање о
жалби на решење о обустави поступка због "ћутања" и пасивности повериоца надлежан виши суд.
Под "повериоцем" у смислу изложеног подразумева се и наследник или лице на кога је прешло потраживање на основу јавне или приватне оверене исправе.
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног
касационог суда одржаној 6.12.2016. године)
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ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

ПРАВНИ СТАВ
ЗАБРАНА УКИДАЊА РЕШЕЊА
Примена члана 26. Закона о извршењу и обезбеђењу
("Службени гласник РС" бр. 106/15)
Одлучујући о приговору и жалби суд не може да првостепено
решење укине и предмет врати на поновни поступак, већ може да првостепено решење потврди и жалбу одбије, или првостепено решење
преиначи усвајањем жалбе или пак првостепено решење укине без
враћања на поновни поступак и решавање.
Образложење
Први основни суд у Београду доставио је овоме суду уз два предмета, два захтева за решавање спорног правног питања и заузимања правног става.
Спорно правно питање гласи:
Да ли виши суд, као другостепени суд, одлучујући о жалби извршног повериоца против решења суда којим је његов предлог за извршење одбијен као неоснован, или одбачен као неуредан, има законску могућност да укине ожалбено решење и списе врати првостепеном суду на даљи поступак и на поновно одлучивање?
Услед различитог поступања и одлучивања судова у наведеним
поступцима Врховни касациони суд је оценио да су испуњени законски
услови из члана 180. Закона о парничном поступку, за заузимање става о
спорном правном питању ради уједначавања судске праксе.
Треба нагласити да је предлагач доношење Закона образложио и
следећим разлозима: " Жалба је израз тежње да се уједначи пракса основних судова и привредних судова. Има двоструки правно-политички циљ:
да омогући странкама у поступку (извршном повериоцу и извршном дужнику) да о њиховим правима и обавезама у најважнијим питањима, одлучује суд који је компетентнији од првостепеног суда: Виши суд или
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Привредни апелациони суд. Други циљ је уједначавање судске праксе у
најбитнијим питањима.
Компензација за могуће умањење ефикасности до кога жалба може да доведе огледа се, најпре, у забрани другостепеном суду да жалбу
врати првостепеном суду на поновно решавање. Иста забрана важи и код
решавања о приговору, али за веће првостепеног суда. Осим код ненадлежности, другостепени суд мора да реши предмет и да изрекне правноснажну одлуку о предлогу за извршење, о обустави поступка и у другим случајевима кад је дозвољена жалба. Правило би требало да убрза поступак и
спречи оклевања и недовољно пажљиво разматрање жалби."
Одредбом члана 26. ЗИО је прописано да "одлучујући о приговору и жалби суд не може да укине првостепено решење и да предмет
упути на поновно решавање".
У наслову овог члана Закона који гласи: "Забрана укидања првостепеног решења и упућивања предмета на поновно решавање", садржано је правно правило, које је правном нормом санкционисано у виду забране.
Забрана укидања и упућивања на поновно решавање се односи не
само на решење о извршењу, већ и на сва остала решења првостепеног извршног суда (решење о одбијању или одбацивању предлога извршног повериоца за извршење).
Правило из овога члана је императивног карактера и због своје језичке јасноће и не постојања сукоба различитих норми примењује се онако како
гласи.
Смисао забране укидања је поштовање начела хитности и ефикасности.
По систематизацији овај члан Закона се налази у Основним одредбама Закона (члан 1.-39. Закона). Овој одредби претходе одредбе члана
24. Закона које прописују правне лекове у извршном поступку. То су жалба (којом се побија решење првостепеног суда или јавног извршитеља) и
приговор (који се побија решење донето о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, друга решења првостепеног суда или јавног извршитеља и приговор трећег лица).
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На немогућност враћања након укидања првостепене одлуке, сем
начелне одредбе члана 26. ЗИО, указује и садржина одредби чланова 78. –
80. ЗИО, које регулишу одлучивање другостепеног суда о жалби извршног дужника против решења о извршењу, врсте одлука о жалби и последице усвајања жалбе; одредба члана 84. ЗИО, која регулише поступање
другостепеног суда по жалби против осталих решења суда и решења јавног извршитеља; одредбе члана 93. и 96. ЗИО које регулишу последице
одбијања и усвајања приговора против решења о предлогу за извршење на
основу веродостојне исправа и поступање другостепеног суда по жалби
против решења о одбијању таквог приговора.
Са друге стране, правило сходној примени ЗПП из члана 39. је могуће применити када у самом поступку постоји и правна празнина и када
је нужно донети одлуку по аналогији. У конкретном случају правне празнине нема, јер закон који нормира извршни поступак садржи јасно правило да је другостепени суд овлашћен да донесе само две врсте одлука
поводом жалбе (потврђујућу и преиначујућу), а изузетно и укидајућу али
без враћања на поновни поступак и решавање.
Ако из чињеничне грађе не може да изведе поуздан закључак о
неоснованости жалбе, а сумња у могућност преиначења, прво ће применити правило о терету доказивања. Ако суд и тада "сумња" овлашћен је на
основу члана 14. ЗИО (која се истина претходно односи на првостепени
суд) да евентуално ван рочишта за главну расправу саслуша странке или
учеснике у поступку, па тек онда да донесе судску одлуку.
Следи да ни једном одредбом Закона о извршењу и обезбеђењу
није прописана могућност да у поступку по жалби или приговору против
било којег решења донетог у поступку извршења другостепени суд решење укине и упути на поновно решавање. Таква могућност је искључена.
Изложена аргументација послужила је као основ за усвајање правног става о спорном правном питању.
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног
касационог суда одржаној 23.1.2017. године)
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СТВАРНО ПРАВО
ПРАВНА ПРИРОДА НАКНАДЕ ЗБОГ ПРОЛАСКА КАБЛА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВАЗДУШНИМ ПУТЕМ И ПИТАЊЕ
ЗАСТАРЕЛОСТИ ОВЕ НАКНАДЕ
ПРАВНИ СТАВ
1. Правни основ потраживања тужилаца због проласка кабла
електричне енергије ваздушним путем изнад њихових катастарских
парцела је стварно-правног карактера - конституисање законске
стварне службености на основу члана 51. Закона о основама својинско-правних односа, а не фактичка експропријација.
2. Висина ове одговарајуће накнаде одређује се на основу члана 53. став 3. Закона о основама својинско-правних односа.
3. На застарелост ове накнаде се примењује члан 371. ЗОО –
општи рок застарелости потраживања.
Образложење
Основни суд у Новом Пазару је доставио Врховном касационом
суду захтев за решавање спорног правног питања везаног за правну природу накнаде због проласка кабла електричне енергије изнад катастарских
парцела парничних странака, јер је пред тим судом у току више оваквих
спорова, а којих има и пред другим основним судовима у Републици Србији, са подручја Апелационих судова у Крагујевцу и Београду. Реч је о
споровима по тужбама физичких лица против истих тужених: ЈП "Електромрежа Србије" или "Електросрбија" ДОО Краљево или против оба ова
правна лица, по истом чињеничном и правном основу, а разлика је једино
у погледу врсте земљишта које је пољопривредно или грађевинско.
У парницама поводом којих су постављена спорна правна питања,
тужиоци су власници или корисници катастарских парцела изнад и преко
којих ваздушним путем прелазе каблови електричне струје са далековода
изграђених пре више година, за које су својевремено прибављене одговарајуће грађевинске и употребне дозволе од стране надлежних органа. Своје тужбене захтеве базирају на томе да је на њиховим катастарским парце315
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лама, а изнад којих пролазе ови проводници, забрањена градња у смислу
одредби Закона о енергетици и да им је услед тога вредност катастарских
парцела умањена (јер се на њима не може изводити градња или доградња
стамбеног објекта) а да они за то нису добили одговарајућу новчану накнаду, коју опредељују као накнаду штете због умањења тржишне вредности њихових катастарских парцела у одређеном процентуалном износу.
Суд је поставио као спорна правна питања, следећа питања:
1. да ли у овим споровима има места примени института тзв.
непотпуне експропријације,
2. правна природа тражене накнаде: накнада за службеност
или накнада штете,
3. питање застарелости ове накнаде, односно да ли се примењују рокови застарелости за накнаду штете из члана 376. или општи
рок застарелости из члана 371. Закона о облигационим односима.
На седници Грађанског одељења је разматрана аргументација за
решавање овог спорног правног питања, па је због значаја за судску праксу, Грађанско одељење Врховног касационог суда усвојило изражени
правни став, са следећом аргументацијом:
1. Нема места примени института тзв. непотпуне експропријације из члана 5. став 1.1 у вези члана 8. став 2. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС" број 53/95 од 28.12.1995. године, са изменама и допунама), а ни по одредбама ранијих Закона о експропријацији ("Службени гласник СРС" број 40/84, са изменама и допунама
и "Службени гласник СРС" број 47/77, са изменама и допунама) у ситуацији као што је конкретна, када у односу на катастарске парцеле
изнад којих пролазе каблови електричне енергије ваздушним путем,
1

Члан 1. непокретности се могу ескпроприсати или се својина на њима може ограничити, само уз правичну накнаду која не може бити нижа од тржишне цене непокретности,
ако то захтева општи интерес утврђен на основу закона.
Члан 5. став 1: експропријацијом може да се установи и службеност на непокретности
или закуп на земљишту на одређено време (непотпуна експропријација).
Члан 8. став 1: експропријација се може вршити за потребе федерације, републике, покрајине, града, општине, друштвених или државних фондова и јавних предузећа, ако
законом није другачије одређено. Став 2: у поступку експропријације може да се установи службеност у корист грађана ако је то законом предвиђено, ради постављања водоводних цеви, електричних и телефонских каблова и слично.
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није спроведен поступак експропријације на начин прописан одредбама Закона о експропријацији, односно када ове парцеле нису експроприсане, нити је својина на њима ограничена у поступку и на начин који је прописан одредбама овог закона.
Ове одредбе повезане са чланом 1. цитираног закона воде закључку да у случајевима када је ограничење права својине на непокретности
извршено без спроведеног поступка експропријације, да се тада не примењују одредбе Закона о експропријацији, због чега нема места примени института тзв. непосредне експропријације у смислу чланова 5. став 1. и 8.
став 2. цитираног закона.
2. Изградња и заштита енергетских објеката регулисана је одредбама Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145/14 од
29.12.2014. године) који је ступио на снагу 30.12.2014. године, а пре тога је важио Закон о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 57/11 и
80/11, са исправкама).
У поднаслову: заштита енергетских објеката, налазе се одредбе
којима је регулисано коришћење, одржавање и измештање енергетских
објеката и то у члановима 137. и 138. раније важећег закона, који су идентични члановима 216. и 217. важећег закона (осим што је у члану 217. важећег закона, додат став 3).
Садржина члана 139. раније важећег Закона, којим је прописана забрана изградње електроенергетских објеката, нешто је измењена у члану
218. важећег Закона о енергетици, тако што је у ставу 2, убачен појам - дефиниција "заштитног појаса", па је прописано да се не могу градити објекти, изводити други радови нити засађивати дрвеће и друго растиње у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима. У ставу 3. овог члана су дефинисане димензије заштитног појаса за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, у назначеној ширини
везаној за јачину напонског нивоа, на који начин је само "појачана" правна
заштита електро-енергетских објеката кроз нову дефиницију заштитног појаса у конкретно одређеној ширини са обе стране вода, зависно од његове
јачине, а испод, изнад и поред електро енергетског објеката.
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Према томе, у новом Закону о енергетици, у односу на ранији закон који је такође прописивао забрану градње објеката, извођење радова и
сађење дрвећа и засада, само је чланом 218. ставови 2. и 3. важећег Закона
о енергетици (који је ступио на снагу 30.12.2014. године) конкретизован
тзв. заштитни појас за надземни електроенергетски вод – кабл, у смислу
датих димензија и дефиниције. Тиме се не мења суштина правне заштите
енергетских објеката прописане цитираним одредбама раније важећег закона, којима међутим, није регулисан међусобни однос власника непокретности и енергетског субјекта у оваквој ситуацији изградње енергетског објекта, односно успостављања – конституисања законске стварне
службености изградњом далековода и преласка каблова електричне енергије. Зато се на ту правну ситуацију примењују одредбе општег закона –
одредбе Закона о основама својинско-правних односа.
Изградњом електро мреже (водови електричне струје) са дозволом
надлежног органа је конституисана законска стварна службеност преласка
водова преко земљишта у својини правног или физичког лица, на основу
члана 51. Закона о основама својинско-правних односа2 ("Службени лист
СФРЈ" број 6/80 и "Службени лист СРЈ" број 29/96).
Зато би одговор на правно питање о правној природи накнаде због
проласка кабла електричне енергије ваздушним путем изнад катастарских
парцела странака, био да је реч о накнади за конституисану стварну службеност на основу члана 51. цитираног закона.
Накнада за коришћење послужног добра могла је бити одређена
одлуком надлежног органа на захтев власника послужног добра или уговором. Ова накнада (потраживање) има свој основ у стварном праву из
члана 53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа.

2

Члан 51: стварна службеност се заснива правним послом, одлуком државног органа и
одржајем.
Члан 53. став 1. одлуком суда или одлуком другог државног органа стварна службеност
се установљава када власник повласног добра у целини или делимично не може да користити то добро без одговарајућег коришћења послужног добра, као и у другим случајевима одређеним законом.
Став 3: на захтев власника послужног добра надлежни државни орган утврђује и одговарајућу накнаду, коју је власник повласног добра дужан да плати власнику послужног
добра.
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Према томе, када накнада није одређена на овај начин, власник
послужног добра може захтевати да се у судском поступку одреди одговарајућа накнада.
3. Одредбама Закона о основама својинско-правних односа, а
ни другим законом, није прописан посебан рок застарелости.
Због тога, право захтевати ову накнаду застарева у општем року
од десет година из члана 371. Закона о облигационим односима (ЗОО)3 а
рок застарелости почиње да тече од стављања у функцију електро мреже
(одговарајуће мреже).
Према томе, ОДГОВОРИ на постављена спорна правна питања би
били:
1. Нема места примени института непотпуне експропријације у
смислу члана 5. став 1. у вези члана 8. став 1. Закона о експропријацији.
2. Правна природа ове накнаде је одговарајућа накнада из члана
53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа.
3. Како питање застарелости потраживања накнаде зависи од њене правне природе а реч је о накнади из стварног права, то она застарева у
општем року из члана 371. Закона о облигационим односима, а рок застарелости почиње да тече од стављања у функцију електро мреже (одговарајуће мреже).
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног
касационог суда одржаној 23.1.2017. године)

3

Члан 371. ЗОО: „Потраживања застаревају за десет година, ако законом није одређен
неки други рок застарелости“.
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СТВАРНО ПРАВО
ПРАВНИ СТАВ
УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ
- ПОДОБНА ИСПРАВА ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ
Уговор о промету непокретности закључен у форми јавнобележничког записа представља подобну исправу за упис права својине.
Образложење
Oсновни суд у Куршумлији пита: да ли закључени уговор о промету непокретности може да буде основ за упис права својине, ако има облик јавнобележничког записа.
Стручна јавност је подељена.
По једном становишту које заступају неке катастарске управе, таква јавна исправа не може да буде основ за упис права својине. Ово становиште заснива се на члану 4. сада важећег Закона о промету непокретности по коме се уговори о промету закључују у облику јавнобележничке
потврђене (солемнизоване) исправе; да је за овај правни посао искључиво
надлежан јавни бележник на чијој се територији налази непокретност; и
да уговор који није закључен на начин из ст. 1. до 3. не производи правно
дејство (члан 4. став 4). Поред тога, основ за одбијање захтева за упис
присталица овог схватања налазе и у правилима садржаним у Закону о државном премеру и катастру и то: начелу законитости (члан 64), начелу одређености (члан 66); члану 87. по коме исправа о правном послу под општих услова да би била подобна за упис мора: бити сачињена у писаној
форми уз оверу потписа лица између којих се исправа сачињава; и на члану 93. Закона о јавном бележништву по коме потврђивање исправе врши
се стављањем клаузуле која је услов пуноважности правног посла. Закон о
јавном бележништву је измењен (по ранијем тексту све исправе су сачињаване у облику јавнобележничког записа) па се број случајева ван тачно
одређених у члану 82. Закона о јавном бележништву не може ширити. Тој
аргументацији додаје се и ранији став (пракса) о строгости, заснован искључиво на језичком тумачењу закона (Закона о земљишним књигама),
као и да су последња законска решења резултат компромиса између две
правосудне професије.
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Супротно, присталице другог мишљења (нотари и поједине геодетске управе) сматрају да уговор о промету непокретности закључен у
форми јавнобележничког записа представља ваљану и подобну исправу за
упис права својине. Свој став заснивају на начелу аутономије воље (члан
10), члану 69. став 1. ЗОО по коме се "уговорне стране могу споразумети
да посебна форма буде услов пуноважности њиховог уговора", ставовима
теорије и решењима из упоредног права по коме строжија форма конзумира мање строжију форму.
Због значаја за правну праксу (управну и судску), Грађанско одељење Врховног касационог суда је усвојило предлог ради решавања спорног правног питања (члан 180. ЗПП), и убедљивом већином гласова усвојило предложени правни став из следећих разлога:
Јавно бележништво је служба од јавног поверења (члан 2. Закона о
јавном бележништву); јавнобележничке исправе су исправе о правним пословима и изјавама који су саставили јавни бележници (јавнобележнички
записи)..., као и потврде о чињеницама који су посведочили јавни бележници (јавнобележничке потврде (члан 6)). По закону јавнобележнички
записи представљају облик правног посла и сачињавају се: код уговора о
располагању непокретностима пословно неспособних лица; код споразума о законском издржавању; код уговора о хипотеци и заложних изјава
ако садрже изричиту изјаву обавезног лица да се на основу уговора пре
доспелости обавезе може спровести принудно извршење (члан 82). Други
облик (мање строг у погледу форме) јавнобележничке делатности представља оверавање нејавне исправе (соламнизација) а нарочито: уговора о
промету непокретности; уговора о хипотеци; заложне изјаве ако не садрже изричиту изјаву обавезног лица...; уговора којима се заснивају стварне
и личне службености.
Из изложеног произилази да је форма јавнобележничког записа
строжија од оверавања нејавних исправа (солемнизације) с обзиром на врсту правних послова, њихов значај и субјекте заштите. Док код потврде
исправе закон прописује да јавни бележник само потврђује да је странкама у његовом присуству прочитана исправа, да су оне изјавиле да је та исправа у свему и потпуно одговара њиховој вољи и да су је својеручно потписале, дотле код јавнобележничког записа јавни бележник као стручно
лице од јавног поверења сачињава текст, потврђује идентитет странака,
упозорава их на правне последице неважећих уговора због чега је степен
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поверења већи него од обичне овере уговора. Странке својом вољом у
складу са начелом аутономије воље могу уговорити у погледу форме (када је у питању конкуренција) и више од минимума форме. Тиме се не вређају ни јавни, ни приватни интереси. Форма није сама себи циљ. Ако се
прописи у форми тумаче систематски и циљно, јасно је да јавнобележнички запис представља исправу подобну за упис права својине и само због
те условно речено "мане", Јавни регистар (катастар) не може одбацити
или одбити захтев за упис права својине.
Усвојени правни став заснован је и на ставовима теорије и упоредне праксе.
Наиме, у теорији постоји сагласност да у уговорном праву постоји
слобода уговарања која подразумева и слободан извор форме у којој ће
странке исказати сагласност својих воља и да ограничење слободног избора форме мора да буде изричито прописано или уговорено (у нашем проблему законских ограничења и забрана нема). Самим тим, странке имају
потпуну слободу да форму учине захтевнијом и строжијом1. Још раније,
пре доношења ЗОО (члан 69), проф Перовић у свој докторској дисертацији, између осталог, наводи: "уговорна форма се може предвидети како за
уговоре који су по закону неформални, тако и за уговоре који су по закону
формални додајући законској форми испуњење неке друге форме"2.
У упоредном праву присутно је становиште да оверавање потписа
може бити надомештено сачињавањем нотарског записа (Параграф 129,
став 2. Немачког грађанског законика).
Изложеној аргументацији због садржине члана 69. ЗОО у вези
члана 10. ЗОО, треба додати да јавнобележнички запис има "предност" и
посебну погодност по уговорне стране јер може представљати извршну
исправу, ако садржи изричиту изјаву обавезаног лица о томе да се на
основу те исправе може ради остварења дуговане чинидбе по доспелости
обавезе непосредно спровести принудно извршење (члан 85). Странке
свакако могу имати интерес да спорове реше без тражења судске заштите
пред парничним судом, када им закон омогућава директно принудно из1
2

Проф Марија Караникић Мирић, Правни факултет, БГД, "Уговорна форма о отуђењу
непокретности", стр. 319
Др Слободан Перовић, Формални уговори у грађанском праву, научна књига 1964. година, стр. 82
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вршење (извршни поступак). Управо овај последњи разлог може бити одлучујући мотив да странке уговоре строжију форму уговора о промету непокретности.
Из свега изложеног произилази да строжија форма конзумира мање строгу, па ако је за пуноважност одређеног правног посла (уговора)
предвиђена форма нотарске овере исправа, посао ће бити пуноважан и када је закључен у облику јавнобележничког записа.
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног
касационог суда одржане 25.10.2016. године)
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РАДНО ПРАВО
ПРАВНИ СТАВ
УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ
Посебним колективним уговором не може се утврђивати основица за плате запослених у државним органима.
Образложење
Основни суд у Смедереву – Судска јединица у Ковину, покренуо
је пред Врховним касационим судом поступак ради решавања спорног
правног питања које гласи:
"Да ли државни службеници и намештеници у судовима, јавним тужилаштвима и казнено-поправним установама РС који имају
образовање закључно са IV степеном стручности имају право на обрачун плате по основу основне зараде цене радног сата на начин одређен посебним споразумом закљученим 24. маја 2013. године између
Владе РС и синдиката правосуђа Србије".
Уз предлог за решавање спорног правног питања првостепени суд
је доставио списе П1 143/2016 са сопственом аргументацијом (приказом
меродавних прописа) указујући између осталог да према сазнању првостепеног суда постоји већи број спорова код Основног суда у Смедереву, а и
на територији Србије.
По сазнањима судска пракса на нивоу Републике није јединствена:
неки судови усвајају тужбене захтеве, док их други одбијају; мањи број
предмета налази се у жалбеном поступку.
На седници Грађанског одељења од 23. априла 2017. године донета је одлука да се покрене поступак ради решавања претходног питања.
Из тужбе, одговора на тужбу и расправних записника произилази
да је спорно:
- да ли се Колективним уговором (изменом) у материји "плата"
може одредити основица за запослене у државном органу; а с тим у вези,
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- значење (смисао) тзв. "Посебног споразума" о мирном решавању колективног радног спора који је закључен пред Агенцијом за мирно
решавање радних спорова 25. априла 2013. године, који гласи:
1. "Обавезује се Министарство правде и државне управе да наложи руководиоцима правосудних органа да државним службеницима и
намештеницима у судовима, јавним тужилаштвима и казненопоправним
установама ..... РС који имају образовање закључно са IV степеном
стручности, изврши обрачун плате у складу са ценом радног сата најмање у висини цене сата утврђене одлуком социјално-економског савета
РС, а у складу са законом, осим за запослене државне службенике намештенике у посебним судским и тужилачким одељењима за организовани
криминал и ратне злочине;
2. обавезује се Министарство правде... да предузме све расположиве мере у оквиру своје надлежности, а уз сагласност Министарства
финансија и привреде да обезбеди потребна финансијска средства и друге предуслове за исплату плате обрачунатих на начин из става 1;
3. Споразум ступа на снагу и примењиваће се од дана потписивања;
4. обавезују се уговорне стране да ускладе Посебан колективни
уговор за државне органе са овим Споразумом;
5. уговорне стране су сагласне да ће пре израде буџета за 2014.
годину преговарати о начину износа повећања основице за обрачун и исплату плата запослених у правосуђу".
Посебан колективни уговор (у даљем тексту ПКУ) у погледу правила о основници, који је то својство добио Споразумом закљученим пред
Агенцијом за мирно решавање спора не представља правило о основици
из најмање два разлога:
1) По члану 240. Закона о раду, Колективни уговор мора бити у
сагласности са законом.
ПКУ не производи правно дејство јер је супротан Закону о платама државних службеника и намештеника, Закону о буџетском систему и
Закону о буџету из 2013. године.
Наиме, плате државних службеника уређују се почев од
01.01.2011. године Законом о платама државних службеника и намеште325
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ника ("Службени гласник РС" 62/2006... 108/2013, 99/2014). Обрачунава се
на основу два елемента: коефицијента и основице (члан 7). По члану 8. Закона о платама..., основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије (до 01.01.2011. године
основицу је утврђивала Влада по Закону о платама у државним органима).
Из изложеног произилази да је у време измена ПКУ-а основица
утврђивана Законом о буџету за сваку годину, а не подзаконским актима
(одлуком Владе, министарства или неког другог државног органа), па ни
ПКУ-ом. Цитирани закони су императивног карактера, па Колективни
уговор (као и сваки уговор) не може бити супротан закону (члан 103. ЗОО
у вези члана 240. Закона о раду). Матични закон (Закон о буџетском систему "Службени гласник РС" 54/2009) садржи правило да се о основици
може преговарати (то правило садржи и Посебни колективни уговор – чл.
21, 22. и 23. који је важио у време закључења споразума).
За заснивање финансијске обавезе током године (у нашем примеру 2013. године) захтевана је сагласност Министарства финансија (Трезора) по члану 27е Закона о буџетском систему која, неспорно није добијена. Због тога се Колективним уговором не може наредити председницима
судова да донесу решења о повећању плате (кроз повећање основице у висини минималне цене рада у општем режиму пута коефицијент) јер суд не
може да преузме обавезе на основу писаног уговора или другог правног
акта (у које свакако спада и ПКУ) уколико то није законом прописано
(члан 56. Закона о буџетском систему). Осим тога обавезе које предузимају директни или индиректни корисници буџета морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години (члан
54. Закона о буџетском систему). Свему треба додати да суд није привредни субјекат који ван буџета може стицати материјална средства.
Из Посебног колективног уговора за државне органе а који је важио до 2014. године и последњег Колективног уговора1 (у вези са чланом
8. ЗОР-а) који је измењен, произилази да учесници преговарају о основици и коефицијенту; да у случају битно промењених околности отпочињу
преговоре о промени основице; да се одређују субјекти преговарања; рок
за окончање преговора; да се у случају измене прописа у систему плата
заједнички преиспитује висина плате; да се плата уређује у складу са за1

чл. 27, 28. и 29.
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коном, односно уговором; да се плата утврђује множењем коефицијента
са основицом, при чему су у коефицијентима садржане и накнаде трошкова за исхрану у току раду и регрес за коришћење годишњег одмора (члан
29. сада важећег ПКУ); да се плата исплаћује одједном или највише у два
дела; рокови исплате и њихова динамика; и на крају по садашњем ПКУ
гарантује се минимална зарада у случају да је основна плата утврђена на
претходно изложени начин мања од минималне.
Из изложеног се може закључити да се Колективним уговором за
државне органе не може утврдити основица за плате запослених у државним органима јер би то било супротно цитираним законима. Активност
учесника из колективних уговора (репрезентативни синдикат и Влада) исцрпљује се у утврђивању предлога за основицу који се упућује парламенту. Народна скупштина може да предлог Законом о буџету усвоји или не
усвоји.
Императивност правила из цитираних закона не произилази само
из граматичког (језичког) тумачења по коме је основица "јединствена" и
одређена фиксном сумом (Законом о буџету за 2013. годину износи око
18.000,00 динара), него и из систематског тумачења прописа о буџету.
Правосудни органи су део једне шире целине државних органа и јавних
служби (директних и индиректних корисника буџета). Ако би се ПКУ-ом
мењао установљени систем и појединачним изменама вршило утврђење
основице без одлуке парламента, принцип јединствености и уравнотеженог буџета2 би били нарушени.
С обзиром да су цитирана правила из Закона о платама државних
службеника и намештеника, Закона о буџетском систему и Закона о буџету императивне природе која се морају безусловно поштовати без права
да се у њима било шта мења што је нарочито карактеристично за јавно
право (а буџет спада у област јавног права), долази се до закључка да код
буџетског финансирања плата државних службеника и намештеника није
могуће применити корективно правило из члана 8. став 2. Закона о раду
(општа материја) по коме општим актом... "могу да се утврде већа права и
2

Буџет се дефинише као систем и бројевима изражен план прихода и расхода и представља инструмент политике, цена, уједначавања услова привређивања, регулисања стварне потрошње, усмеравање инвестиција итд. и њега одликују следећи принципи: принцип буџетске јавности (расправља се о њему у парламенту, равнотеже, спецификације,
буџетског јединства, потпуности, тачности, штедње итд).
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повољнији услови рада од права и услова утврђених законом као и друга
права која нису уређена законом, осим ако законом није друкчије одређено". Као што је истакнуто, у овој проблематици управо је законом одређено да се само у парламенту (Законом о буџету) утврђује основица за
плате државних службеника и намештеника. Та "већа права" односе се на
рокове, гарантовање минималне зараде, исплата плате у више делова, могућност преговарања, али не и право да се општим актом супротно закону
утврђује основица.
2) Но, и под условом да измењени ПКУ није у директној супротности са законом "споразум" који представља основ измена није норма
која одређује основицу.
Наиме, из целине цитираног споразума произилази да се обавезује
Министарство правде... да наложи руководиоцима правосудних органа...
да изврше обрачун плате у складу са ценом радног сата најмање у висини
цене сата утврђеном одлуком СЕС-а у складу са законом...; да предузме
све расположиве мере ради обезбеђења потребних финансијских средстава и друге предуслове за исплату плата...; да се обавезују уговорне стране
да ускладе Посебан колективни уговор... и да ће пре израде буџета за
2014. годину преговарати о начину и износу повећања основице за обрачун и исплату плате запослених у правосуђу.
Из посебно наглашених одредница споразума могло би се закључити да, а у складу са препоруком да се одређеној категорији запослених
са средњом спремом у правосудним органима (државним службеницима и
намештеницима) предлаже виша основица; али да се обрачун плате у
складу са ценом радног сата утврђене одлуком СЕС-а врши ако се обезбеде финансијска средства.
Прецизније споразум производи правно дејство под условом да се
обезбеде потребна финансијска средства и други предуслови. Услов је будућа неизвесна околност (околност код које се не зна да ли ће наступити
или неће) од чијег остварења зависи правно дејство уговора (споразума).
У конкретном случају он је позитиван (обезбеђење средстава у буџету)
каузалан (не зависи од воље ни једне уговорне стране него од воље трећег
лица Владе и Министарства финансија); одложен јер дејства споразума се
одлажу и наступање чини неизвесним.
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Дакле, из самог посебног споразума који је постао саставни део
ПКУ по основу члана 26. Закона о агенцији... произилази да је корекција
основице за обрачун плате (основица пута коефицијент) по посебном Закону о платама државних службеника и намештеника зависи од обезбеђења потребних финансијских средстава (споразум закључен под условом),
па у хипотези да је посебан споразум у интересном колективном радном
спору постао норма, њено значење је као што и произилази из ставова 2,
3, 4. и 5. споразума, улагање напора, преговарање и формулисање предлога који би био упућен парламенту, а не правило које одређује основицу и
мења закон.
Из свега изложеног произилази да се ПКУ-ом, као и другим прописима, ниже снаге од закона, не може утврђивати основица за плате запослених у државним органима.
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења одржаној
30.05.2017. године)
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СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ ПРАВНОГ ПИТАЊА
ПО ЧЛАНУ 180. ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
ПРАВНО СХВАТАЊЕ
МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
1. Новчана накнада за случај незапослености утврђена на начин из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености не може бити нижа од 80% нити виша од 160% од минималне зараде утврђене у складу са чланом 111. став 2. Закона о раду
(принцип бруто зараде).
2. О праву на новчану накнаду одлучује се по правилима
управног поступка и против коначног решења се може водити управни спор.
Образложење
Основни судови у Аранђеловцу, Пријепољу, Нишу и Смедереву
су доставили Врховном касационом суду захтеве за решавање спорног
правног питања: методологије обрачуна накнаде за незапослене и то да ли
се минимална зарада као полазни елемент за обрачун новчане накнаде за
случај незапослености обрачунава као минимална зарада без пореза и доприноса (нето) или минимална зарада са порезом и доприносима који се
плаћају из зараде (бруто). Основни суд у Пријепољу је поставио и питање
разграничења надлежности управног органа и суда опште надлежности за
исплату новчане накнаде по овом основу.
Пред основним судовима у Републици Србији је у току више десетина хиљада спорова корисника новчаних накнада за незапослене против
Националне службе за запошљавање са новчаним потраживањем за накнаду штете на име разлике од примљеног износа накнаде за случај незапослености до износа, које корисници овог права сматрају да им припада.
Парнице су покретане у периоду након 14.3.2012. године, када је Национална служба за запошљавање променила методологију обрачуна мини330
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малне накнаде, снижавањем месечних износа, применом бруто принципа
обрачуна минималне зараде. Начин обрачуна је измењен по препоруци
Државне ревизорске институције након ревизије завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2010. годину. За математички обрачун
евентуално постојеће разлике до припадајуће накнаде судови немају
стручна знања и висину дуга су утврђивали вештачењем преко судских
вештака одговарајуће струке. Међутим, методологија обрачуна је у домену примене материјалног права и судске контроле. Услед различитог поступања и одлучивања нижестепених судова у наведеним парничним поступцима Врховни касациони суд је оценио да су испуњени законски
услови из члана 180. Закона о парничном поступку, за заузимање става о
спорном правном питању ради уједначавања судске праксе.
Новчана накнада је једно од права из обавезног осигурања за случај незапослености прописаних чланом 64. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС" бр. 36/09...
38/15). О праву незапосленог лица на новчану накнаду и о њеној висини
према члану 80. истог закона се одлучује у управном поступку пред Националном службом за запошљавање као првостепеним органом и директором Националне службе за запошљавање као другостепеним органом, а
против коначног решења могуће је покренути управни спор.
Суд опште надлежности је надлежан да одлучује о захтеву за накнаду штете због неправилног и незаконитог рада правног лица причињене ускраћивањем дела накнаде за случај незапослености када је право на
новчану накнаду признато правноснажним и коначним решењем надлежног органа. О разграничењу између судске и управне надлежности изјаснило се Грађанско одељење Врховног суда Србије на седници одржаној
6.0.2004. године (Билтени 3/05 и 4/08).
Према члану 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености основица за утврђивање висине новчане накнаде јесте просечна зарада, односно плата или накнада зараде, односно накнада плате из
ранијег периода, а према члану 70. истог закона, новчана накнада се утврђује у висини од 50% основице, с тим што новчана накнада не може бити
виша од 160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде. Из
наведеног произлази да је минимална зарада обрачунска категорија и коректив за одређивање висине накнаде. Већина корисника накнаде за неза331
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посленост због претходно остварених ниских зарада примају накнаду у
најнижем износу, која треба да се реализује у висини од 80% минималне
зараде. Прописивањем да новчана накнада не може бити нижа од 80% минималне зараде законодавац је обезбедио минимум материјалне и социјалне сигурности незапосленима, односно запосленима код којих је наступио осигурани случај незапослености.
Зарада запосленог се према члану 105. ст. 1. и 2. Закона о раду
("Службени гласник РС" 24/2005... 75/14) састоји од зараде за обављени
рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог
пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања
по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду и
садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде. Према члану 111. ст.
1. и 2. истог закона, запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду, а минимална зарада се одређује
на основу минималне цене рада утврђене у складу са овим законом, времена проведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде.
Минимална цена рада се утврђује одлуком Социјално-економског савета
основаног за Републику Србију, утврђује се по радном часу без пореза и
доприноса за календарску годину и објављује се у "Службеном гласнику
Републике Србије" (чл. 112. и 113. Закона о раду).
Корисник новчане накнаде за случај незапослености има право на
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање за време остваривања
права на новчану накнаду. Према члану 78. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености доприноси за здравствено и пензијско и
инвалидско осигурање су садржани у новчаној накнади и плаћају се на терет лица које прима новчану накнаду. Истовремено чланом 6. став 1. тачка 20. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС" 84/04... 5/2016) је регулисано да је новчана накнада, накнада која се остварује за време незапослености из средстава организације
надлежне за запошљавање, а у којој су садржани доприноси који се плаћају на терет лица које остварује ту накнаду. На износ новчане накнаде за
незапослене се не плаћа порез ни допринос за незапослене.
Из наведених прописа произлази да су зарада, минимална зарада и
накнада за случај незапослености дефинисане законима као бруто категорије и да је минимална цена рада, садржана у структури минималне зараде нето износ без пореза и доприноса. Код чињенице да је најнижи износ
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накнаде за случај незапослености 80%, а највиши 160% минималне зараде
правилан је обрачун накнаде за незапослене када је утврђен на основу
члана 111. став 2. Закона о раду, према износу минималне зараде као бруто износа утврђеног применом минималне цене рада са порезом и свим
доприносима који терете зараду. Обрачун минималне накнаде за незапослене који би се вршио према минималној цени рада по радном часу без
пореза и доприноса, или приписивањем само доприноса који терете накнаде за незапослене је у супротности са одредбама члана 70. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености који изричито
износ накнаде везују за минималну зараду као упоредну, корективну и самосталну категорију.
(Правно схватање Грађанског одељења Врховног касационог суда
утврђено на седници 23.1.2017. године)
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Уредност предлога за извршење - факсимил уместо потписа
ЗАКЉУЧАК
Предлог за извршење је уредан ако уместо потписа предлагача
садржи факсимил (предлагача или пуномоћника).
(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 27.6.2017. године)

Накнада материјалне штете због неисплате пензија
лицима са територије АП КиМ
ЗАКЉУЧАК
У споровима ради накнаде материјалне штете због неисплате
пензија лицима са територије АП Косова и Метохије, узима се у обзир
(умањује) новчани износ који је тужилац примио од стране УНМИК-а.
(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 27.6.2017. године)

Надлежност суда за спровођење извршења
из породичних односа
ЗАКЉУЧАК
Основни суд је искључиво надлежан за спровођење извршења
из свих породичних односа, па и за извршење одлуке о издржавању.
(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 27.6.2017. године)
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Правно дејство колективних уговора код послодаваца
и њихових оснивача
ЗАКЉУЧАК
Колективни уговори закључени код послодаваца – привредних
друштава важе за запослене код тих послодаваца, а колективни уговори
код оснивача ових привредних друштава важе за запослене код оснивача
и немају проширено дејство на запослене код основаних привредних друштава.
Одредбе колективних уговора резултат су колективног преговарања али када је у питању њихова садржина, иако су аутономни извори права, тумаче се према позитивним прописима и општим начелима облигационог права о одредивости предмета уговорне обавезе (чл. 46. и 47. ЗОО).
Само колективни уговори које закључују оснивачи јавних предузећа, друштва капитала и јавних служби важе за запослене у основаним јавним предузећима, друштвима капитала чији је оснивач јавно предузеће и
јавним службама – као посебни колективни уговори (члан 246. став 1. ЗОР).
(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 27.6.2017. године)
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ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
РАЗГРАНИЧЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ОДБАЦИВАЊЕ ТУЖБЕ
Смисао правила из члана 16. ЗПП је разграничење судске од
управне надлежности, а не разграничење надлежности судова у односу на управљачка овлашћења послодавца.
Из образложења:
"У решењу којим се тужба после вишегодишњег трајања парнице
овде ревидената одбацује, жалбени суд сматра да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 2. у вези члана 16. Закона о парничном поступку, јер је одлучио о захтеву који не спада у судску надлежност, с обзиром да распоређивање запослених врши послодавац по Закону о раду упућивањем понуде запосленом за закључење анекса уговора о раду.
Изложено становиште другостепеног суда није правилно.
Наиме, правило из члана 16. ЗПП по коме суд у току целог поступка по службеној дужности пази да ли решавање спора спада у судску
надлежност има за циљ разграничење надлежности суда и органа управе
(домаћег или иностраног). На ту повреду суд пази по службеној дужности, у току целог поступка и у случају њеног постојања тужба се одбацује
и све спроведене радње се укидају.
У конкретном случају није учињена апсолутно битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 2. у вези члана 16.
ЗПП јер је по правилу из члана 1. ЗПП између осталог, редован суд надлежан да расправља и одлучује у споровима из радних односа осим ако су
неки од тих спорова посебним законом уступљени у надлежност другог
суда односно државног органа.
Смисао правила из члана 16. ЗПП је разграничење судске од
управне надлежности, а не разграничење надлежности судова у односу на
надлежност послодавца (аутономно право на распоређивање радника).
Судска пракса је и раније, у периоду важења Закона о радним односима из 1996. године и свих закона о раду (садашњи Закон о раду –
члан 191) доследна у непромењеном ставу да одлука о реинтеграцији –
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враћању на рад треба (у случају незаконитог престанка радног односа), да
садржи правило о тзв. "адекватном радном месту" односно да се запослени враћа на рад које одговара његовој стручној спреми, знању и способностима. У извршењу судске одлуке (добровољном или принудном) послодавац може да понуди закључење новог уговора о раду или анекс ранијег
уговора. Овакво дефинисање појма "адекватног радног места" садржано у
изрекама судских одлука представља брану од самовоље и злоупотребе
послодавца, у циљу заштите права запослених. Она одређује границе
(оквире) и критеријуме којих се послодавац мора придржавати. Тиме се
не нарушава аутономија послодавца у управљачкој власти – распоређивању запослених, јер послодавац има право избора да запосленог врати на
исто радно место или да га распореди на друго радно место у складу са
израженим критеријумима.
Доношењем побијане одлуке, другостепени суд је учинио битну
повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 7. ЗПП,
јер незаконитим поступањем - одбацивањем тужбе, тужиоцима није дата
могућност да расправљају пред судом".
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 2760/2016 од
21.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 27.6.2017.
године)

НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА УЧИЊЕНА ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ
МРЕЖА И МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА
У споровима ради накнаде нематеријалне штете због повреде
части и угледа учињене преко тзв. "друштвених мрежа" Виши суд у
Београду није искључиво месно надлежан за пресуђење.
Из образложења:
"Тужилац је против тужене поднео тужбу ради накнаде нематеријалне штете због повреде угледа (осуђена је због кривичног дела увреде
правноснажном пресудом Основног суда у Пожаревцу К 958/13 од
22.07.2014. године). Тужена је на свом интернет facebook профилу написала: "поздрав великом мом смрдљивом колеги П.М. ..." Тужилац сматра
да је због повреде угледа претрпео нематеријалну штету по члану 200.
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ЗОО. У овој парници била је донета првостепена пресуда 29.03.2016. године којом је делимично усвојен тужбени захтев и тужена је обавезана да
тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете исплати 100.000,00 динара.
Та пресуда је решењем Вишег суда у Пожаревцу од 20.06.2016. године
укинута због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374.
став 2. тачка 4. ЗПП (о тужбеном захтеву је одлучио стварно ненадлежан
суд). После укидања првостепене пресуде у поновном поступку првостепени суд се огласио стварно ненадлежним, а то решење другостепени суд
је потврдио и жалбу тужиоца одбио.
Другостепени суд сматра да је за пресуђење надлежан Виши суд у
Београду зато што је тужена на свом интернет профилу – фејсбуку на доступан и незаштићен начин написала и објавила инкриминисане речи те
се у конкретном случају ради о спору за накнаду штете "у вези са објављивањем информације".
Становиште Вишег суда у Београду који је изазвао сукоб надлежности је основано.
По члану 23. став 1. тачка 7. важећег Закона о уређењу судова, виши суд у првом степену између осталог суди у споровима о објављивању
исправке информације и одговора на информацију због повреде забране
говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични
запис, пропуштања објављивања информација и накнаде штете у вези са
објављивањем информације.
Текст увредљивог и клеветничког садржаја објављен на друштвеној мрежи не представља информацију јер друштвена мрежа није медиј.
Наиме, јавно информисање остварује се путем медија члан 1. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" 83/2014,
58/2015 и 12/2016). Из члана 2. произилази да је информација изношење,
примање и размена информација идеја и мишљења путем медија у циљу
унапређења вредности демократског друштва, спречавање сукоба и остваривање мира, истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободе развоја личности.
Текст тужене не представља информацију у смислу изложеног.
Но и под условом да представља информацију нису се стекли
услови за примену правила о искључивој месној надлежности јер платформе попут интернет форума, друштвене мреже и друге платформе које
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омогућавају слободну размену информација идеја и мишљења њених чланова, нити било која друга самостална електронска публикација, попут
блогова, презентација и сличних електронских презентација осим ако нису регистроване у регистру медија у складу са Законом о информисању
нису медији (члан 30. став 2. Закона).
Дакле, из изложеног произилази да су медији удружења и постоје
да би комуницирале са широм јавношћу. То су друштвене институције које функционишу по одређеним правилима – упошљавају особље, имају
организацију и средства и утврђени поступак у прикупљању информација, ради стварања грађе. Они су учесници у политичком, економском, социолошком и културном животу и утичу на формирање јавног мњења.
Супротно, facebook је, како то произилази из закона, друштвена
мрежа која повезује људе. С обзиром да се не сматра медијем, то се заштита у вези нанетих увреда и клевета (права личности) остварује по општим правилима имовинског права (ЗОО), а не посебном закону (Закон о
јавном информисању и медијима). Цитирани закон као lex specialis у односу на општа правила имовинског права имао је за циљ превасходно заштиту новинара (искључење презумпције кривице новинара и правила о
новинарској пажњи у циљу побољшања њиховог положаја).
Прописивање стварне надлежности једног суда (Виши суд у Београду за целу територију Србије), установљено је у циљу уједначавања
судске праксе у медијском праву.
С обзиром да тзв. "интернет профил" не представља медиј, то се
учињена увреда у конкретном случају може уподобити свакодневној међусобној нежељеној комуникацији између људи (изједначава се са вређањем присутне особе односно изношењем или проношењем чега неистинитог у циљу омаловажавања).
Из напред изнетих разлога, за пресуђење ове парнице стварно је
надлежан основни суд по правилима о општој месној надлежности".
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 627/2016 од
21.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 27.6.2017.
године)
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ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
ЗАСТАРЕЛОСТ
КОД ПРОГЛАШЕЊА НЕСТАЛОГ ЛИЦА ЗА УМРЛО
У случају проглашења несталог лица за умрло, рокови застарелости из члана 376. став 1. и 2. ЗОО, код захтева за накнаду материјалне и нематеријалне штете због смрти блиског лица, почињу тећи
од момента доношења решења којим је нестало лице проглашено за
умрло, без обзира на евентуално каснију измену решења у погледу датума смрти несталог лица.
Из образложења:
"Према одредби члана 376. став 1. и 2. Закона о облигационим односима, потраживање накнаде проузроковане штете застарева за три године од када је оштећени дознао за штету и за лице које је штету учинило
(став први), а у сваком случају ово потраживање застарева за пет година
од када је штета настала (став 2. истог члана). Застарелост почиње тећи
првог дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе,
ако законом за поједине случајеве није прописано шта друго (члан 361.
став 1. ЗОО).
Према наведеним одредбама рок застарелости рачуна се од тренутка сазнања за штету и лице које је штету учинило. Под сазнањем за
штету подразумева се сазнање да је штета настала, као и сазнање о њеном
обиму и висини, док се под сазнањем за учиниоца подразумева сазнање о
околностима у којима, по правилима одштетног права, одређени субјекат
одговара за насталу штету. У случају одговорности за штету по принципу
узрочности или претпостављене одговорности за другога (чл. 172. ЗОО),
застарелост потраживања накнаде штете почиње да тече од сазнања за
лице које је одговорно за штету, а не од сазнања за фактичког учиниоца.
Међутим, захтев за накнаду штете у сваком случају застарева протеком
објективног рока од пет година од настанка штете.
БЛ је принудно мобилисан 20.06.1995. године и одведен на територију РХ, која је тада била захваћена ратним дејствима, али како се он по
престанку ратних дејстава на тој територији, у августу 1995. године, није
вратио на територију Републике Србије, а тужиље о њему нису имале ни345
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каквих вести ни наредних годину дана, чиме су били испуњени услови из
члана 57. став 1. тачка г) Закона о ванпарничном поступку ("Сл. гласник
СРС" бр. 25/82, ... "Сл. гласник РС" бр. 46/95, ... 18/05), за покретање ванпарничног поступка о проглашењу несталог лица за умрло, тужиља ЂС-Л
је тада Општинском суду у СП поднела предлог којим је иницирала овај
поступак, у коме је 09.10.2000. године донето решење којим је БЛ проглашен за умрло лице, са даном смрти 21.06.1996. године. Решење је донето
након што је суд, у складу са одредбом члана 63. став 2. Закона, утврдио
да је БЛ нестао на територији захваћеној ратом, да о његовом животу није
било никаквих вести ни у периоду од годину дана од дана престанка непријатељства, а да резултати целокупног поступка поуздано указују да нестало лице - БЛ, није жив. Наведено решење постало је правноснажно
30.10.2000. године.
Решење о проглашењу несталог лица за умрло доноси се у судском поступку тек када суд утврди да резултати целокупног доказног поступка поуздано указују да нестало лице више није живо (члан 63. став 2.
Закона о ванпарничном поступку), а овако донето правноснажно решење
доставља се матичару ради уписа у матичну књигу умрлих, суду надлежном за вођење оставинског поступка, органу старатељства и органу који
води земљишну или другу јавну књигу о евиденцији непокретности, ако
је лице проглашено за умрло имало непокретности (члан 65. Закона), што
значи да решење о проглашењу несталог лица за умрло производи правно
дејство, односно има исте правне последице као и смрт лица за које је познат дан смрти.
Тужиље су за штетника знале још у моменту незаконитог привођења свог сродника, а из напред наведеног произилази да су и за штету –
смрт супруга и оца, поуздано сазнале 09.10.2000. године, односно са даном доношења решења о проглашењу БЛ за умрло лице, па од тог датума
почињу тећи и рокови застарелости прописани чланом 376. ЗОО. При
том, супротно наводима ревизије, околност што је судским решењем од
19.09.2013. године, претходно решење о проглашењу БЛ за умрлог, измењено (само) у погледу датума смрти, не утиче на другачији начин на почетак рока застарелости у овој правној ствари, јер штету за тужиље представља смрт супруга и оца, а наведеном судском одлуком нису промењене
околности у погледу наступања саме чињенице смрти Бранка Личине, која је утврђена решењем од 09.10.2000. године.
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Имајући у виду изнето, односно да су тужиље сазнање и о наступању штете и о штетнику имале још 09.10.2000. године, а да је тужба суду
поднета тек 08.02.2013. године, то Врховни касациони суд налази да другостепени суд правилно закључује да је основан приговор застарелости,
јер је тужба суду ради накнаде материјалне и нематеријалне штете због
смрти блиског сродника тужиља, поднета по протеку и субјективних и
објективних рокова, прописаних чланом 376. ЗОО, за подношење оваквог
захтева суду, а што и тужбени захтев чини неоснованим".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 580/2016 од
22.6.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС
27.6.2017. године)
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ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
РАСКИД УГОВОРА О ДУГОРОЧНОМ СТАМБЕНОМ КРЕДИТУ
СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ
ОКОЛНОСТИ ("ШВАЈЦАРЦИ")
При одлучивању о тужбеном захтеву за раскид уговора о дугорочном стамбеном кредиту са валутном клаузулом због промењених
околности суд мора да утврди све чињенице од значаја за правилну
примену чл. 133. и 135. ЗОО, а посебно да ли су се битне околности
промениле, ако јесу у чему се огледају и какве последице су оне проузроковале по уговарача.
Из образложења:
"Између тужене банке као даваоца кредита и тужиље као корисника 13.11.2007. године закључен је уговор о дугорочном стамбеном кредиту по којем су тужиљи одобрена новчана средства у износу од
3.104.095,10 динара, односно 65.732 CHF по средњем курсу НБС на дан
пуштања кредита у течај са роком отплате од 204 месеца. Тужиља се уговором обавезала да ће кредит враћати у месечним ануитетима у којима је
садржан део главног дуга и камате обрачунате на остатак дуга на дана доспелости аунуитета у месечном износу од 489,51 CHF а што ће се отплаћивати у динарској противвредности по средњем курсу НБС за CHF на
дан доспелости плаћања ануитета. Тужиља је до 23.04.2012. године редовно отплаћивала ануитете и до тада је отплатила 1.849.766,00 динара а по
обавештењу банке њен преостали дуг је тада износи 5.932.824,25 динара.
Од тада је тужиља престала са отплатом кредита и тужбом је тражила да
се уговор раскине због промењених околности с тим што су одобрена
новчана средства по уговору о кредиту обезбеђена и хипотеком у корист
банке на непокретностима која су купљена тим средствима.
Код наведеног чињеничног стања првостепени суд је нашао да су
се стекли законски услови да се уговор раскине па је тако и одлучио али
је апелациони суд решавајући о жалби тужене сматрао да промена курса
CHF у односу на динар није околност која се није могла очекивати и
предвидети будући да промена курса страних валута у односу на динар
није неуобичајена појава на домаћем девизном тржишту. Уз то бирајући
CHF за валуту везивања износа месечног ануитета тужиља је прихватила
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и ризик промене курса у будућности. Због тога је апелациони суд преиначио првостепену пресуду и тужбени захтев за раскид уговора одбио као
неоснован.
Решавајући о ревизији тужиље Врховни касациони суд је нашао
да правилна примена одредаба чл. 133. и 135. ЗОО захтева да се најпре
утврди да ли је дошло до промењених околности од закључења уговора о
кредиту, ако јесте у чему се оне огледају и какве последице су те промењене околности проузроковале по уговарача. Начело једнаких вредности
узајамних давања и код уговора о кредиту треба да буде заступљено не
само у тренутку закључења уговора већ и у току његове реализације а у
самом уговору о кредиту у овом случају у члану 11. уговарачи су се и посебно обавезали да ће то начело поштовати. У члану 1065. ЗОО је садржана одредба да код уговора о кредиту корисник плаћа банци уговорену
камату али банци враћа добијени износ кредита. Закон о заштити корисника финансијских услуга као и Закон о заштити потрошача садрже одредбе које се морају имати у виду при решавању оваквих спорова.
С обзиром да све наведено другостепени суд није довољно имао у
виду, то је његова одлука морала бити укинута и предмет враћен на поновно одлучивање".
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 321/2016 од
25.1.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

РАСКИД УГОВОРА ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ
Захтев за раскид уговора због промењених околности насталих у току трајања уговора, може се тражити само док уговор траје,
односно до истека рока на који је уговор закључен.
Из образложења:
"Парничне странке су 23.02.2009. године закључиле уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, а према садржини уговора исти је закључен на одређено време, на период од 3 године, те је одређено да уговор истиче и тужени је дужан да га ослободи од усева и врати га
у посед тужиоцу, најкасније до 30.10.2011. године. Услед велике количине
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падавина у априлу, мају и јуну 2010. године, на 80% површине парцела које
је тужени узео у закуп било је обухваћено водолежи, па су парничне странке 29.02.2012. године сачиниле анекс уговора о закупу, којим је закупнина
за 2009/2010 годину умањује за 70%, тако да закупнина за 2009/2010 годину износи 7.989,55 евра, док је за остале године закупа износ закупнине
остао непромењен. Тужени износ закупнине по анексу, за 2009/2010 годину, као ни за наредне године није платио, а предлог за раскид уговора је тужиоцу први пут поднео у поднеску од 25.11.2011. године.
Оцену основаности захтева за раскид уговора због промењених
околности, суд мора ценити у складу са одредбама члана 133. и 134. Закона о облигационим односима, које регулишу услове за раскид у случају
наступања промењених околности у току трајања уговора.
Одредбом члана 133. став 1. Закона о облигационим односима,
прописано је да ако после закључења уговора због околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно
да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно која због промењених
околности не може остваривати сврху уговора, може захтевати да се уговор раскине. Ставом 3. истог члана одређено је да страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе. Страна која је
овлашћена да због промењених околности захтева раскид уговора дужна
је да о својој намери да тражи раскид уговора обавести другу страну чим
је сазнала да су такве околности наступиле, а ако то није учинила, одговара за штету коју је друга страна претрпела због тога што јој захтев није
био на време саопштен (члан 134. ЗОО). Уговор о закупу закључен на одређено време престаје самим протеком времена на који је закључен, како
је то прописано одредбом члана 595. став 1. истог Закона, а закуп престаје
и ако закупљена ствар буде уништена неким случајем више силе, а ако закупљена ствар буде делимично уништена или само оштећена, закупац може раскинути уговор или остати и даље у закупу и захтевати одговарајуће
снижење закупнине (члан 598. ЗОО).
Имајући у виду да Закон одређује да се било који уговор може
раскинути ако због промењених околности страна којој је отежано испу350
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њење обавезе не може остваривати сврху уговора (члан 133. став 1. ЗОО),
а када се ради о уговору о закупу, да закупац може раскинути уговор или
остати и даље у закупу и захтевати одговарајуће снижење закупнине, ако
закупљена ствар буде делимично уништена или само оштећена (члан 598.
ЗОО), произилази да се раскид уговора (или умањење висине закупнине),
може тражити само док уговор траје, односно до истека рока на који је
уговор закључен. При том, уговорна страна којој је отежано испуњење
обавезе, односно која због промењених околности не може остваривати
сврху уговора, мора се обратити супротној уговорној страни захтевом за
раскид уговора.
По сили закона, применом члана 598. став 1. ЗОО, уговор о закупу
престаје само у случају потпуног уништења закупљене ствари услед више
силе, што према до сада утврђеном чињеничном стању није случај у овој
правној ствари (за производну 2010/2011 годину, за коју су судови утврдили
да је уговор раскинут). Имајући ово у виду, као да ни уговором закљученим
између парничних странака, од 29.02.2009. године, нису предвиђене ситуације у којима се уговор сматра раскинутим, то је тужени, као закупац, у случају
констатовања да су наступили услови из члана 133. став 1. Закона о облигационим односима, био у обавези да се обрати тужиоцу, као закуподавцу, захтевом за раскид уговора или поднесе тужбу за раскид уговора због промењених околности, уколико налази да уговор више не остварује своју сврху. Ово
из разлога што тужба за раскид уговора делује ex tunc, односно од момента
подношења захтева за раскид, што даље значи да се судском одлуком не може утврдити да је уговор раскинут у периоду трајања уговора, у ситуацији
када је захтев, односно тужба за раскид уговора, поднета по истеку тог рока".
(сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 596/2016 од
23.11.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС
27.6.2017. године)

ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ
ЗА ШТЕТУ ЗАТВОРЕНИКУ
Држава одговара за накнаду штете оштећеном затворенику
која је учињена од других затвореника за време и у условима издржавања казне по основу објективне одговорности.
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Из образложења:
"Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у времену издржавања казне затвора лечен у Специјалној затворској болници од
03.04.2009. до 10.07.2009. године, ради спровођења мера обавезног лечења наркомана. У току маја те године, за време јутарње визите тужилац је
затражио преглед код дежурног лекара зато што га је претукла група затвореника. Вештачењем је утврђено да код тужиоца постоји лезија слушног живца која може бити последица траума и оштећења средњег и унутрашњег ува. Критичном приликом тужилац је претрпео болове јаког интензитета који су трајали пет до шест сати, и болове средњег интензитета
у трајању од седам дана. У тренутку настајања трауме тужилац је претрпео страх јаког интензитета у трајању од неколико минута, а касније и секундарни страх јаког интензитета у трајању од седам дана и средњег интензитета у трајању до пет недеља.
Код таквог чињеничног стања, првостепени суд је одбио тужбени
захтев јер није поверовао исказу тужиоца да је од стране групе затвореника претрпео телесну повреду.
Другостепени суд је по одржаној главној расправи утврдио да је
тужилац претрпео телесну повреду у мају 2009. године у затворској болници од стране затвореника; да је критичном приликом дошло до оштећења слуха (лезија слушног живца); и да постоји узрочна веза између штете
и штетне радње (пропуста вршења службе обезбеђења затвореника), па је
држава одговорна за штету на основу члана 172. ЗОО.
У конкретном случају одговорност тужене заснива се не само на
члану 172. ЗОО (опште правило) већ и по правилу из члана 35. Устава по
коме држава одговара за незаконит и неправилан рад државних органа као
и по члану 65. Закона о извршењу кривичних санкција ("Службени гласник РС" 85/2005), по коме свако мора поштовати достојанство осуђеног
и нико не сме угрозити телесно и душевно здравље осуђеног. Достојанство и право на здрав живот су права личности – људска права које штити
и члан 200. ЗОО.
Из изложеног произилази да држава одговара по основу објективне одговорности (члан 154. став 3. ЗОО).
Имајући у виду утврђену одговорност за штету (основ, штетна
радња, штета и узрочна веза) правилно је другостепени суд имајући у ви352
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ду све околности случаја (тежину повреде и интензитет и трајање физичких болова и страха) досудио правичну накнаду нематеријалне штете на
основу члана 200. ЗОО (висина накнаде се у ревизији и не оспорава).
Неосновани су ревизијски наводи у којима се истиче да држава
није одговорна за штету јер тужилац није "доказао одступања од важећих
прописа од стране тужене"... да је Специјална болница предузела све мере... да су "инциденти у затворима су били присутни и биће све док постоји затвора и да се то једноставно не може спречити". У конкретном случају држава не одговара по основу кривице (намере или непажње) већ по
основу објективне одговорности (узрочности). Наиме, држава је одговорна за осигурање затворских услова који не угрожавају телесни интегритет
затвореника (који се ту налазе без своје воље) и за пропусте затворског
особља (одговорност за другог) које није вршило контролу и надзор и
спречило штету по основу објективне одговорности (одговорности за ризик). Затвореници се не сматрају трећим лицима чијом је радњом учињена
штета коју Управа казнене установе није могла предвидети и спречити, да
би се ослободила одговорности на основу члана 177. ЗОО".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 661/2016 од
19.1.2017. године, утврђена на седници Грађанског одељења 27.6.2017.
године)
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РАДНО ПРАВО
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
Пропуст послодавца да запосленог у понуди за закључење
анекса уговора о раду којим се мењају раније уговорени послови или
услови рада, упозори да одбијање може бити отказни разлог, има за
последицу поништај решења којим је запосленом из тог разлога отказан уговор о раду.
Из образложења:
"...Побијаном пресудом судови су делимично усвојили тужбени
захтев тужиоца, поништавајући решење о отказу уговора о раду и обавезујући туженог да тужиоца врати на одговарајуће радно место, са образложењем да у понуди за закључење анекса уговора о раду, тужиоца није
упозорио на правне последице одбијања потписивања анекса уговора о
раду.
Разлози ревизије којима се указује на погрешну примену материјалног права нису основани.
Чланом 172. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/05),
предвиђено је да је послодавац дужан да у понуди за закључење уговора
анекса уговора о раду запосленог упозори на правне последице одбијања
потписивања анекса уговора о раду. Чланом 179. став 1. тачка 7. одређено
је да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако за то постоји оправдан разлог који се односи на радну способност запосленог, његово понашање и потребе послодавца и то ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тачка 1. до 4. овог закона.
Имајући у виду утврђено чињенично стање у контексту наведених
законских одредби, правилан је закључак нижестепених судова да тужени
као послодавац, поступак отказа уговора о раду није спровео у складу са
законом, због чега је и оспорено решење о отказу, незаконито. Мањкавост
овог поступка огледа се у чињеници да тужени уз понуду за закључење
анекса уговора, није указао тужиоцу на правне последице које могу да настану одбијањем понуде, иако га на то обавезује одредба члана 172. став
1. Закона о раду, при чему није од значаја чињеница да је тужилац имао
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пуномоћника адвоката. Ово из разлога што правне последице одбијања закључења анекса уговора о раду, сагласно члану 179. став 1. тачка 7. наведеног закона, настају по вољи послодавца, односно послодавац одлучује
да ли ће запосленом отказати уговор о раду, ако настане овај отказни разлог. Пропуштањем да и понуди за закључење анекса уговора о раду, тужиоцу укаже да ће му у случају одбијања, отказати уговор о раду, код тужиоца се могао оправдано створити утисак да не прихватање понуде неће
имати за последицу престанак радног односа, поготову што је послодавцу
већ указивао да је незадовољан пословима које обавља".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 259/2015 од
3.6.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

НАЧЕЛО ЛЕГАЛИТЕТА
Отказни разлог, односно понашање запосленог које представља повреду радне дисциплине, мора бити прописан општим актом
послодавца или одређен уговором о раду.
Из образложења:
"... Према утврђеном чињеничном стању, на коме је заснована побијана пресуда, тужилац је био запослен код туженог на основу уговора о
раду на неодређено време од 01.05.2006. године, који је измењен анексом
II од 21.03.2011. године, којим је између осталог у члану 26. став 1. тачка
1. предвиђено да тужени као послодавац може отказати уговор о раду, ако
запослени не поштује радну дисциплину, а одредбом у тачки 2. истог члана да се уговор о раду може отказати због неоправданог изостанка са посла три радна дана узастопно. Дана 06.06.2011. године покренут је поступак за утврђивање повреде радне дисциплине тужиоца, када је тужиоцу
достављено упозорење у коме је наведено да је нарушио радну дисциплину, јер је неоправдано изостао са посла у месецу мају и то 04, 05, 06, 09,
30. и 31. маја 2011. године. Тужени је донео и решење о престанку радног
односа тужиоца, без означења броја и датума у коме је констатовано да
тужиоцу запосленом на неодређено време на пословима радника у преради престаје радни однос са 15.06.2011. године. Непосредни руководилац
је одобрио тужиоцу да изостане са посла 04, 05. и 06. маја 2011. године и
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то усмено, као што је и била уобичајена пракса код туженог, док за остале
дане тужилац није имао такво одобрење.
Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд
је усвојио тужбени захтев тужиоца и поништио оспорено решење о престанку радног односа, оцењујући да се према одредбама наведеног анекса
уговора о раду, Правилника о раду и Правила о дисциплини и понашању
запослених, запосленом може отказати уговор о раду, због повреде радне
дисциплине односно због неоправданог изостанка са рада три радна дана
узастопно. Како је у конкретном случају тужилац имао сагласност непосредног руководиоца за одсуство 04, 05. и 06. маја, то његов неоправдани
изостанак у остале дане не може бити отказни разлог, јер се не ради о изостајању са посла од три дана узастопно.
Другостепени суд је одлучујући о жалби туженог, преиначио првостепену пресуду и одбио тужбени захтев за поништај оспореног решења и враћање на рад, оцењујући да је тужилац неоправдано изостајући са
посла, независно од чињенице што се не ради о три радна дана узастопно,
исказао понашање које се не може толерисати и због кога тужилац не може да настави даљи рад код туженог, што представља повреду радне обавезе предвиђену одредбом члана 179. став 1. тачка 3. Закона о раду.
Основано се ревизијом тужиоца указује да се наведено становиште
другостепеног суда заснива на погрешној примени материјалног права.
Одредбом члана 179. став 1. тачка 3. Закона о раду ("Службени
гласник РС", бр. 24/05 ... 54/09) прописано је да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако запослени не поштује радну дисциплину
прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да
не може да настави рад код послодавца. У конкретном случају, тужени
као послодавац је уговором о раду, Правилником о раду и Правилима о
дисциплини и понашању запослених, прописао и утврдио шта се сматра
непоштовањем радне дисциплине као основа за давање отказа уговора о
раду, односно које се понашање запослених сматра повредом радне дисциплине. Тако је одредбом члана 71. став 1. тачка 3. Правилника о раду и
чланом 4. став 1. тачка 2. Правила о дисциплини и понашању запослених,
предвиђено да послодавац може отказати уговор о раду, ако запослени не
поштује радну дисциплину и то, између осталог и због неоправданог изостанка са рада три радна дана узастопно.
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У оваквој правној ситуацији, када је послодавац својим актима одредио и утврдио понашање које представља повреду радне дисциплине,
одређујући у погледу изостајања са посла да то морају бити три радна дана узастопно, по оцени овог суда, тиме је одређен и отказни разлог због
кога се запосленом може отказати уговор о раду. Дакле, отказни разлог
односно понашање које представља повреду радне дисциплине мора бити
прописан актом послодавца, јер запослени мора имати сазнање и свест о
томе шта представља повреду радне дисциплине и које су њене последице, односно које понашање може имати за последицу отказ уговора о раду. У конкретном случају, тужилац није могао имати сазнање и свест о томе да његов изостанак с посла у наведене дане представља повреду радне
дисциплине која може имати за последицу и отказ уговора о раду, с обзиром да то није прописано општим актима туженог, као послодавца, а ни
уговором о раду".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 125/15 од
13.5.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА
Запослени за чијим радом је престала потреба услед технолошких или организационих промена код послодавца, који је и представник друштвеног капитала у скупштини акционара, не ужива посебну заштиту од отказа по овом основу, јер у том својству нема
функцију непосредне заштите запослених.
Из образложења:
"... Чланом 179. тачка 9. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр.
24/05, 61/05), прописано је да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца, и то ако услед технолошких, економских или организационих
промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла. Тужени је донео Правилник о систематизацији радних
места којим су укинути послови на којима је тужилац радио, без могућности распоређивања тужиоца на друге послове, чиме је настао и отказни разлог из наведене законске одредбе. Тужени није био дужан да донесе про357
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грам решавања вишка запослених с обзиром на одредбу члана 153. став 1.
тачка 1. наведеног закона, а имајући у виду број запослених на неодређено
време и број запослених који су оглашени вишком. Тужиоцу је исплаћена
отпремнина, прописана одредбом члана 160. Закона о раду, као услов за законити отказ по овом основу. Исплаћена му је и заостала зарада, како то налаже одредба члана 186. Закона о раду, по истеку рока од 30 дана, што по
оцени овог суда није од утицаја на законитост оспореног решења.
Супротно наводима ревизије, тужилац не спада у круг лица који су
заштићени од ове врсте отказа, јер тужилац није био представник запослених у смислу одредбе члана 188. став 1. тачка 1. Закона о раду. Тужилац је
у време отказа био представник друштвеног капитала у скупштини акционара, а посебну заштиту према наведеној законској одредби уживају члан
савета запослених и представник запослених у управном и надзорном одбору послодавца; председник синдиката код послодавца и именовани изабрани синдикални представник. Тужилац није представник запослених, већ
представник друштвеног капитала у скупштини акционара, као последица
власничке структуре туженог, која функција није била везана и не зависи
од његовог радноправног статуса у акционарском друштву, без обзира што
је изабран непосредно од стране запослених, који на ту функцију могу изабрати и лице које није у радном односу у привредном друштву. Представник друштвеног капитала нема функцију непосредне заштите запослених,
већ су његови послови везани за управљање друштвом које у својој власничкој структури има и друштвени (државни) капитал.
Врховни касациони суд је оцењујући наводе ревизије имао у виду
и одредбе Конвенције број 135 о заштити и олакшицама које се пружају
представницима радника у предузећу из 1971. године, која у члану 3, за
сврху саме Конвенције термин "раднички представник" користи за означавање лица која су призната као таква према националним законима или
пракси, без обзира да ли су синдикални представници или изабрани представници које су слободно изабрали радници предузећа у складу са одредбама националног закона или прописа или колективних споразума. Одредба члана 4. ове Конвенције такође упућује на националне законе или
прописе, колективне споразуме, арбитражне одлуке или судске пресуде,
које могу да одреде тип или типове радничких представника који ће имати право на заштиту и олакшице предвиђене овом Конвенцијом. Сагласно
наведеној Конвенцији, управо је Законом о раду, као националним зако358
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ном, одређен круг представника запослених, који су заштићени од отказа,
ако поступају у складу са законом, општим актом и уговором о раду (члан
188. став 1. тач. 1. до 3) у који не спада и тужилац…".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 275/2015 од
3.6.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

ПРАВО РЕГРЕСА
Радња извршења кривичног дела која се у грађанскоправном
смислу може уподобити са грубом непажњом је основ за настанак регресног захтева послодавца према запосленом који је правноснажном
пресудом оглашен кривим за извршење тог кривичног дела.
Из образложења:
"Разлози ревизије којима се указује на погрешну примену материјалног права нису основани.
Правилан је закључак другостепеног суда да се регресно право тужиоца према туженом заснива на одредби члана 170, члана 171. Закона о
облигационим односима, као и на одредбама члана 163. став 7. Закона о
раду у вези члана 124. став 1. Закона о државним службеницима.
Одредбом члана 170. став 1. ЗОО прописано је да за штету коју запослени у раду или у вези са радом проузрокује трећем лицу одговара
предузеће у коме је радио у тренутку проузроковања штете, осим ако докаже да је запослени у датим околностима поступао онако како је требало, а другим ставом ове одредбе да оштећени има право захтевати накнаду штете и непосредно од радника ако је штету проузроковао намерно.
Лице које је оштећенику накнадило штету коју је запослени проузроковао
намерно или крајњом непажњом има право да од тог запосленог захтева
накнаду плаћеног износа у року од шест месеци од дана исплаћене накнаде (члан 171. став 2. и 3. ЗОО).
Одредбом члана 163. став 7. Закона о раду ("Службени гласник РС",
број 24/05), прописано је да запослени који на раду или у вези са радом
намерно или крајњом непажњом проузрокује штету трећем лицу, а коју је
накнадио послодавац, дужан је послодавцу накнадити износ исплаћене
штете. Сличну одредбу садржи и члан 124. Закона о државним службени359
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цима, којим је између осталог прописано да уколико Република Србија
оштећенику накнади штету коју је државни службеник проузроковао намерно или из крајње непажње, има право да од државног службеника захтева накнаду плаћеног износа у року од шест месеци од дана исплаћене
накнаде. Поред тога одговорност полицијског службеника прописана је и
одредбом члана 166. став 1. Закона о полицији, одређењем да за штету коју полицијски службеник причини трећим лицима РС одговара ако се докаже да је полицијски службеник поступао несагласно прописима о начину обављања полицијских послова у ком случају Република Србија има
право регреса ако се докаже да је поступао несагласно прописима о начину обављања полицијских послова.
Имајући у виду напред цитиране материјалноправне одредбе које
се у конкретном случају морају применити, као и утврђено чињенично
стање, Врховни касациони суд налази да је правилан став другостепеног
суда о постојању обавезе туженог да свом послодавцу, овде тужиоцу, исплати износ који је послодавац исплатио оштећеном лицу на име накнаде
штете, која је настала кривицом туженог, као запосленог. Кривица туженог и његова одговорност за штету коју је оштећено лице претрпело у поменутој саобраћајној незгоди, утврђена је раније донетим правноснажним
пресудама, при чему није од значаја чињеница која се наводи у ревизији,
да су кривична дела за које је тужени у кривичном поступку оглашен кривим и то кривично дело против безбедности саобраћаја из члана 201. став
3. у вези кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја из члана 195. став
3. у вези става 1. КЗ РС, извршена из нехата. Радње извршења означеног
кривичног дела у грађанскоправном смислу могу се уподобити са грубом
непажњом, која представља основ у смислу напред наведених материјалноправних прописа, за настанак регресног захтева тужиоца према свом запосленом, овде туженом. Тужени је као запослени код тужиоца, као припадник полиције и државни службеник, грубим кршењем саобраћајних
прописа извршио наведено кривично дело, због чега се не могу прихватити као основани наводи ревизије да је тужени критичном приликом поступао пажњом посебно брижљивог човека, односно да се поступање туженог може окарактерисати само као обична непажња".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 566/2015 од
25.6.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)
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ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ПОВРЕДЕ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ
Због чињенице да се само у случају престанка радног односа
због повреде забране насиља, злостављања и занемаривања, наставнику трајно одузима лиценца за рад, суд у поступку оцене законитости изречене дисциплинске мере не може изменити правну квалификацију овог дисциплинског прекршаја на повреду радне обавезе за
коју законом није прописана таква врста санкције.
Из образложења:
"... Полазећи од утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су одбили тужбени захтев за поништај одлуке о престанку радног односа тужиоца, закључујући да наведени пропусти у раду тужиоца не представљају повреду забране из члана 45. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања за коју је тужиоцу изречена дисциплинска мера
престанка радног односа, већ представљају повреду радне обавезе из члана 141. тачка 2. истог закона, дефинисане као неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених за коју се запосленом обавезно изриче
дисциплинска мера престанка радног односа. Последица изречене дисциплинске мере престанка радног однос тужиоца оспореним решењем туженог које се огледа у губитку права на лиценцу, по оцени судова није од
значаја, јер се њено стицање, односно губитак, остварује у одговарајућем
управно судском поступку.
Основано се ревизијом тужиоца указује да се наведени закључак
судова заснива на погрешној примени материјалног права.
Наиме, тужиоцу је због описаног догађаја од 11.02.2011. године, у
дисциплинском поступку оспореним решењем изречена мера престанка
радног односа због повреде забране пропуштања да обезбеди услове за
правилан развој детета и ученика, прописане чланом 45. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013). Ради се о општој забрани занемаривања, дефинисане овом законском одредбом као пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика. Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, донетог у смислу члана 45. став 10. наведеног закона,
прописани су садржаји и начини спровођења превентивних и интервентних активности у сузбијању ових појава, дефинишући све облике насиља,
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злостављања и занемаривања, по више нивоа. Санкција или дисциплинска
мера за повреду забране прописане чланом 45. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања је престанак радног односа и одузимање
лиценце за рад када одлука директора постане коначна, све сагласно члану 143. став 2. истог закона.
Одредбама члана 141. истог закона дефинисане су теже повреде
радне обавезе, а за неке од њих уз постојање субјективног односа учиниоца према повреди, умишљај или свесни нехат, изриче се мера престанка
радног односа, са или без суспензије лиценце на шест месеци.
Имајући у виду утврђено чињенично стање у контексту наведених
законских одредби и подзаконских аката, правилан је закључак нижестепених судова да описани пропусти тужиоца у раду не представљају повреду забране из члана 45. став 3. наведеног закона, на основу које је тужиоцу изречена мера престанка радног односа, већ тежу повреду радне
обавезе из члана 141. истог закона. Међутим, закључак судова да су у оба
случаја последице исте, као и да би тужиоцу и због учињене теже повреде
радне обавезе била изречена иста дисциплинска мера, због чега је оспорено решење о престанку радног односа законито, се не може прихватити.
Ово из разлога што је тужиоцу изречена дисциплинска мера престанка
радног односа, због повреде забране насиља, злостављања и занемаривања, као посебном основу предвиђеним чланом 45. став 3. наведеног закона, која истим законом није дефинисана и као тежа повреда радне обавезе.
Радње или пропуштање запосленог на раду и у вези са радом, а које представљају тежу повреду радне обавезе, прописане су чланом 141. закона и
представљају посебан основ или разлог за престанак радног односа, под
одређеним условима. За повреду забране насиља, злостављања и занемаривања, која је тужиоцу оспореним решењем стављена на терет, изриче се
најтежа дисциплинска мера – престанак радног односа уз трајно одузимање лиценце, док се за неке од тежих повреда радне обавезе изриче мера
престанка радног односа са или без суспензије лиценце на 6 месеци.
У таквој чињеничној и правној ситуацији, по оцени Врховног касационог суда, не може се извршити правна преквалификација повреде,
јер се ради о два различита основа за престанак радног односа, при чему
ни последице изрицања дисциплинске мере нису идентичне. Независно од
чињенице што се одузимање лиценце врши по правилима управног поступка, та санкција је последица изречене дисциплинске мере због повре362
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де забране из члана 45. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања, а у складу са чланом 128. истог закона која се не може изрећи
због повреде радне обавезе из члана 141. закона".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1501/15 од
16.6.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И ОБАВЕЗА ЛОЈАЛНОСТИ ПРЕМА
ПОСЛОДАВЦУ
Обавеза запосленог да штити углед послодавца мора бити пропорционална његовом праву на слободу изражавања и изношење ставова и чињеница о питањима која су од јавног значаја.
Из образложења:
"... Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код тужене
био запослен као одговорни уредник редакције уметничког програма у ПЈ
26. Оспореним решењем од 06.05.2005. године тужиоцу је отказан уговор
о раду, зато што је у недељном листу "ТВ новости" од 06.04.2005. године,
дао интервју под називом "Култура тачно у поноћ" у којем је нетачно, непрофесионално и до краја произвољно изнео тврдње које наносе велику
штету угледу куће, које утичу на укупан рејтинг гледаности програма и
тиме смањује маркетиншки приход РТС, чиме је учинио повреду радне
обавезе и прекршио радну дисциплину из члана 12. уговора о раду бр.
057149 и прекршио члан 1 Кодекса у раду и понашању запослених у ЈП
РТС, па је његово понашање такво да не може да настави рад. У упозорењу које је упућено тужиоцу наведено је да је у поменутом интервју нетачно, непрофесионално и произвољно изнео тврдње које наносе велику штету угледу тужене и који утичу на укупан рејтинг и гледаност програма
РТС, као и да је изнео више нетачних и лажних оптужби на рачун својих
колегиница изјавом да "помоћу голог пупка долазе до емисија", да је тужилац нетачним и недоказаним тврдњама да је култура у програму РТС
дубоко потиснута, да се форсира необразованост и неписменост, изазвао
опадање рејтинга тужене.
Оцењујући законитост оспореног решења, првостепени суд је
утврдио да је наведени интервју дат од стране тужиоца као уредника у
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Културно-уметничком програму РТС јер је у самом тексту тужилац представљен као одговорни уредник ове редакције од 2000. године, да је тужилац поводом укидања културног магазина "EХ Yu kult" говорећи о општем стању културе у медијима, навео да "култура је увек у друштву и на
телевизији монета за поткусуривање" те је на постављено питање новинара да ли то што говори се односи и на садашњег директора Тијанића, одговорио: " ... у инфантилном заносу, он од неуких девојчица покушава да
исфабрикује звезде. Овде, важно ми је да кажем, не убрајам Оливеру Јовићевић, која има личност, заиста је појачање за РТС. Паралелно са овим
смешним процесом, одвија се још један, мање смешан: девојчице којима
је главни адут пупак истрчавају у ударне термине, а култура је отерана у
дубоке ноћне сате", те да је по питању организације сегмента културе, између осталог и код туженог, и на питање како се то одражава на емисије
редакције, тужилац одговорио: "Метрополис је ударна емисија из културе
на целом простору Србије, емитовао се недељом увече на првом програму
РТС, да би са новом програмском шемом био премештен на други програм четвртком у касне сате. Док је "Метрополис" ишао недељом, његов
рејтинг се кретао око петице, што је веома респектабилна гледаност. Сада
му је, разумљиво, гледаност пала, што је био одличан повод да се култури
приговори како није довољно гледана. А то је ипак цинизам. Александар
Тијанић је склон да свуда око себе запажа необразованост и неписменост,
не видим како се у такав став уклапа овако ниподиштавање програма из
културе на националној телевизији". На постављено питање шта ће бити
са културом, обзиром да није много гледана, тужилац је одговорио да је
чињеница да постоји терор гледаности и да се за њу чини шта год је потребно.
Имајући у виду напред утврђено чињенично стање, утврђујући да
је поступак давања отказа спроведен у складу са законом, општим актима
тужене и уговором о раду тужиоца, нижестепени судови су закључили да
је тужилац својом кривицом учинио повреду радне обавезе утврђене чланом 12. уговора о раду и прекршио правило из члана 1. Кодекса о раду и
понашању запослених код тужене, оценивши да се у конкретном случају
не могу применити одредбе члана 31. Закона о јавном информисању, с обзиром да је тужилац интервју дао као уредник културе у Културно-уметничком програму РТС и да је своје ставове износио у јавном гласилу –
"ТВ новости", дакле, не у оном гласилу у коме је запослен. Нижестепени
судови су оценили да искази употребљени у поменутом тексту, не пред364
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стављају слободу изражавања, што је неприкосновено право сваког запосленог, јер прелазе дозвољену границу и својим значењем вређају друге
запослене са којима тужилац ради у истој радној средини, на начин који
прелази меру стваралачке, делотворне, добронамерне критике, те овако
изражавање није било неопходно у демократском друштву, већ је то учињено са другим циљем, чиме је причињена штета туженој, имајући у виду
одредбе члана 10. Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода. Налазећи да је решење туженог од 06.05.2005. године
законито, нижестепени судови су одбили тужбени захтев у целости.
Врховни касациони суд налази да се овакав закључак нижестепених судова заснива на погрешној примени материјалног права.
Одредбом члана 12. Уговора о раду закљученог између тужиоца и
тужене дана 07.07.2003. године, прописано је, између осталог, да послодавац може отказати уговор о раду запосленом и због кршења Кодекса о раду и понашању запослених у РТС, који представља саставни део уговора.
Одредбом члана 1. Кодекса о раду и понашању запослених у ЈП
РТС од 09.06.2003. године, прописано је да су запослени у ЈП РТС дужни
да у обављању своје професионалне делатности у сваком јавном иступању, а посебно у средствима јавног информисања, воде рачуна о пословним и програмским интересима и угледу овог предузећа. Запослени ће избегавати активности које могу да угрозе интегритет, независност и непристрасност њихове професионалне делатности, а наступаће у јавности у
име РТС, само ако су на то овлашћени.
Одредбом члана 46. Устава Републике Србије јамчи се слобода
мишљења и изражавања говором, писањем, сликом или на други начин
које се може законом ограничити ако је то неопходно ради заштите права,
угледа других, односно морала друштва.
Према одредби члана 179. став 1. тач. 2. и 3. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/2005) послодавац може запосленом да откаже
уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну
способност запосленог, његово понашање и потребе послодавца и то ако
запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду или ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање
такво да не може да настави рад код послодавца.
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Одредбом члана 10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода прописано је да свако имао право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу поседовања сопственог мишљења,
примања и саопштавање информације и идеја без мешања јавне власти и
без обзира на границе. Овај члан не спречава државе да захтевају дозволе
за рад телевизијских, радио и биоскопских предузећа. Пошто коришћење
ових слобода повлачи за собом дужности и одговорност, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда и криминала, заштите здравља или морала, заштита
угледа или права других, спречавање откривања обавештења добијених у
поверењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности судства.
Врховни касациони суд, супротно ставу нижестепених судова,
оцењује да наведеним иступањем у јавности и јавном критиком промена
програмске политике тужене, тужилац као новинар и одговорни уредник
културне редакције тужене, није прекршио обавезу лојалности и уздржаности према туженој као послодавцу, прописаној чланом 1. Кодекса о раду и понашању запослених у РТС.
Наиме, с обзиром на улогу коју новинари имају у друштву и на
њихову обавезу да доприносе подстицању јавне дебате, обавеза дискреције и уздржавања не може се у пуној мери примењивати на новинаре, будући да је у природи њихове функције да деле информације и идеје, посебно
ако се ради о питањима од јавног значаја, као у овом случају, јер је програмска политика државног медија, питање од општег значаја (пресуда
Европског суда за људска права у случају WOJTAS – KALETA против
Пољске). Тужилац је у наведеном интервју, критиковао програмске промене у културном програму националне телевизије, указујући на њену
улогу и утицај који има у друштву, као државна телевизија, а у креирању
и развоју културе. У том контексту сагледавајући наведени интервју и
текст у целини, тужиочево навођење неких примера на напред описани
начин је, по оцени овог суда, имало за циљ да на фигуративан начин укаже на негативне појаве и неадекватан третман културе у медијима, па и на
државној телевизији, а не повреду угледа неименованих лица, која се, по
мишљењу тужиоца, захваљујући свом физичком изгледу и атрактивности,
а ради што веће гледаности, појављују у ударним терминима програма,
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док се емисије посвећене култури емитују у касним вечерњим сатима
("култура је отерана у дубоке ноћне сате"). При том није без значаја чињеница да је тужилац као запослени на месту уредника, послодавцу, овде туженом, односно за то одговорним лицима, безуспешно указивао или покушавао да укаже на те негативне појаве, што је било његово право и обавеза.
У том контексту, не може се прихватити став нижестепених судова да је
иступање тужиоца у јавности на описани начин, било на штету послодавца
и да је то било циљ и намера тужиоца. Овако широко тумачење обавезе запослених да штите углед послодавца, није пропорционално дозвољеном
обиму тужиочевог права на слободу изражавања и изношење чињеница и
вредносних судова чија истинитост није подложна доказивању. Осим тога,
тужени у поступку није оспоравао аутентичност или истинитост изнетих
чињеница, већ начин на које су оне изнете у јавност, што само по себи не
представља оправдан и довољан разлог за оцену да је тужилац деловао на
штету свог послодавца, кршећи своје обавезе у мери која би водила законитом отказу".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1309/2014 од
25.2.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
У радном спору терет доказивања чињеница да је обавеза престала статусном променом пада на терет туженог послодавца.
Из образложења:
"Тужилац је поднео тужбу против туженог "Железнице Србије" АД
Београд, Секција за инфраструктуру Зајечар... 06. марта 2015. године тражећи накнаду за сменски рад за период од 08.12.2011. до 27.07.2014. године. У току поступка Влада РС, дана 02. јуна 2015. године донела је одлуку о
оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром. Новоосновано Акционарско друштво "Инфраструктура железнице Србије" истог дана усвојила је Статут Акционарског друштва. По
члану 10. Статута основни капитал друштва је 233.352.660,692 динара од
чега је укупан уписани новчани улог 11.947.565,354 динара. Ни одлука о
оснивању Акционарског друштва ни Статут не садрже правила о обавезама
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новооснованог Акционарског друштва. Поднеском од 27. октобра 2015. године тужилац је као туженог означио "Инфраструктуру железнице Србије"
АД Београд, остајући у свему при наводима из тужбе. Субјективном преиначењу тужени се није противио истичући у поднеску од 18.11.2015. године да деобни биланс не постоји, а у ревизији је истакао да новоосновано
друштво није преузело права и обавезе ранијег матичног и јавног предузећа. По обављеном вештачењу првостепени суд је расправу закључио и тужбени захтев усвојио.
Потврђујући првостепену пресуду жалбени суд сматра, између
осталог, да је новоосновано друштво (нови тужени) пасивно легитимисан
у овој парници на основу члана 147. Закона о раду јер је од матичног послодавца преузео општи акт и све уговоре о раду.
На утврђено чињенично стање, правилно је примењено материјално право када је тужбени захтев усвојен и када је нови тужени обавезан да
тужиоцу на име накнаде за сменски рад у спорном периоду исплати суме
ближе означене у изреци. У погледу права тужиоца и квалификације рада
нижестепени судови су применили закључак Грађанског одељења Врховног касационог суда од 23.09.2014. године, који се односи на права запослених на увећану зараду по основу сменског рада, по коме се рад у турнусима уподобљава сменском раду.
У изјављеној ревизији тужени не оспорава право тужиоца на увећану зараду за рад у сменама, али се оспорава пасивна легитимација новотуженог.
Наиме, тужени сматра да је евентуална новчана обавеза настала из
правног односа тужиоца и првобитно туженог "Железнице Србије" АД
пре статусне промене, па је суд био дужан да мериторно одлучи у спору
између учесника материјално правног односа тужиоца и "Железнице Србије" које и даље постоји као активно привредно друштво. Осим тога, ревидент сматра да тужилац није пружио доказ на околност да је након статусне промене на друготуженог прешла обавеза да тужиоцу накнади потраживање настало до дана распоређивања у новонастало друштво.
По становишту Врховног касационог суда, истакнути ревизијски
наводи су неосновани.
Наиме, терет доказивања испуњења обавезе или чињеница које
утичу на престанак обавезе лежи на туженом (дужнику), а не на поверио368
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цу (тужиоцу). Странка треба да докаже оне чињенице које по материјалном праву имају за последицу добијање спора, па ризик недоказаности
сноси странка на којој је лежао терет доказивања. Из члана 231. став 3.
ЗПП произилази да је поверилац у обавези да докаже своје својство повериоца (да се налазио у радном односу и да је радио у сменама – настанак
права), а на туженом лежи обавеза доказивања чињеница која спречава
остваривање права или услед које је право престало (да није дужник и да
је његова обавеза статусном променом престала). Осим тога, у примени
члана 147. Закона о раду послодавац је у обавези да доказује преузимање
општег акта и уговора о раду.
Тужени своје тврдње није доказао.
Наиме, осим тврдње да деобни биланс између новонасталих предузећа и матичног предузећа није донет тужени није уопште пружио било
какав доказ о "активи новонасталих предузећа и разликама вредности" из
члана 452. став 1. ЗОО и члана 505. став 1. тачка 2. Закона о привредним
друштвима, иако се сви евентуални докази налазе код њега а не код тужиоца.
По становишту ревизијског суда тужени је пасивно легитимисан у
овој парници (осим по члану 147. Закона о раду) по још два основа и то:
а) по члану 452. став 1. ЗОО по коме "лице на које пређе нека имовинска целина физичког или правног лица или један њен део, одговара за
дугове који се односе на ту целину, односно њен део, поред досадашњег
имаоца и солидарно с њим, али само до вредности њене активе";
б) по члану 505. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима
("Службени гласник РС" 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) по коме "друштво стицалац постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоца за
његове обавезе које нису пренете на друштво стицаоца, али само до износа разлике вредности имовине друштва преносиоца која му је пренета и
обавеза друштва преносиоца које је преузео, осим ако је са одређеним повериоцем друкчије уговорено".
Имајући у виду изложено, неосновани су ревизијски наводи у којима се истиче да преузимање уговора о раду представља обавезу послодавца "за будућност" (од момента заснивања радног односа запослених са
новооснованим предузећем) јер закључени и преузети уговор у случају
статусних промена подразумева испуњење обавеза по ранијем уговору,
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осим ако у актима о статусним променама није друкчије одлучено (послодавац није доказао да је одлучено друкчије, односно да се са повериоцима
друкчије споразумео)".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1112/2016 од
28.12.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 27.6.2017.
године)

ВАЛИДНОСТ ИСПРАВА УНИВЕРЗИТЕТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Исправе издате од стране универзитета са територије АП Косова и Метохије се могу користити на целој територији Републике
Србије у циљу наставка школовања или запошљавања, уколико су
признате на начин и у поступку предвиђеним прописима Републике
Србије.
Из образложења:
"... Према утврђеном чињеничном стању, тужена школа је расписала конкурс, објављен у листу "Послови" од 07.12.2011. године, за попуну слободних радних места наставника за школску 2011/2012 годину са
наставом на албанском језику, између осталог и за наставника разредне
наставе са пуним радним временом на неодређено време у селу Муховац
и за једног наставника за ликовну културу за 10 часова недељно или 10%
радног времена на неодређено време у Муховцу и Брезници. Услови за
ова два радна места су општи услови и најмање шести степен стручне
спреме. Сагласност за расписивање конкурса дало је Министарство просвете и науке, школска управа Лесковац. Тужилац Гзим Сабедини положио је све предвиђене испите и стекао звање бачелор за сликарство код
Приватног носиоца високог образовања – Универзитета АБ, а тужилац
Илир Сабедини према уверењу Универзитетског колеџа "Гјилани" – Приватног носиоца високог образовања, има звање бачелор за едукацију. Одлуком директора тужене бр. 533 од 30.12.2011. године на радно место наставника ликовне културе примљен је Бегзад Џељиљи, са образложењем
да једини испуњава услове конкурса, док тужилац Гзим Сабедини нема
важећу диплому. Одлуком број 534 од 30.12.2011. године на радно место
наставника разредне наставе примљена је Барбуче Кастрати, наставница
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разредне наставе, која има диплому о завршеној вишој педагошкој школи,
издате од стране Универзитета у Приштини бр. 1070 од 26.04.2006. године Одсек разредне наставе. Одлуком тужене бр. 94 од 09.05.2012. године
поништена је одлука бр. 533 од 30.12.2011. године о избору кандидата
Бегзад Џељиља, из разлога што на његовој дипломи Универзитета у Приштини пише да је издата од стране Републике Косово, а ставом другим
одлуке је одлучено да конкурс буде поновљен, јер ни један од пријављених кандидата не испуњава услове конкурса.
Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови су одбили као неоснован тужбени захтев тужилаца за поништај наведених одлука, оцењујући да тужиоци не испуњавају услове конкурса за наведена радна места, те немају ни активну легитимацију за побијање одлуке тужене о избору другог кандидата.
Разлози ревизије којима се указује на погрешну примену материјалног права нису основани.
Одредбом члана 120. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009), прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаном законом, ако има одговарајуће образовање.
Одредбом члана 95. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/2005 ... 97/2008), прописано је да лице које заврши основне академске студије стиче назив са назнаком звања првог степена академских судија из одговарајуће области, док је ставом 9. исте одредбе прописано да је у међународном промету и у дипломи на енглеском
језику, назив који је стекло лице из става 1. овог члана бачелор.
Закључком 05 бр. 613-4455/2008 од 30.10.2008. године, Влада Републике Србије је заузела став да исправе Универзитета у Приштини, АП
Косово и Метохија, издате на обрасцу и са печатом УМНИК-а за време
функционисања привременог правног система успостављеног на основу
Резолуције Савета безбедности Уједињених нација број 1244 треба признати као доказ о стеченом високом образовању које је у њима наведено.
Сагласно напред наведеном, а имајући у виду утврђено чињенично стање, правилан је закључак нижестепених судова да тужиоци поседују уверења носилаца високог образовања са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, које образовни систем Републике Србије не при371
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знаје. Врховни касациони суд је ценио наводе ревизије да је у међувремену донета Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма Универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија које не обављају делатност по прописима Републике Србије, којом је уређен поступак признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма Универзитета са наведене територије, па налази да исти нису од утицаја. Наиме, у питању је
Уредба објављена у "Службеном гласнику РС" бр. 16/2012 од 07.03.2012.
године, која није важила у време када је спорни конкурс расписан и донете оспорене одлуке тужене. Правне норме по правилу важе за будућност,
а самом Уредбом није предвиђен изузетак од овог правила, односно њена
ретроактивна примена. Осим тога, овом Уредбом уређује се посебан начин признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма Универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност по прописима Републике Србије, ради
утврђивања права у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања ималаца високошколских исправа са територије Аутономне
покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције 1244 Савета
безбедности Уједињених Нација, што значи да након ступања на снагу наведене Уредбе, високошколске исправе на које се Уредба односи, нису
аутоматски признате, већ морају проћи поступак признавања предвиђен
овом Уредбом".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 158/15 од
20.5.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)
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ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈА
Исплатом ратних дневница само резервистима са територије
седам општина обухваћених Споразумом од 11.01.2008. године, извршена је дискриминација осталих војних резервиста - који имају пребивалиште на територији других општина и којима ратне дневнице
нису исплаћене, јер тужена није доказала да је постојало легитимно,
објективно и разумно оправдање за ово прављење разлике по основу
пребивалишта.
Из образложења:
"Tужилац је био учесник у рату у резервном саставу Војске СР Југославије, у периоду од 03.04. до 25.06.1999. године. Иако је тужилац
имао право на накнаду ратних дневница, у висини одређеној Правилником о накнади путних и других трошкова у војсци Југославије и преко
Удружења бораца je подносио захтев за исплату ове накнаде, иста му није
исплаћена у целости. Споразумом закљученим 11.01.2008. године, између
Владе Републике Србије и Штрајкачког одбора ратних војних резервиста
неразвијених општина - Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и Блаце, тужена се обавезала да резервистима из наведених општина исплати ратне дневнице у више месечних рата. Закључком
Владе РС од 17.01.2008. године одлучено је да се ратним војним инвалидима и резервистима из наведених 7 општина, изврши исплата новчаних
накнада на које се споразум односи и то преносом новчаних средстава на
посебан рачун општина, уз услов да се та лица одрекну свих потраживања
у свим споровима које су водили пред парничним судовима. Тужбом у
овој правној ствари, тужилац потражује накнаду нематеријалне штете, јер
сматра да је на овај начин дискриминисан у односу на ратне резервисте из
општина са којима је тужена закључила споразум, који су наплатили овај
вид својих потраживања од тужене Републике Србије.
Код овако утврђеног чињеничног стања, судови су усвојили тужбени захтев и обавезали тужену да тужиоцу плати 200.000,00 динара на
име накнаде нематеријалне штете због повреде права личности, налазећи
да је према тужиоцу учињене дискриминацијом у односу на друге војне
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резервисте којима је та накнада исплаћена на основу Споразума Владе Републике Србије и Штрајкачког одбора ратних војних резервиста неразвијених општина закљученог 11.01.2008. године.
Врховни касациони суд налази да је правилно утврђена пасивна
легитимација у овој правној ствари, с обзиром да је као тужена означена
Република Србија, преко које било који орган овако означене тужене добија правни субјективитет, а тужени орган (који је био у обавези да изврши исплату ратних дневница) своја овлашћења врши преко Владе Републике Србије, која је и закључила напред наведени Споразум.
Основано нижестепени судови налазе да је тужилац дискриминисан наведеним поступањем тужене.
Наиме, Влада Републике Србије је, 11.01.2008. године, постигла
споразум са ратним војним резервистима који имају пребивалиште у општинама Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и
Блаце, које су изабране због статуса неразвијених општина, а којим споразумом је овим лицима регулисана исплата ратних дневница. Закључком
Владе РС од 17.01.2008. године, одређено је да се пренос новчаних средстава изврши на посебне рачуне наведених седам општина, те да се ратним војним инвалидима и резервистима из ових општина исплати новчана
накнада у складу са закљученим Споразумом, под условом да се та лица
одрекну свих потраживања у споровима које су водили пред парничним
судовима против Републике Србије ради исплате накнаде.
Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09), је
ступио на снагу 07.04.2009. године, односно након подношења тужбе суду, па су судови постојање основа за накнаду нематеријалне штете и постојање дискриминаторског понашања тужене према тужиоцу, правилно
ценили непосредном применом члана 21. Устава Републике Србије. На
овај начин, иако прављење разлике у поступању према неком лицу у односу на друга лица која су истој или сличној ситуацији, не представља
увек акт дискриминације, судови основано налазе да у конкретном случају, наведена радња тужене, исплата ратних дневница само резервистима
из наведених седам општина, представља дискриминаторско понашање
према тужиоцу, јер тужена није доказала да је за овакво - неједнако поступање, постојало објективно и разумно оправдање.
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Наиме, из садржине Споразума од 11.01. и Закључка Владе РС од
17.08.2008. године, произилази да је финансијска помоћ која је уплаћена
на посебан рачун седам општина наведених у Споразуму, уплаћена ради
исплате ратних дневница ратним војним инвалидима и војним резервистима који су учествовали у одбрани земље у току НАТО бомбардовања
1999. године. Тачно је да општине: Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и Блаце, имају статус неразвијених општина, али
то нужно не значи да и сви резервисти са пребивалиштем на територији
ових општина спадају у категорију социјално угрожених лица, нити да резервисти са територије других општина (ван општина наведених у Споразуму), не спадају у ту категорију лица, јер се статус социјалне угрожености доказује на законом предвиђени начин. Дакле, на основу Споразума
од 11.01.2008. године и Закључка Владе РС од 17.01.2008. године, извршена је исплата ратних дневница свим војним резервистима са територије
општина Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и
Блаце, само по основу њиховог пребивалишта на територији тих општина,
без претходне провере, односно утврђења њиховог социјалног статуса.
Имајући ово у виду, судови основано налазе да није постојало објективно
прихватљиво оправдање за различито поступање тужене, приликом исплате ратних дневница војним резервистима, само на основу њиховог пребивалишта. Из наведеног произилази да оваквим поступањем тужене, јесте извршена дискриминација у односу на војне резервисте, који имају
пребивалиште на територији других општина, па између осталог и у односу на тужиоца, који је био у истој ситуацији као и резервисти са територија наведених 7 општина - учествовао је у одбрани земље у току НАТО
бомбардовања 1999. године и по том основу остварио право на исплату
ратних дневница, које му нису исплаћене.
Ревизијом се неосновано указује да је тужилац био у обавези да
докаже да је претрпео нематеријалну штету. Наиме, дискриминација
представља свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица или
њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на
било ком основу (раси, држављанству, националној или верској припадности, језику, политичким убеђењима, полу, ...). Заштита од дискриминације представља право личности загарантовано Уставом РС (члан 21.),
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али и Европском Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (члан 1. Протокола 12. уз Европску Конвенцију), а од 07.04.2009. године и Законом о забрани дискриминације. Повреда било ког права личности, па самим тим и вршење дискриминације у односу на неко лице или
групу лица, представља вид нематеријалне штете, јер код дискриминисаних лица изазива осећај неправде, неравноправности у односу на друге
грађане, а често и осећај подређености или осећај грађана нижег реда, што
код њих изазива душевне болове, а на основу чега су и овлашћени да пред
судом захтевају заштиту од дискриминације пред надлежним судом. То
даље значи да су лица која указују да је у односу на њих извршена дикриминација, у обавези да пред судом докажу само да су неједнако третирани
у односу на друга лица која су у истој или сличној ситуацији, док је управо тужени, односно лице на чије се дискриминаторско понашање тужбом
указује, дужан да докаже постојање објективног и оправданог разлога за
различитост у поступању (према тим лицима).
Неосновани су и наводи ревизије којима се истиче да се у конкретном случају не ради о дискриминацији, применом члана 21. став 4. Устава
РС, којим је прописано да се не сматрају дискриминацијом посебне мере
које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности
лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима. Наиме, помоћ неразвијеним општинама представља легитиман
циљ и посебну меру коју држава може предузети у смислу члана 21. став
4. Устава РС и као таква не представља дискриминаторско поступање.
Међутим, исплате извршене на основу Споразума од 11.01.2008. године
не представљају "акт пружања помоћи неразвијеним општинама" како се
то погрешно наводи у ревизији, с обзиром да тужена овај Споразум није
закључила са наведеним неразвијеним општинама и у циљу пружања финансијске помоћи тим општинама, већ је закључен са Штрајкачким одбором ратних војних резервиста тих општина, а само је исплата вршена преко посебног рачуна општина. При том, одредбама постигнутог Споразума
тужена се обавезала да резервистима из наведених општина исплати ратне дневнице (у више месечних рата), при чему ни једном одредбом није
предвиђена и обавеза резервиста да докажу свој социјално-економски статус, већ су били само у обавези да се одрекну свих потраживања у споровима које су водили пред парничним судовима против Републике Србије,
ради исплате ове накнаде (ратних дневница). Дакле, из саме садржине
Споразума од 11.01.2008. године произилази да су неосновани и нетачни
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наводи ревизије да на основу Споразума нису исплаћиване ратне дневнице, већ новчана помоћ одређеној групи лица која живе на том подручју".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 117/2016 од
31.8.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)

ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРАВНОГ ЛИЦА
Судска одлука није акт дискриминације, нити поступање судова приликом одлучивања о тужбеном захтеву може да буде дискриминаторско поступање.
Из образложења
"Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је учествовао у
поступку јавне набавке коју је расписао ЈП "Ковински комуналац" и ушао
у директно погађање са фирмом "Асинг", коме је додељено извођење радова. Тужилац је Управи за јавне набавке – Комисији за заштиту права
Републике Србије, поднео захтев за заштиту права и Комисија је донела
решење 14.02.2008. године, којим је делимично поништила поступак са
погађањем без претходног објављивања. Уговор о јавној набавци радова
је закључен са фирмом "Асинг" пре покретања поступка за заштиту права
и у целости је извршен. Потом је пред Привредним судом у Панчеву, тужилац покренуо поступак у предмету П 118/11 за накнаду штете на име
измакле користи на основу закљученог уговора између "Асинг" и ДОО ЈП
"Ковински комуналац" и првостепеном пресудом је усвојен тужбени захтев. Против те пресуде жалбу је изјавио тужени ЈП "Ковински комуналац", те је Привредни апелациони суд пресудом Пж 7404/12 од
18.04.2013. године, преиначио пресуду Привредног суда у Панчеву П
118/11 од 18.04.2012. године, тако што је одбио тужбени захтев. Тужилац
је против пресуде Привредног апелационог суда изјавио захтев за заштиту
законитости који је одбачен, а потом је поднео уставну жалбу. Тужилац
сматра да је у тим поступцима одбијен зато што Привредни суд штити интересе државних предузећа и државне својине и да је оваквим поступањем
судова тужилац дискриминисан зато што је привредно друштво у приватној својини.
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Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, правилан је закључак нижестепених судова да нема дискриминације тужиоца.
Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС" број
22/09), у члану 2. став 1. прописује да изрази "дискриминација" и "дискриминаторско поступање" означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица на отворен или прикривен
начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији,
имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању,
инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном
добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима,
а ставом 2. прописано је да изрази "лице" и "свако" означавају оног ко борави на територији Републике Србије или на територији под њеном јурисдикцијом, без обзира на то да ли је држављанин Републике Србије, неке
друге државе или је лице без држављанства, као и правно лице које је регистровано, односно обавља делатност на територији Републике Србије.
Ставом 3. став 1. истог закона прописано је да свако има право да га надлежни судови и дуги органи јавне власти Републике Србије ефикасно
штите од свих облика дискриминације. Чланом 4. став 1. истог закона
прописано је да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну
заштиту без обзира на лична својства, а ставом 2. да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације.
Ценећи цитиране одредбе Закона о забрани дискриминације одређено је главно обележје дискриминације, а то је неоправдано прављење
разлике између лица. У конкретном случају, тужилац није било којим актом или пропуштањем дискриминисан поступањем судова ни на непосредан ни на посредан начин, нити су тужиоцу неоправдано ускраћена права
и слободе. Привредни судови су одлучивали о тужбеном захтеву тужиоца
за накнаду штете због измакле користи, коју је тужилац, по сопственим
наводима, претрпео поступањем ЈП "Ковински комуналац", у поступку
јавне набавке мале вредности и тужиочев захтев је одбијен. Тужилац, који
је незадовољан пресудом, имао је могућност да законитост одлуке испи378
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тује у судском поступку, што је и учинио изјављивањем захтева за заштиту законитости, а потом подношењем уставне жалбе. У овом поступку за
заштиту по одредбама Закона о дискриминацији, тужилац фактички тражи утврђење да је приликом одлучивања суд поступао дискриминаторски
према тужиоцу када је одбио његов тужбени захтев. Поступање суда, у
ситуацији када странка сматра да је изгубила спор због личног својства,
конкретно чињенице да је тужилац правно лице у приватној својини, не
може да се цени као дискриминација по одредбама Закона о забрани дискриминације. Према члану 142. став 2. Устава Републике Србије, судови
су самостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона и
других општих аката, када је то предвиђено Законом, општеприхваћених
правила међународног права и потврђених међународних уговора, тако да
судске одлуке нису акти дискриминације, нити поступање судова приликом одлучивања може да буде дискриминаторско поступање".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 192/16 од
30.3.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења ВКС 27.6.2017.
године)
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СПОРНА ПИТАЊА
- УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
У ГРАЂАНСКОГ МАТЕРИЈИ
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ПРИКАЗ СПОРНИХ ПИТАЊА
РАСПРАВЉАНИХ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ СЕДНИЦАМА
АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА ОД 29.09.2016. ГОДИНЕ
(КРАГУЈЕВАЦ-ОПЛЕНАЦ), 22.12.2016. ГОДИНЕ
(БЕОГРАД-ХОТЕЛ АРТ) И 24.03.2017. ГОДИНЕ
НОВИ САД (ЧЕНЕЈ)1
Извршавање законске обавезе обезбеђивања јединствене судске
примене права, Грађанско одељење Врховног касационог суда остварује
активностима на седницама одељења, заједничким састанцима са представницима грађанских одељења и одељења за радне спорове апелационих судова, заузетим правним ставовима у поступцима решавања спорног
правног питања, ставовима израженим у одлукама о ванредним правним
средствима који су од значаја за уједначавање судске праксе и утврђеним
сентенцама.
На заједничкој седници одржаној 29.09.2016. године у Крагујевцу
(Опленац), постављено је питање у вези проблема солидарне одговорности и статусне промене привредног друштва "Железнице" АД Србија,
у парницама по тужбама запослених , ради исплате увећане зараде за
сменски рад. О овом питању Грађанско одељење Врховног касационог
суда се изјаснило кроз одлуку Рев2 1112/2016 која је разматрана на седници Грађанског одељења одржаној 23.01.2017. године у којој је изражен
став да постоји солидарна одговорност матичног и новонасталог предузећа. Касније су донете и одлуке Рев2 286/16, Рев2 2614/16…
-

-

-

На заједничкој седници одржаној 22.12.2016. године у Београду
(Хотел Арт), значајан део питања односио се на поступак извршења.
Поводом питања "Да ли је за спорове између привредних субјеката, без обзира на предмет спора, дакле и када спор није у вези са
обављањем њихове делатности и у ситуацији када се на страни неког
1

Приредила Јасминка Бурић, секретар Грађанског одељења Врховног касационог суда
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Спорна питања - уједначавање судске праксе
привредног субјекта као материјални супарничар појављује друго правно или физичко лице, надлежан привредни суд или основни суд као суд
опште надлежности?", констатовано је да је одговор дат у закључку
Грађанског одељења Врховног касационог суда "Разграничење стварне
надлежности између судова опште и посебне надлежности – привредних
судова" од 04.10.2010. године (Билтен ВКС 2/14).
-

-

-

Апелациони суд у Новом Саду је поставио питање "Чланом 26.
ЗИО је одређено да одлучујући о приговору и жалби суд не може да укине првостeпено решење и да предмет упути на поновно решавање. Да
ли се одредба члана односи само на забрану укидања решења о извршењу или се одредба члана односи и на забрану укидања и упућивања на
поновно решавање свих решења првостeпеног извршног суда"?
У поступку решавања спорног правног питања по захтевима Првог основног суда у Београду Ии 27144/2016 и Ии 24566/2016, на седници
Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 23.01.2017. године, усвојен је правни став "Примена члана 26. Закона о извршењу и
обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/15)", који гласи:
ПРАВНИ СТАВ
Одлучујући о приговору и жалби суд не може да првостепено
решење укине и предмет врати на поновни поступак, већ може да првостепено решење потврди и жалбу одбије, или првостепено решење
преиначи усвајањем жалбе или пак првостепено решење укине без
враћања на поновни поступак и решавање.
Образложење
Први основни суд у Београду доставио је овоме суду уз два предмета, два захтева за решавање спорног правног питања и заузимања правног става.
Спорно правно питање гласи:
Да ли виши суд, као другостепени суд, одлучујући о жалби извршног повериоца против решења суда којим је његов предлог за извршење одбијен као неоснован, или одбачен као неуредан, има закон384
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ску могућност да укине ожалбено решење и списе врати првостепеном суду на даљи поступак и на поновно одлучивање?
Услед различитог поступања и одлучивања судова у наведеним
поступцима Врховни касациони суд је оценио да су испуњени законски
услови из члана 180. Закона о парничном поступку, за заузимање става о
спорном правном питању ради уједначавања судске праксе.
Треба нагласити да је предлагач доношење Закона образложио и
следећим разлозима: " Жалба је израз тежње да се уједначи пракса основних судова и привредних судова. Има двоструки правно-политички циљ:
да омогући странкама у поступку (извршном повериоцу и извршном дужнику) да о њиховим правима и обавезама у најважнијим питањима, одлучује суд који је компетентнији од првостепеног суда: Виши суд или
Привредни апелациони суд. Други циљ је уједначавање судске праксе у
најбитнијим питањима.
Компензација за могуће умањење ефикасности до кога жалба може да доведе огледа се, најпре, у забрани другостепеном суду да жалбу
врати првостепеном суду на поновно решавање. Иста забрана важи и код
решавања о приговору, али за веће првостепеног суда. Осим код ненадлежности, другостепени суд мора да реши предмет и да изрекне правноснажну одлуку о предлогу за извршење, о обустави поступка и у другим случајевима кад је дозвољена жалба. Правило би требало да убрза поступак и
спречи оклевања и недовољно пажљиво разматрање жалби."
Одредбом члана 26. ЗИО је прописано да "одлучујући о приговору и жалби суд не може да укине првостепено решење и да предмет
упути на поновно решавање".
У наслову овог члана Закона који гласи: "Забрана укидања првостепеног решења и упућивања предмета на поновно решавање", садржано је правно правило, које је правном нормом санкционисано у виду забране.
Забрана укидања и упућивања на поновно решавање се односи не
само на решење о извршењу, већ и на сва остала решења првостепеног извршног суда (решење о одбијању или одбацивању предлога извршног повериоца за извршење).
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Правило из овога члана је императивног карактера и због своје језичке јасноће и не постојања сукоба различитих норми примењује се онако како гласи.
Смисао забране укидања је поштовање начела хитности и ефикасности.
По систематизацији овај члан Закона се налази у Основним одредбама Закона (члан 1.-39. Закона). Овој одредби претходе одредбе члана
24. Закона које прописују правне лекове у извршном поступку. То су жалба (којом се побија решење првостепеног суда или јавног извршитеља) и
приговор (који се побија решење донето о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, друга решења првостепеног суда или јавног извршитеља и приговор трећег лица).
На немогућност враћања након укидања првостепене одлуке, сем
начелне одредбе члана 26. ЗИО, указује и садржина одредби чланова 78. –
80. ЗИО, које регулишу одлучивање другостепеног суда о жалби извршног дужника против решења о извршењу, врсте одлука о жалби и последице усвајања жалбе; одредба члана 84. ЗИО, која регулише поступање
другостепеног суда по жалби против осталих решења суда и решења јавног извршитеља; одредбе члана 93. и 96. ЗИО које регулишу последице
одбијања и усвајања приговора против решења о предлогу за извршење на
основу веродостојне исправа и поступање другостепеног суда по жалби
против решења о одбијању таквог приговора.
Са друге стране, правило сходној примени ЗПП из члана 39. је могуће применити када у самом поступку постоји и правна празнина и када
је нужно донети одлуку по аналогији. У конкретном случају правне празнине нема, јер закон који нормира извршни поступак садржи јасно правило да је другостепени суд овлашћен да донесе само две врсте одлука
поводом жалбе (потврђујућу и преиначујућу), а изузетно и укидајућу али
без враћања на поновни поступак и решавање.
Ако из чињеничне грађе не може да изведе поуздан закључак о
неоснованости жалбе, а сумња у могућност преиначења, прво ће применити правило о терету доказивања. Ако суд и тада "сумња" овлашћен је на
основу члана 14. ЗИО (која се истина претходно односи на првостепени
суд) да евентуално ван рочишта за главну расправу саслуша странке или
учеснике у поступку, па тек онда да донесе судску одлуку.
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Следи да ни једном одредбом Закона о извршењу и обезбеђењу
није прописана могућност да у поступку по жалби или приговору против
било којег решења донетог у поступку извршења другостепени суд решење укине и упути на поновно решавање. Таква могућност је искључена.
Изложена аргументација послужила је као основ за усвајање правног става о спорном правном питању.
-

-

-

У вези питања Апелационог суда у Нишу "Који је правни лек против решења којим се поступак обуставља у смислу члана 547. став 1.
и 2. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр.
106/15), који закон треба применити"? седница Грађанског одељења
Врховног касационог суда од 6.12.2016. године, усвојила је следећи:
ПРАВНИ СТАВ
ОБУСТАВА ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА
- члан 547. став 2. ЗИО ("Службени гласник РС" 106/2015) О жалби против решења о обустави поступка донетог по члану
547. ст. 1. и 2. ЗИО2, одлучује надлежни виши суд.
Образложење
У судској пракси је спорно: да ли је против решења о обустави поступка због неизјашњења повериоца у раније започетим поступцима дозвољен приговор или жалба и да ли о правном леку одлучује основни или
виши суд, јер се у прелазном наређењу о томе закон није изричито изјаснио.
Поједини виши судови сматрају да нису надлежни за доношење
одлуке по жалби јер је поступак започет раније па је за пресуђење надле-

2

Извршни повериоци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији
донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о
обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још воде извршни поступак или поступак
обезбеђења дужни су да се у року од 1. маја 2016. године до 1. јула 2016. године изјасне
о томе да ли су вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ.
Ако се не изјасне у року, извршни поступак се обуставља.
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жан основни суд по старом закону (члан 545. новог ЗИО3), који није познавао жалбу као правни лек (искључиви правни лек је био приговор –
члан 39. ранијег закона).
Неки виши судови сматрају да су надлежни (Апелациони суд у
Нишу сматра да је за пресуђење надлежан виши суд).
Због значаја за судску праксу Грађанско одељење сматра да је потребно усвојити правни став.
На седници Грађанског одељења разматрана је аргументација "за"
и "против", па је једногласно усвојен изражени правни став из следећих
разлога:
Извршни поступак јесте започет по ранијем закону, али у прелазним одредбама је прописан специјални поступак у вези старих извршних
предмета и та правила представљају засебну целину одвојену од интегралног текста закона. Обустава поступка из члана 547. став 2. ЗИО представља специфичан вид обуставе који је прописан само новим законом.
То правило не представља органску целину са правилима из члана 76. ранијег ЗИО, а ни са чланом 129. садашњег ЗИО (окончање извршног поступка обуставом) јер санкционише пасивно понашање повериоца као посебан нов разлог различит од обуставе извршног поступка који се по правилу везује за судбину извршне исправе и потраживање. Имајући у виду
да ова прелазна решења представљају посебну и засебну целину и с обзиром да нови закон садржи правило по коме је жалба увек дозвољена када
друга средства нису – члан 24. став 2. новог ЗИО, то је за одлучивање о
жалби на решење о обустави поступка због "ћутања" и пасивности повериоца надлежан виши суд.
Под "повериоцем" у смислу изложеног подразумева се и наследник или лице на кога је прешло потраживање на основу јавне или приватне оверене исправе.
-

-

-

У вези питања Апелационог суда у Нишу које гласи: "Да ли је Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 401-161/2008 од 17.01.2008. године, којим су обезбеђена средства ради исплате новчане помоћи рат3

Извршни поступци и поступци обезбеђења који су почели пре ступања на снагу овог закона
настављају се према Закону о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 31/11...)
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ним војним резервистима са пребивалиштем на територији седам неразвијених општина (Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа,
Дољевац и Прокупље) повређено начело једнаких права и извршена дискриминација на основу места пребивалишта ратних војних резервиста са пребивалиштем на територији свих осталих општина које нису наведене у означеном закључку Владе Републике Србије". Врховни
касациони суд се изјаснио у својој одлуци Рев 117/2016. Одлука у којој је
изражен став овог суда у вези права на накнаду нематеријалне штете због
дискриминације у исплати ратних дневница, објављена је на сајту
www.vk.sud.rs
-

-

-

На заједничкој седници одржаној 24.03.2017. године у Новом Саду
(Ченеј) поводом питања "Како поступити у другостепеном парничном
поступку када је тужбеним захтевом на главни износ валуте евро
тражено да тужени тужиоцу плати и камату коју прописује Централна европска банка па првостепени суд такав захтев усвоји и постављају се питања да ли везано за камату суд пази по службеној дужности, тј. да ли се ту ради о примени материјалног права, а ако се
ради о примени материјалног права да ли то значи да другостепени
суд треба да преиначи одлуку првостепеног суда везано за камату и досуди камату која тужиоцу припада по Закону о затезној камати, који
Закон се примењује од 25.12.2015. године", констатовано је да се Врховни
касациони суд у одлуци Рев 2236/15 од 22.02.2017. године, изјаснио о наведеном питању. Међутим, у образложењу одлуке којом се укида другостепена одлука у делу за камату, изражен је став да је другостепени суд
"обавезавши туженог да тужиоцу на појединачно досуђене износе главног
дуга од 25.12.2012. године до исплате плати припадајућу камату по Закону о затезној камати (а тражена је камата по стопи Европске централне
банке на сваки износ појединачно од дана доспелости до исплате) преиначио првостепену пресуду на штету оне парничне странке која је изјавила
жалбу", а та странка је једино изјавила жалбу.
-

-

-

Апелациони суд у Крагујевцу је поставио питање из материје радног права: "Да ли возач теретног возила и аутобуса који по уговору о
раду имају уговорено радно време 40 часова недељно, а који су према по389
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дацима из путних налога, време поласка на пут и време доласка са пута у периоду пре ступања на снагу Закона о радном времену поседе возила у друмском превозу и тахографима остајали на путу дуже од 8
часова, имају право на увећану зараду за прековремени рад у складу са
чл. 108. ст. 1. тач. 3. Закона о раду. Ако имају право на увећану зараду
на који начин се утврђује дужина рада дужа од пуног радног времена,
да ли само на основу ефективног рада са паузама у складу са законом
по подацима из тахографа или као разлика између укупно проведеног
времена на путу по путним налозима и ефективне вожње по подацима из тахограф траке, као и да ли се у ту разлику урачунава време
дневног одмора."
У вези наведеног питања констатује се да се предмет Апелационог
суда у Београду, поводом изузетне ревизије, налази на решавању у Врховном касационом суду (Рев2 2247/16).
-

-

-

О питању које је поставио Апелациони суд у Нишу "Да ли је након доношења аутентичног тумачења одредбе чл. 1., чл. 5. ст. 1. и чл.
53. ст. 1. и 2. Закона о експроприацији објављеног у "Службеном гласнику РС" бр. 106 од 28.12.2016. године дошло до промене досадашњег
правног става и постојаће судске праксе да се одредба чл. 42. Закона о
експроприацији примењује и у случајевима одређивања накнада за одузимање или ограничења права на непокретностима које није извршено
у поступку и на начин предвиђен тим Законом, тзв. фактичка експропријација и уколико јесте које материјално право у будуће примењивати?" не постоји јединствен став апелационих судова. Врховни касациони
суд је разматрао слично спорно правно питање по захтеву Основног суда
у Новом Пазару и на седници одржаној 23.01.2017. године, заузео следећи
правни став:
ПРАВНА ПРИРОДА НАКНАДЕ ЗБОГ ПРОЛАСКА КАБЛА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВАЗДУШНИМ ПУТЕМ И ПИТАЊЕ
ЗАСТАРЕЛОСТИ ОВЕ НАКНАДЕ
ПРАВНИ СТАВ
1. Правни основ потраживања тужилаца због проласка кабла
електричне енергије ваздушним путем изнад њихових катастарских
парцела је стварно-правног карактера - конституисање законске
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стварне службености на основу члана 51. Закона о основама својинско-правних односа, а не фактичка експропријација.
2. Висина ове одговарајуће накнаде одређује се на основу члана 53. став 3. Закона о основама својинско-правних односа.
3. На застарелост ове накнаде се примењује члан 371. ЗОО –
општи рок застарелости потраживања.
Образложење
Основни суд у Новом Пазару је доставио Врховном касационом
суду захтев за решавање спорног правног питања везаног за правну природу накнаде због проласка кабла електричне енергије изнад катастарских
парцела парничних странака, јер је пред тим судом у току више оваквих
спорова, а којих има и пред другим основним судовима у Републици Србији, са подручја Апелационих судова у Крагујевцу и Београду. Реч је о
споровима по тужбама физичких лица против истих тужених: ЈП "Електромрежа Србије" или "Електросрбија" ДОО Краљево или против оба ова
правна лица, по истом чињеничном и правном основу, а разлика је једино
у погледу врсте земљишта које је пољопривредно или грађевинско.
У парницама поводом којих су постављена спорна правна питања,
тужиоци су власници или корисници катастарских парцела изнад и преко
којих ваздушним путем прелазе каблови електричне струје са далековода
изграђених пре више година, за које су својевремено прибављене одговарајуће грађевинске и употребне дозволе од стране надлежних органа. Своје тужбене захтеве базирају на томе да је на њиховим катастарским парцелама, а изнад којих пролазе ови проводници, забрањена градња у смислу
одредби Закона о енергетици и да им је услед тога вредност катастарских
парцела умањена (јер се на њима не може изводити градња или доградња
стамбеног објекта) а да они за то нису добили одговарајућу новчану накнаду, коју опредељују као накнаду штете због умањења тржишне вредности њихових катастарских парцела у одређеном процентуалном износу.
Суд је поставио као спорна правна питања, следећа питања:
1. да ли у овим споровима има места примени института тзв. непотпуне експропријације,
2. правна природа тражене накнаде: накнада за службеност или
накнада штете,
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3. питање застарелости ове накнаде, односно да ли се примењују рокови застарелости за накнаду штете из члана 376. или општи рок
застарелости из члана 371. Закона о облигационим односима.
На седници Грађанског одељења је разматрана аргументација за
решавање овог спорног правног питања, па је због значаја за судску праксу, Грађанско одељење Врховног касационог суда усвојило изражени
правни став, са следећом аргументацијом:
1. Нема места примени института тзв. непотпуне експропријације
из члана 5. став 1.4 у вези члана 8. став 2. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС" број 53/95 од 28.12.1995. године,
са изменама и допунама), а ни по одредбама ранијих Закона о
експропријацији ("Службени гласник СРС" број 40/84, са изменама и допунама и "Службени гласник СРС" број 47/77, са изменама и допунама) у ситуацији као што је конкретна, када у
односу на катастарске парцеле изнад којих пролазе каблови
електричне енергије ваздушним путем, није спроведен поступак
експропријације на начин прописан одредбама Закона о експропријацији, односно када ове парцеле нису експроприсане, нити
је својина на њима ограничена у поступку и на начин који је
прописан одредбама овог закона.
Ове одредбе повезане са чланом 1. цитираног закона воде закључку да у случајевима када је ограничење права својине на непокретности
извршено без спроведеног поступка експропријације, да се тада не примењују одредбе Закона о експропријацији, због чега нема места примени института тзв. непосредне експропријације у смислу чланова 5. став 1. и 8.
став 2. цитираног закона.

4

Члан 1. непокретности се могу ескпроприсати или се својина на њима може ограничити, само уз правичну накнаду која не може бити нижа од тржишне цене непокретности,
ако то захтева општи интерес утврђен на основу закона.
Члан 5. став 1: експропријацијом може да се установи и службеност на непокретности
или закуп на земљишту на одређено време (непотпуна експропријација).
Члан 8. став 1: експропријација се може вршити за потребе федерације, републике, покрајине, града, општине, друштвених или државних фондова и јавних предузећа, ако
законом није другачије одређено. Став 2: у поступку експропријације може да се установи службеност у корист грађана ако је то законом предвиђено, ради постављања водоводних цеви, електричних и телефонских каблова и слично.
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2. Изградња и заштита енергетских објеката регулисана је одредбама Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145/14
од 29.12.2014. године) који је ступио на снагу 30.12.2014. године, а пре тога је важио Закон о енергетици ("Службени гласник
РС" бр. 57/11 и 80/11, са исправкама).
У поднаслову: заштита енергетских објеката, налазе се одредбе
којима је регулисано коришћење, одржавање и измештање енергетских
објеката и то у члановима 137. и 138. раније важећег закона, који су идентични члановима 216. и 217. важећег закона (осим што је у члану 217. важећег закона, додат став 3).
Садржина члана 139. раније важећег Закона, којим је прописана забрана изградње електроенергетских објеката, нешто је измењена у члану
218. важећег Закона о енергетици, тако што је у ставу 2, убачен појам - дефиниција "заштитног појаса", па је прописано да се не могу градити објекти, изводити други радови нити засађивати дрвеће и друго растиње у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима. У ставу 3. овог члана су дефинисане димензије заштитног појаса за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, у назначеној ширини
везаној за јачину напонског нивоа, на који начин је само "појачана" правна
заштита електро-енергетских објеката кроз нову дефиницију заштитног појаса у конкретно одређеној ширини са обе стране вода, зависно од његове
јачине, а испод, изнад и поред електро енергетског објеката.
Према томе, у новом Закону о енергетици, у односу на ранији закон који је такође прописивао забрану градње објеката, извођење радова и
сађење дрвећа и засада, само је чланом 218. ставови 2. и 3. важећег Закона
о енергетици (који је ступио на снагу 30.12.2014. године) конкретизован
тзв. заштитни појас за надземни електроенергетски вод – кабл, у смислу
датих димензија и дефиниције. Тиме се не мења суштина правне заштите
енергетских објеката прописане цитираним одредбама раније важећег закона, којима међутим, није регулисан међусобни однос власника непокретности и енергетског субјекта у оваквој ситуацији изградње енергетског објекта, односно успостављања – конституисања законске стварне
службености изградњом далековода и преласка каблова електричне енергије. Зато се на ту правну ситуацију примењују одредбе општег закона –
одредбе Закона о основама својинско-правних односа.
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Изградњом електро мреже (водови електричне струје) са дозволом
надлежног органа је конституисана законска стварна службеност преласка
водова преко земљишта у својини правног или физичког лица, на основу
члана 51. Закона о основама својинско-правних односа5 ("Службени лист
СФРЈ" број 6/80 и "Службени лист СРЈ" број 29/96).
Зато би одговор на правно питање о правној природи накнаде због
проласка кабла електричне енергије ваздушним путем изнад катастарских
парцела странака, био да је реч о накнади за конституисану стварну службеност на основу члана 51. цитираног закона.
Накнада за коришћење послужног добра могла је бити одређена
одлуком надлежног органа на захтев власника послужног добра или уговором. Ова накнада (потраживање) има свој основ у стварном праву из
члана 53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа.
Према томе, када накнада није одређена на овај начин, власник
послужног добра може захтевати да се у судском поступку одреди одговарајућа накнада.
3. Одредбама Закона о основама својинско-правних односа, а ни
другим законом, није прописан посебан рок застарелости.
Због тога, право захтевати ову накнаду застарева у општем року
од десет година из члана 371. Закона о облигационим односима (ЗОО)6 а
рок застарелости почиње да тече од стављања у функцију електро мреже
(одговарајуће мреже).
-

5

6

-

-

Члан 51: стварна службеност се заснива правним послом, одлуком државног органа и
одржајем.
Члан 53. став 1. одлуком суда или одлуком другог државног органа стварна службеност
се установљава када власник повласног добра у целини или делимично не може да користити то добро без одговарајућег коришћења послужног добра, као и у другим случајевима одређеним законом.
Став 3: на захтев власника послужног добра надлежни државни орган утврђује и одговарајућу накнаду, коју је власник повласног добра дужан да плати власнику послужног
добра.
Члан 371. ЗОО: „Потраживања застаревају за десет година, ако законом није одређен
неки други рок застарелости“.
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Према томе, ОДГОВОРИ на постављена спорна правна питања
би били:
1. Нема места примени института непотпуне експропријације у
смислу члана 5. став 1. у вези члана 8. став 1. Закона о експропријацији.
2. Правна природа ове накнаде је одговарајућа накнада из члана
53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа.
3. Како питање застарелости потраживања накнаде зависи од њене
правне природе а реч је о накнади из стварног права, то она застарева у општем року из члана 371. Закона о облигационим односима, а рок застарелости почиње да тече од стављања у функцију електро мреже (одговарајуће мреже)".
Усвајањем правних ставова у поступку решавања спорног правног
питања, правних ставова и закључака, ставовима израженим у одлукама о
ванредним правним средствима и сукобима надлежности, прихватањем
одлучивања о ревизијама као изузетно дозвољеним, утврђивањем одређеног броја сентенци из судских одлука, разрешена су нека од спорних питања од значаја за уједначавање судске праксе. Један број питања која су
кандидована на заједничким састанцима не завређује изјашњење највишег
суда, док одређена питања нису сазрела за заузимање коначног става.
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УПРАВНО ПРАВО - ПРАВНИ СТАВ
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ПРАВНИ СТАВ
АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ТРАЖИЛАЦА
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
Ускраћивањем адекватног одговора тражиоцу информације
учињена је повреда личног права.
Тражилац информација је оштећени и увек је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног 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. ЗОП.
Образложење
У пракси прекршајних судова на различит начин тумачи се право
у погледу овлашћења лица које подноси захтев за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: тражилац информација), у смислу Закона о прекршајима ("Службени гласник РС"
654/13.. 13/16, у даљем тексту: ЗОП)
Поједини прекршајни судови прихватају активну легитимацију
тражилаца информација за подношење захтева за покретање прекршајног
поступка, без икаквог условљавања, док други прекршајни судови то право оспоравају условљавајући га коришћењем института жалбе у управном
поступку, као и тиме да овлашћени инспекцијски органи нису претходно
подносили захтев за покретање поступка у датом случају, стављајући тиме оштећеног у улогу супсидијерног подносиоца захтева.
Из праксе:
1. У пресуди Вишег прекршајног суда, Одељење у Нишу II-3
Прж 20603/13, суд је стао на становиште да је право на приступ информацијама од јавног значаја, право које припада сваком лицу по члану 5.
ЗСПИЈЗ, и то тако што му се мора омогућити увид у документ или издати
копија документа који садржи информацију од јавног значаја, те ускраћи399
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вањем адекватног одговора на поднети захтев стоји повреда личног права
и тиме се заснива својство оштећеног у прекршајном поступку.
2. Супротан став, садржан је у пресуди Прекршајног апелационог суда, Одељење у Крагујевцу I-116 Прж 7843/15 од 05.05.2015. године,
односно да би неко имао својство оштећеног и овлашћеног подносиоца
захтева за покретање прекршајног поступка, због прекршаја из области
ЗСПИЈЗ, неопходан је услов да тај захтев није поднео овлашћени орган –
управна инспекција, а да би управна инспекција могла да има својство
овлашћеног органа потребно је да се тражилац информације након одбијања захтева за приступ информацијама, обратио поверенику и користио
правно средство прописано ЗСПИЈЗ.
Тражилац информације који није користио сва права из ЗСПИЈЗ
сматра се да је одустао од тражених информација из ког разлога не може
имати својство оштећеног лица у смислу члана 126. став 1. ЗОП.
Осим овога, за стицање статуса оштећеног неопходно је да се
утврди које је право подносиоцу захтева повређено.
3. У пресуди Прекршајног апелационог суда, Одељење у Нишу II207 Прж 8612/15 од 12.05.2015. године истакнут је став, да ни првостепени
ни другостепени суд нису нашли да је подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, због повреде права на приступ информацијама од јавног
значаја био дужан да докаже односно да је суд био дужан да утврди да ли је
подносилац захтева претходно искористио друга правна средства предвиђена
ЗСПИЈЗ, нити које је лично или имовинско право подносиоцу захтева повређено, већ је прекршајни поступак покренут и спроведен на бази чињенице да
је оштећени поднео захтев на основу ЗСПИЈЗ.
Релевантна правила:
У члану 126. став 1. ЗОП, предвиђено је да је оштећени, у смислу
овог закона, лице чије је какво лично или имовинско право повређено или
угрожено прекршајем.
Захтев за покретање прекршајног поступка, по члану 179. став 1.
ЗОП, подноси овлашћени орган или оштећени, а овлашћени органи из
става 1. овога члана су органи управе, овлашћени инспектори, јавни тужилац и др. (став 2).
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Одредбом члана 180. став 1. ЗОП прописано је да је оштећени
овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка увек,
осим ако законом није одређено да је за покретање прекршајног поступка
искључиво овлашћен орган из члана 179. став 2. овог закона.
ЗСПИЈЗ уређује начин остваривања права на приступ информацијама
од јавног значаја које је зајемчено чланом 51. став 2. Устава, којим је прописано да свако има право на приступ подацима која су у поседу државних органа.
Међутим, ЗСПИЈЗ не садржи ни једну одредбу којом би за подношење захтева за покретање прекршајног поступка био искључиво овлашћен
надлежни орган у смислу одредбе члана 180. став 1. ЗОП. Осим тога наведени закон не садржи ни одредбу којом се на посебан начин уређује овлашћење
оштећеног да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, условљено
претходним искоришћавањем правног средства које предвиђа ЗСПИЈЗ.
Повреда ЗСПИЈЗ представља повреду уставом зајемченог људског
права при чему овај закон, а ни ЗОП не дају основа да је овлашћење оштећеног да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка условљено
претходним коришћењем жалбе и доказивања повреде каквог личног или
имовинског права оштећеног.
У прилог овоме иде и чињеница, а у смислу одредбе члана 22. ст.
2. и 3. ЗСПИЈЗ, да жалба није дозвољена када је по захтеву тражиоца у првом степену одлучивала Народна скупштина, Влада, Врховни касациони
суд, Уставни суд и Републички јавни тужилац. У овим случајевима се може покренути управни спор.
Имајући у виду наведене законске одредбе и изричиту одредбу члана 180. став 1. ЗОП, при чињеници да ЗСПИЈЗ ни једном својом одредбом
није прописао да је за покретање прекршајног поступка искључиво овлашћен орган из члана 179. став 2. ЗОП, став изражен у пресуди Вишег прекршајног суда, Одељења у Нишу из 2013. године и Прекршајног апелационог суда, Одељење у Нишу из 2015. године је основан. Тражиоцу информације је повређено лично право, па како је ускраћен за добијање тражене информације и да без било ког условљавања има својство оштећеног то је
овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног
касационог суда одржаној 06.12.2016. године)
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ПРЕГЛЕД ПРЕСУДА
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ПРОТИВ СРБИЈЕ
Објављених у "Службеном гласнику Републике Србије",
од 19. септембра 2006. до 7. јуна 2017. године
КРИВИЧНА МАТЕРИЈА
1.

19.09.2006.
Матијашевић против Србије (П. бр. 23037/04)
("Службени гласник РС", бр. 80/2006, од 26.09.2006.)

2

6.11.2007.

3

20.11.2007.
Филиповић против Србије (П. бр. 27935/05)
("Службени гласник РС", бр. 114/2007 од 08.12.2007.)

4

23.09.2008.
Вренчев против Србије (П. бр. 2361/05)
("Службени гласник РС", бр. 93/2008 од 14.10.2008)

5

28.04.2009.
Милошевић против Србије (П. бр. 31320/05)
("Службени гласник РС", бр. 35/2009 од 12.05.2009)

6

23.06.2009.
Бодрожић против Србије (П. бр. 32550/05)
("Службени гласник РС", бр. 53/2009 од 23.07.2009)

7

19.05.2009.
Стојановић против Србије (П. бр. 34425/04)
("Службени гласник РС", бр. 54/2009 од 21.07.2009)

8

23.06.2009.
Бодрожић и Вујин против Србије (П. бр. 38435/05)
("Службени гласник РС", бр. 55/2009 од 17.07.2009)

9

23.02.2010.
Ђермановић против Србије (П. бр. 48497/06)
("Службени гласник РС", бр. 13/2010 од 12.03.2010)

Лепојић против Србије (П. бр. 13909/05)
("Службени гласник РС", бр. 111/2007 од 04.12.2007.)
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5.10.2010.

Јованчић против Србије (П. бр. 38968/04)
("Службени гласник РС", бр. 83/2010 од 09.11.2010)

11

14.12.2010.
Милановић против Србије (П. бр. 44614/07)
("Службени гласник РС", бр. 1/2011 од 14.01.2011)

12

18.01.2011.
Ристић против Србије (П. бр. 32181/08)
("Службени гласник РС", бр. 5/2011 од 01.02.2011)

13

18.01.2011.
Милошевић против Србије (П. бр. 32484/03)
("Службени гласник РС", бр. 5/2011 од 01.02.2011)

14

7.06.2011.

15

31.05.2011.

16

18.10.2011.
Станимировић против Србије (П. бр. 26088/06)
("Службени гласник РС", бр. 81/2011 од 01.11.2011)

17

20.12.2011.
Ђокић против Србије (П. бр. 1005/08)
("Службени гласник РС", бр. 99/2011 од 27.12.2011)

18

10.04.2012.
Јухас Ђурић против Србије (П. бр. 48155/06)
("Службени гласник РС", бр. 34/2012 од 18.04.2012)

19

22.05.2012.
Младеновић против Србије (П. бр. 1099/08)
("Службени гласник РС", бр. 58/2012 од 13.06.2012)

20

19.06.2012.
Хајнал против Србије (П. бр. 36937/06)
("Службени гласник РС", бр. 65/2012 од 06.07.2012)

21

22.01.2013.
Митић против Србије (П. бр. 31963/08)
("Службени гласник РС", бр. 12/2013 од 05.02.2013)

Јухас Ђурић против Србије (П. бр. 48155/06)
("Службени гласник РС", бр. 47/2011 од 29.06.2011)
Шабановић против Црне Горе и Србије (П. бр.
5995/06)
("Службени гласник РС", бр. 51/2011 од 13.07.2011)
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5.02.2013.

Оташевић против Србије (П. бр. 32198/07)
("Службени гласник РС", бр. 15/2013 од 14.02.2013)

23

26.03.2013.
Зорица Јовановић против СРБИЈЕ (П. бр. 21794/08)
("Службени гласнику РС", бр. 33/2013 од 10.04.2013)

24

26.03.2013.
Луковић против Србије (П. бр. 43808/07)
("Службени гласник РС", бр. 34/2013 од 12.04.2013)

25

07.01.2014.
Лакатош и други против Србије (П. бр. 3363/08)
("Службени гласник РС", бр. 68/2014 од 03.07.2014.)

26

11.02.2014.
Тешић против Србије (П. бр. 4678/07 и 5059/12)
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 од 05.09.2014.
године)

27

29.04.2014.
Ђекић и други против Србије (П. бр. 32277/07)
("Службени гласник РС", бр. 109/2014 од 11.10.2014.
године)

28

03.06.2014.
Хабими и други против Србије (П. бр. 19072/08)
("Службени гласник РС", бр. 110/2014 од 14.10.2014.
године)

29

01.07.2014.
Исаковић Видовић против Србије (П. бр. 41694/07)
("Службени гласник РС", бр. 129/2014 од 27.11.2014.
године)

30

15.07.2015.
Петровић против Србије (П. бр. 40485/08)
("Службени гласник РС", бр. 2/2015 од 9.01.2015. године)

31

21.07.2015.
Грујовић против Србије (П. бр. 25381/12)
("Службени гласник РС", бр. 91/2015 од 05.11.2015.
године)
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01.03.2016.
Миленковић против Србије (П. бр. 50124/13)
("Службени гласник РС", бр. 61/2016 од 07.07.2016.
године)

33

28.06.2016.
Димовић против Србије (П. бр. 24463/11)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

34

11.10.2016.
Шмигић против Србије (П. бр. 41501/08)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

35

08.11.2016.

36

15.11.2016.
Матић против Србије (П. бр. 41722/14)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

37

21.03.2017.
Митровић против Србије (П. бр. 52142/12)
("Службени гласник РС", бр. 43/2017 од 05.05.2017.
године)

38

11.04.2017.

39

28.03.2017.
Јовановић против Србије (П. бр. 29763/07)
("Службени гласник РС", бр. 49/2017 од 22.05.2017.
године)

40

04.04.2017.
Милисављевић против Србије (П. бр. 50123/06)
("Службени гласник РС", бр. 56/2017 од 07.06.2017.
године)

Прохаска Проданић и други против Србије (П. бр.
63003/10, 20441/11, 3931/14)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

Боровић и други против Србије (П. бр. 58559/12 и још
три друге представке)
("Службени гласник РС", бр. 44/2017 од 09.05.2017.
године)
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ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
1

1.04.2008.

Буловић против Србије (П. бр. 14145/04)
("Службени гласник РС", бр. 43/2008 од 22.04.2008.)

2

8.12.2009.

Немет против Србије (П. бр. 22543/05)
("Службени гласник РС", бр. 110/2009 од 28.12.2009)

3

19.01.2010.
Чижкова против Србије (П. бр. 8044/06)
("Службени гласник РС", бр. 5/2010 од 05.02.2010)

4

20.04.2010.

5

8.06.2010.

6

21.06.2011.
Добрић против Србије (П. бр. 2611/07 и 15276/07)
("Службени гласник РС", бр. 49/2011 од 06.07.2011)

7

7.02.2012.

8

17.05.2016.
McInnes против Србије (П. бр. 7159/12)
("Службени гласник РС", бр. 69/2016 од 12.08.2016. године)

9

24.01.2017.
Николић и други против Србије (П. бр. 9235/11)
("Службени гласник РС", бр. 33/2017 од 07.04.2017. године)

10

04.04.2017.
Живковић против Србије (П. бр. 318/15)
("Службени гласник РС", бр. 48/2017 од 19.05.2017.
године)

Предузеће "Кин-Стиб" и Мајкић против Србије (П.
бр. 12312/05)
("Службени гласник РС", бр. 33/2010 од 18.05.2010)
Предузеће MOTION PICTURES GUARANTORS LTD
против Србије (П. бр. 28353/06)
("Службени гласник РС", бр. 42/2010 од 18.06.2010)

Бацковић против Србије (П. бр. 47997/06)
("Службени гласник РС", бр. 13/2012 од 24.02.2012)
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28.03.2017.
Јовановић против Србије (П. бр. 29763/07)
("Службени гласник РС", бр. 49/2017 од 22.05.2017.
године)

ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКИ ОДНОСИ
1

21.06.2007.
Предузеће ЕВТ против Србије (П. бр. 3102/05)
("Службени гласник РС", бр. 63/2007 од 09.07.2007.)

2

17.07.2007.

3

20.11.2007.
Поповић против Србије (П. бр. 38350/04)
("Службени гласник РС", бр. 114/2007 од 08.12.2007.)

4

27.11.2007.
Предузеће ЗИТ против Србије (П. бр. 37343/05)
("Службени гласник РС", бр. 114/2007 од 08.12.2007.)

5

8.12.2009.

6

05. 11.2013.

7

26. 11.2013.

8

01.10.2013.
Стошић против Србије (П. бр. 64931/10)
("Службени гласник РС", бр. 13/2014 од 05.02.2014.
године)

Самарџић и АД Пластика против Србије
(П. бр. 28443/05)
("Службени гласник РС", бр. 72/2007 од 31.07.2007.)

Молнар Габор против Србије (П. бр. 22762/05)
("Службени гласник РС", бр. 110/2009 од 28.12.2009)
Мајс Експорт-Импорт против Србије (П. бр.
35327/09)
("Службени гласник РС", бр. 3/2014 од 15.01.2014. године)
ДОО Бројлер Доње Синковице против Србије (П. бр.
48499/08)
("Сл. гласник РС", бр. 3/2014 од 15.01.2014. године)
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08.10.2013.
Пејчић против Србије (П. бр. 34799/07)
("Службени гласник РС", бр. 13/2014 од 05.02.2014.
године)

10

05. 11.2013.
"Brany" и Југокока против Србије (П. бр. 60336/08)
("Службени гласник РС", бр. 14/2014 од 07.02.2014.
године)

11

10.12.2013.
ДКД-УНИОН против Србије (П. бр. 42731/06)
("Службени гласник РС", бр. 14/2014 од 07.02.2014.
године)

12

11.02.2014.
Маширевић против Србије (П. бр. 30671/08)
("Службени гласник РС", бр. 94/2014 од 03.09.2014.
године)

13

16.07.2014.
Алишић и други против Србије (П. бр. 60642/08)
("Службени гласник РС", бр. 97/2014 од 08.09.2014.
године)

14

13.01.2015.
Предузеће ЕВТ против Србије (П. бр. 8024/08)
("Службени гласник РС", бр. 44/2015 од 20.05.2015.
године)

15

07.04.2015.
Рагуж против Србије (П. бр. 8182/07)
("Службени гласник РС", бр. 75/2015 од 31.08.2015.
године)

16

16.06.2015.

17

19.07.2016.
Јовановић против Србије (П. бр. 21497/13 и 21907/13)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

Рафаиловић и Стевановић против Србије (П. бр.
38629/07 и 23718/08)
("Службени гласник РС", бр. 77/2015 од 09.09.2015.
године)
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27.09.2016.

М. Б. - Мак Чачак д.о.о. и други против Србије (П. бр.
67856/14, 69282/14 и 70253/14)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

19

13.09.2016.
Крговић против Србије (П. бр. 29430/06)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

20

10.01.2017.
Мивес ДОО против Србије (П. бр. 48966/09)
("Службени гласник РС", бр. 33/2017 од 07.04.2017.
године)

21

14.03.2017.

22

14.03.2017.

Техноградња д.о.о. против Србије (П. бр. 35081/10 и
68117/13)
("Службени гласник РС", бр. 43/2017 од 05.05.2017.
године)
Koka Hybro Komerc DOO Broyler protiv Srbije (P. br.
59341/09)
("Službeni glasnik RS", br. 44/2017 od 09.05.2017. godine)

РАДНИ ОДНОСИ
1

09.10.2007.

Микуљанац, Малишић и Шафар против Србије
(П. бр. 41513/04)
("Службени гласник РС", бр. 98/2007 од 30.10.2007.)

2

09.10.2007.
Стевановић против Србије (П. бр. 26642/05)
("Службени гласник РС", бр. 98/2007 од 30.10.2007.)

3

09.10.2007.

Марчић и шеснаест других против Србије
(П. бр. 17556/05)
("Службени гласник РС", бр. 107/2007 од 23.11.2007, са
Исправком превода пресуде, објављене у "Службени
гласнику РС", бр. 42/2008 од 20.04.2008)
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4

27.11.2007.
Јовићевић против Србије (П. бр. 2637/05)
("Службени гласник РС", бр. 115/2007 од 11.12.2007.)

5

15.01.2008.

6

10.06.2008.
Цветковић против Србије (П. бр. 17271/04)
("Службени гласник РС", бр. 68/2008 од 11.07.2008 и
Исправка објављена у "Службени гласнику РС", бр.
25/2009 од 10.04.2009.)

7

16.12.2008.
Станковић против Србије (П. бр. 29907/05)
("Службени гласник РС", бр. 118/2008 од 26.12.2008)

8

16.12.2008.
Влаховић Драган против Србије (П. бр. 42619/04)
("Службени гласник РС", бр. 1/2009 од 06.01.2009)

9

13.01.2009.

10

27.01.2009.
Дорић против Србије (П. бр. 33029/05)
("Службени гласник РС", бр. 09/2009 од 06.02.2009)

11

21.07.2009.

12

24.11.2009.
Симић против Србије (П. бр. 29908/05)
("Службени гласник РС", бр. 103/2009 од 11.12.2009)

13

1.12.2009.

Р. Качапор и друге подноситељке представки против
Србије (П. бр. 2269/06, 3041/06, 3042/06,
3043/06, 3045/06 и 3046/06)
("Службени гласник РС", бр. 14/2008 од 05.02.2008.)

Црнишанин и друге подноситељке представки
против Србије (П. бр. 35835/05, 43548/05,
43569/05 и 36986/06)
("Службени гласник РС", бр. 07/2009 од 30.01.2009)

Гришевић и други против Србије (П. бр. 16909/06,
38989/06, 39235/06)
("Службени гласник РС", бр. 67/2009 од 19.08.2009)

Винчић и други подносиоци представки против
Србије (П. бр. 44698/06, 44700/06, 44722/06,
44725/06, 49388/06, 50034/06, 694/07, 757/07,
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758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07, 8130/07,
9143/07, 9262/07, 9986/07, 11197/07, 11711/07,
13995/07, 14022/07, 20378/07, 20379/07,
20380/07, 20515/07, 23971/07, 50608/07,
50617/07, 4022/08, 4021/08, 29758/07 и
45249/07)
("Службени гласник РС", бр. 109/2009 од 25.12.2009)
14

5.10.2010.

Ракић и други против Србије (П. бр. 47460/07,
49257/07, 49265/07, 1028/08, 11746/08,
14387/08, 15094/08, 16159/08, 18876/08,
18882/08, 18997/08, 22997/08, 23007/08,
23100/08, 23102/08, 26892/08, 26908/08,
29305/08, 29306/08, 29323/08, 29389/08,
30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08,
32120/08, 32537/08, 32661/08, 32666/08 и
36079/08)
("Службени гласник РС", бр. 83/2010 од 09.11.2010)

15

31.05.2011.

16

13.09.2011.
Живић против Србије (П. бр. 37204/08)
("Службени гласник РС", бр. 71/2011 од 26.09.2011)

17

2.10.2012.

18

11.12.2012.
Милић против Црне Горе и Србије (П. бр. 28359/05)
("Службени гласник РС", бр. 121/2012 од 24.12.2012)

19

5.03.2013.

Рашковић и Милуновић против Србије (П. бр. 1789/08
и 28058/07)
("Службени гласник РС", бр. 41/2011 од 10.06.2011)

Адамовић против Србије (П. бр. 41703/06)
("Службени гласник РС", бр. 100/2012) од 19.10.2012

Стојилковић и други против Србије (П. бр. 36274/08)
("Службени гласник РС", бр. 26/2013 од 20.03.2013)
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20

5.03.2013.

Кликовац и други против Србије (П. бр. 24291/08)
("Службени гласник РС", бр. 26/2013 од 20.03.2013 и
исправка превода у бр. 29/2013 од 29.03.2013)

21

2.04.2013.

Момчиловић против Србије (П. бр. 23103/07)
("Службени гласник РС", бр. 34/2013 од 12.04.2013)

22

9.04.2013.

Анђелковић против Србије (П. бр. 1401/08)
("Службени гласник РС", бр. 35/2013 од 17.04.2013)

23

28.05.2013.

24

26. 11.2013.
Глигорић против Србије (П. бр. 75271/10 и 67112/11)
("Службени гласник РС", бр. 3/2014 од 15.01.2014. године)

25

05. 11.2013.
Јовчова против Србије (П. бр. 49198/10)
("Службени гласник РС", бр. 3/2014 од 15.01.2014. године)

26

15.10.2013.

27

22.10.2013.
Маринковић против Србије (П. бр. 5353/11)
("Службени гласник РС", бр. 13/2014 од 05.02.2014.
године)

28

10.12.2013.
Зарков против Србије (П. бр. 65437/10 и 65443/10)
("Службени гласник РС", бр. 14/2014 од 07.02.2014.
године)

29

18.02.2014.
Петровић против Србије (П. бр. 75280/10
("Службени гласник РС", бр. 45/2014 од 27.04.2014.
године)

Анђелић и други против Србије (П. бр. 57611/10 и 166
других представки)
("Службени гласник РС", бр. 52/2013 од 14.06.2013)

Секулић и Кучевић против Србије (П. бр. 28686/06 и
50135/06)
("Службени гласник РС", бр. 11/2014 од 01.02.2014.
године)

415
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14.01.2014.
Премовић против Србије (П. бр. 61920/09)
("Службени гласник РС", бр. 45/2014 од 27.04.2014.
године)

31

20.05.2014.
Мећава против Србије (П. бр. 47922/08)
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 од 05.09.2014.
године)

32

15.07.2014.

33

22.07.2014.
Радовановић против Србије (П. бр. 9302/11)
("Службени гласник РС", бр. 110/2014 од 14.10.2014.
године)

34

01.07.2014.

35

08.11.2014.
Јанковић против Србије (П. бр. 21518/09)
("Службени гласник РС", бр. 141/2014 од 24.12.2014.
године)

36

14.10.2014.
Николић-Крстић против Србије (П. бр. 54195/07)
("Службени гласник РС", бр. 34/2015 од 14.04.2015.
године)

37

15.07.2015.

Јовановић и други против Србије (П. бр. 13907/09,
15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09,
31028/09, 6997/10 и 61218/11)
("Службени гласник РС", бр. 109/2014 од 11.10.2014.
године)

Риђић и други против Србије (П. бр. 53736/08,
53737/08, 14271/11, 17124/11, 24452/11 и
36515/11)
("Службени гласник РС", бр. 45/2014 од 27.04.2014.
године)

Поп-Илић и други против Србије (П. бр. 63398/13,
76869/13, 76879/13, 76886/13 и 76890/13)
("Службени гласник РС", бр. 34/2015 од 14.04.2015.
године)
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24.02.2015.

Нуховић и Куртановић против Србије (П. бр.
57252/13)
("Службени гласник РС", бр. 44/2015 од 20.05.2015.
године)

39

24.02.2015.
Лучић против Србије (П. бр. 13344/11)
("Службени гласник РС", бр. 44/2015 од 20.05.2015.
године)

40

24.02.2015.
Гавовић против Србије (П. бр. 13339/11)
("Службени гласник РС", бр. 44/2015 од 20.05.2015.
године)

41

24.02.2015.

42

13.01.2015.

43

28.04.2015.
Ракић против Србије (П. бр. 78761/12)
("Службени гласник РС", бр. 75/2015 од 31.08.2015.
године)

44

20.10.2015.
Драги Петровић против Србије (П. бр. 80152/12)
("Службени гласник РС", бр. 102/2015 од 11.11.2015.
године)

Томовић и други против Србије (П. бр. 5327/11,
5352/11, 5364/11, 5370/11, 5381/11, 5389/11,
5390/11, 13351/11, 13353/11, 17353/11,
17376/11, 17396/11, 17399/11, 17404/11,
17418/11, 17420/11, 17422/11, 17427/11 и
17434/11)
("Службени гласник РС", бр. 44/2015 од 20.05.2015.
године)
Јовичић и други против Србије (П. бр. 37270/11,
37278/11, 47705/11, 47712/11, 47725/11,
56203/11, 56238/11 и 75689/11)
("Службени гласник РС", бр. 44/2015 од 20.05.2015.
године)
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20.10.2015.

Ракић и Сарван против Србије (П. бр. 47939/11 и
56192/11)
("Службени гласник РС", бр. 102/2015 од 11.11.2015.
године)

46

20.10.2015.

47

20.10.2015.

48

12.01.2016.

49

08.03.2016.

50

21.07.2016.
Љајић против Србије (П. бр. 58385/13)
("Службени гласник РС", бр. 61/2016 од 07.07.2016.
године)

51

19.04.2016.
Бугарић против Србије (П. бр. 62208/13)
("Службени гласник РС", бр. 68/2016 од 11.08.2016.
године)

Миленковић и Вељковић против Србије (П. бр.
7786/13 и 47972/13)
("Службени гласник РС", бр. 102/2015 од 11.11.2015.
године)
Шерифовић и други против Србије (П. бр. 5928/13,
32514/13 и 68065/13)
("Службени гласник РС", бр. 102/2015 од 11.11.2015.
године)
Милојевић и други против Србије (П. бр. 43519/07,
43524/07 и 45247/07)
("Службени гласник РС", бр. 53/2016 од 07.06.2016.
године)
Стоковић и други против Србије (П. бр. 75879/14,
75880/14, 75884/14, 75886/14, 75890/14,
75907/14, 75935/14, 75943/14, 75962/14,
76020/14, 76023/14, 76029/14, 76071/14,
76360/14)
("Службени гласник РС", бр. 59/2016 од 28.06.2016.
године)
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24.05.2016.
Благојевић против Србије (П. бр. 61604/10)
("Службени гласник РС", бр. 69/2016 од 12.08.2016.
године)

53

17.11.2016.
Симоновић и други против Србије (П. бр. 52590/10)
("Службени гласник РС", бр. 70/2016 од 17.08.2016.
године)

54

12.07.2016.
Цупара против Србије (П. бр. 34683/08)
("Службени гласник РС", бр. 74/2016 од 02.09.2016.
године)

55

28.06.2016.
Скорић против Србије (П. бр. 14130/14)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

56

27.09.2016.
Вукосављевић против Србије (П. бр. 23496/13)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

57

12.07.2016.
Мучибабић против Србије (П. бр. 34661/07)
("Службени гласник РС", бр. 18/2017 од 07.03.2017.
године)

58

28.03.2017.
Благојевић против Србије (П. бр. 63113/13)
("Службени гласник РС", бр. 48/2017 од 19.05.2017.
године)

59

25.04.2017.
Игњатовић против Србије (П. бр. 49915/08)
("Службени гласник РС", бр. 49/2017 од 22.05.2017.
године)

60

04.04.2017.

Павловић и Пантовић против Србије (П. бр. 19978/14
и 19781/14)
("Службени гласник РС", бр. 51/2017 од 25.05.2017.
године)
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СТАМБЕНИ ОДНОСИ
1

09.10.2007.

Илић против Србије (П. бр. 30132/04)

("Службени гласник РС", бр. 99/2007 од 02.11.2007.)
2

01.07.2008.
Чех против Србије (П. бр. 9906/04)
("Службени гласник РС", бр. 69/2008 од 18.07.2008)

3

28.04.2009.
Бијелић против Србије и Црне Горе (П. бр. 11890/05)
("Службени гласник РС", бр. 39/2009 од 26.05.2009)

4

24.11.2009.
Милица Поповић против Србије (П. бр. 33888/05)
("Службени гласник РС", бр. 103/2009 од 11.12.2009)

НАСЛЕДНО ПРАВО
1

3.11.2011.

Шоргић против Србије (П. бр. 34973/06)
("Службени гласник РС", бр. 85/2011 од 16.11.2011)

2

2.10.2012.

Јовановић против Србије (П. бр. 32299/08)
("Службени гласник РС", бр. 101/2012 од 23.10.2012)

ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ
1

13.03.2007.
В.А.М. против Србије (П. бр. 39177/05)
("Службени гласник РС", бр. 53/2007 од 13.06.2007.)

2

26.06.2007.
Томић против Србије (П. бр. 25959/06)
("Службени гласник РС", бр. 67/2007 од 20.07.2007.)

3

17.07.2007.
Јевремовић против Србије (П. бр. 3150/05)
("Службени гласник РС", бр. 73/2007 од 03.08.2007.)
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4

18.11.2008.
Дамњановић против Србије (П. бр. 5222/07)
("Службени гласник РС", бр. 113/2008 од 12.12.2008)

5

14.04.2009.
Фелбаб против Србије (П. бр. 14011/07)
("Службени гласник РС", бр. 35/2009 од 12.05.2009)

6

22.09.2009.
М. В. против Србије (П. бр. 45251/07)
("Службени гласник РС", бр. 84/2009 од 15.10.2009)

7

19.01.2010.

8

13.04.2010.
Кривошеј против Србије (П. бр. 42559/08)
("Службени гласник РС", бр. 30/2010 од 07.05.2010)

9

19.04.2011.
Вељков против Србије (П. бр. 23087/07)
("Службени гласник РС", бр. 33/2011 од 17.05.2011)

10

20.09.2016.
Здравковић против Србије (П. бр. 28181/11)
("Службени гласник РС", бр. 25/2017 од 18.03.2017.
године)

11

7.02.2017.

Димитријевић и Јаковљевић против Србије
(П. бр. 34922/07)
("Службени гласник РС", бр. 5/2010 од 05.02.2010)

Цветковић против Србије (П. бр. 9235/11)
("Службени гласник РС", бр. 35/2017 од 12.04.2017. године)

ОСТАЛО
12

13.10.2009.
Салонтаји Дробњак против Србије (П. бр. 36500/05)
("Службени гласник РС", бр. 92/2009 од 07.11.2009)

13

13.12.2011.

Лакићевић и други подносиоци представки против
Црне Горе и Србије (П. бр. 27458/06,
37205/06, 37207/06 и 33604/07)
("Службени гласник РС", бр. 1/2012 од 11.01.2012)
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17.04.2012.
Грудић против Србије (П. бр. 31925/08)
("Службени гласник РС", бр. 43/2012 од 30.04.2012)

15

28.08.2012.

16

6.11.2011.

17

25.06.2013.

18

22.10.2013.
Лолић против Србије (П. бр. 44095/06)
("Службени гласник РС", бр. 13/2014 од 05.02.2014. године)

19

25.03.2014.

20

05.04.2016.

Вучковић и други против Србије (П. бр. 17153/11 и 29
других представки)
("Службени гласник РС", бр. 91/2012 од 21.09.2012)
Алишић и други против Босне и Херцеговине,
Хрватске, Србије, Словеније и Бивше
југословенске Републике Македоније (П. бр.
60642/08)
("Службени гласник РС", бр. 112/2012 од 27.11.2012)
"Иницијатива младих за људска права" против
Србије (П. бр. 48135/06)
("Службени гласник РС", бр. 60/2013 од 10.07.2013.)

Вучковић и други против Србије (П. бр. 17153/11,
17157/11, 17160/11, 17163/11, 17168/11,
17173/11, 17178/11, 17181/11, 17182/11,
17186/11, 17343/11, 17344/11, 17362/11,
17364/11, 17367/11, 17370/11, 17372/11,
17377/11, 17380/11, 17382/11, 17386/11,
17421/11, 17424/11, 17428/11, 17431/11,
17435/11, 17438/11, 17439/11, 17440/11 и
17443/11)
("Службени гласник РС", бр. 51/2014 од 12.05.2014. године)

Савић и други против Србије (П. бр. 2208/09,
56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,
634/15 и 1906/15)
("Службени гласник РС", бр. 54/2016 од 10.06.2016.
године)
422
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08.11.2016.
Шиловић против Србије (П. бр. 32883/08)
("Службени гласник РС", бр. 1/2017 од 06.01.2017. године)

22

04.04.2017.

Ковић и други против Србије (П. бр. 39611/08 и још
две друге представке)
("Службени гласник РС", бр. 46/2017 од 12.05.2017.
године)

УПРАВНО ПРАВО
1

25.11.2008.
Костић против Србије (П. бр. 41760/04)
("Службени гласник РС", бр. 114/2008 од 16.12.2008)

2

12.06.2012.
Милосављевић против Србије (П. бр. 15122/07)
("Службени гласник РС", бр. 61/2012 од 22.06.2012)

3

18.09.2012.
Бјелајац против Србије (П. бр. 6282/06)
("Службени гласник РС", бр. 94/2012 од 28.09.2012)

4

10.12.2013.
Крстић против Србије – (П. бр. 45394/06)
("Службени гласник РС", бр. 29/2014 од 13.03.2014.
године)

5

24.05.2016.

Пауновић и Миливојевић против Србије (П. бр.
41683/06)
("Службени гласник РС", бр. 77/2016 од 14.09.2016.
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Билтен Врховног касационог суда
Вања Родић,
виши саветник за европске интеграције
и међународне пројекте Врховног касационог суда

КРАТАК ПРИКАЗ ПРАКСЕ
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ1 УЗ ОСВРТ НА ПРЕСУДЕ
ДОНЕТЕ У ОДНОСУ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Статистички и други трендови током 2016. године
Број нових предмета пред Европским судом за људска права
(ЕСЉП)2 се повећао током 2016. године. У фази одлучивања пред неком од
судијских формација је било више од 53000 представки што је за 32% више
у односу на 2015. годину. Даље анализирајући може се видети да је број
предмета пред судијом појединцем је релативно стабилан (27.300),3 док се
број предмета пред трочланим Одбором или Већем повећао за 100% (у односу на 2015. годину) и износи око 26 200 предмета. Ипак, број предмета је
знатно мањи у односу на крај 2013. године када је било око 99.900 представки пред Судом. Србија је у то време била међу 5 држава са највећим
бројем представки пред ЕСЉП са уделом од 11,30% од укупног броја представки пред Судом.4 Разлог за наведено био је велики број репетитивних
представки (углавном представке у вези са неизвршењем правноснажних
пресуда донетих против предузећа са већинским друштвеним/државним капиталом и представке у вези са тзв. ратним дневницама).
Посматрајући статистичке податке за Србију на крају 2016. године
видимо да је број представки против Србије знатно мањи и износи 1.190.
1
2
3

4

Годишњи извештај Европског суда за људска права за 2016. годину и Статистичка
анализа 2016 (www.echr.coe.int)
у даљем тексту Суд или ЕСЉП
У складу са изменама уведеним Протоколом бр. 14, представке могу бити разматране
пред судијом појединцем, пред трочланим Одбором, седмочланим Већем или пред
Великим Већем (видети члан 26. Европске конвенције за заштиту људских права)
Видети статистички документ – Facts and Figures – 2013 (www.echr.coe.int)
425

Пракса Европског суда за људска права
Овај пад је забележен већ од 2014. године када је одбачено или брисано
са листе предмета пред Судом 11.427 представки поднетих против Србије
(с једне стране захваљујући пилот пресуди Великог већа Вучковић и други5 и с друге захваљујући изменама у раду Суда у складу са Протоколом
бр. 14).
Из пресуда донетих против Србије током прошле године, можемо
видети да је и даље у највећем броју пресуда утврђена повреда члана 6.
став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију и то претежно у предметима у вези са неизвршењем правноснажних пресуда донетих против предузећа са већинским друштвеним/државним капиталом или
повреда члана 6. став 1 само због дугог трајања поступка. У том смислу
трочлани Одбор је у таквим предметима, које Суд сматра својом "добро
установљеном праксом", донео чак 13 пресуда, док је седмочлано Веће
донело 8 пресуда (од укупно 21). Повреде утврђене у овој другој групи
пресуда односе се на члан 2 - повреда права на живот (недостатак делотворне истраге, пресуда Мучибабић), члан 6, став 1 и члан 8 (одлука о престанку радног односа без одговарајуће образложење домаћих судова –
Милојевић и 2), члан 6. став 3. (прихватање као доказа изјаве сведока које
подносилац није могао да оспори – Димовић), повреда начела ne bis in
idem– члан 4. Протокола бр. 7 уз Конвенцију (Миленковић), немогућност
задржавања посланичких мандата – повреда члана 3. Протокола бр. 1 и
члана 13. Конвенције – Пауновић и Миливојевић). У две пресуде није утврђена ни једна повреда Конвенција: у предмету Цупара Суд је сматрао да
није дошло до повреде члана 6. због наводно неуједначене праксе домаћих судова, те да су у Србији развијени делотворни правни лекови с тим у
вези, док је у предмету Здравковић, који се односио на спор у породичноправној материји и извршење одлуке у вези са предајом детета, Суд сматрао да су домаћи судови на одговарајући начин размотрили чињенице и
донели одлуку у складу са најбољим интересом детета.6

5
6

Видети пресуду Великог већа Вучковић и други против Србије, од 25. марта 2014. године
Пресуде донете против Републике Србије се објављују у „Службеном гласнику РС“,
на веб страни заступника РС пред Европским судом за људска права www.zastupnik.gov.rs,, као и на веб страни Врховног касационог суда www.vks.sud.rs, па овом
приликом неће бити детаљније разматране
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Посматрајући садржински предмет притужби подносилаца, може
се видети да су у великом броју нових представки изнете притужбе поводом повреде члана 3. Конвенције у вези са условима у затворима. Значајан део ових предмета се односи на услове затвора у Румунији и Мађарској. Овај системски проблем у Мађарској Суд је разматрао у пилот пресуди Варга и други донетој 2015. године.7 У новембру 2016. године Четврто одељење је донело одлуку да одложи разматрање око 7000 представки
против Мађарске до краја августа 2017. године. Ова одлука је донета имајући у виду мере које предузимају мађарске власти како би извршиле налог из пресуде Варга и други.
Кратак преглед праксе и ставова Суда на основу Годишњег извештаја Европског суда за људска права за 2016. годину
Велико веће је током 2016. године донело 27 пресуда. Разматран је
концепт "надлежности" у смислу члана 1. Конвенције (Mozer) и у смислу
члана 2. разјашњен обим процесних обавеза у смислу спровођења истраге
о употреби смртоносне силе коју су применили државни органи (Armani
Da Silva против Уједињеног Краљевства). Питање повреде процесног
аспекта члана 2. поводом представке која се односи на осуду полицијских
снага – институциоанално посматраних, без утврђивања појединачне одговорности. Ова пресуда је посебно значајна са аспекта одлуке тужилаштва да ни један полицајац појединачно не буде оптужен већ полицијске
снаге као институција. Наиме тужилаштво је сматрало да не постоји вероватноћа да би била утврђена пред судом појединачна одговорност неког
од полицајаца (примена тзв "теста доказивања"). Суд није сматрао да је
због наведеног дошло до повреде процесног аспекта члана 2. Конвенције.
Неколико пресуда се односи на имиграционе предмете. Велико веће је разматрало процесне обавезе државе према чл. 2. и 3. у случајевима
протеривања (Ј.К. и други против Шведске). Пресуда Paposhvili је важан
допринос развоју судске праксе у случајевима депортације веома болесног странца и оцене поступања државе у смислу чланова 3. и 8. Конвенције.

7

Varga и други против Мађарске, бр. 14097/12 и 5 других апликација, 10. март 2015.
године
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У пресуди Блокхин Велико веће је поставило посебне стандарде
за заштиту здравља малолетних притворених лица у смислу члана 3. Конвенције и у погледу процесних права малолетника према члану 6. У пресуди Муршић против Хрватске постављени су стандарди минималног
личног простора сваког затвореника у ћелијама са више лица. Пресуда Buzadji значајна је за развој праксе у погледу заштите од неоправдано дугих
периода трајања притвора пре суђења.
У вези са чланом 6. став 1. Конвенције Велико веће је потврдило
да се ставови примењени у пресуди Vilho Eskelinen могу применити на
спорове у вези са судијама при чему је наглашено важност правичности
поступка у предметима који се односе на поступке разрешења судија (видети пресуду Baka, детаљније у даљем тексту).
Пресудом А. и Б. против Норвешке даље је развијена судска пракса у вези са тумачењем члана 4. Протокола број 7 (ne bis in idem).
У предмету Dubska и Krejzova Велико веће је разматрало могућност
порођаја у кућним условима у смислу усклађености са чланом 8. Конвенције.
Наиме, подноситељке представке су сматрале да је повређено право на приватни живот, тиме што им није било омогућено да се по свом избору породе
код куће. ЕСЉП је сматрао да је у погледу овог питања држава имала широко поље слободне процене, те да није дошло до повреде члана 8.
У пресуди Izzettin Dogan и други разматрана је обавеза државе на
независност, непристраност и неутралност у вези са верским уверењима
у смислу члана 9. и 14. Конвенције.
У вези са правом на слободу изражавања, Суд је нагласио важност
независности и сталности судијске функције (наведена пресуда Бака). Велико веће је развило своју праксу у вези са објављивањем информација у штампи, које су заштићене због тока кривичне истраге (пресуда Bedat). Такође је
разјашњено у ком обиму се јемства из члана 10. Конвенције односе на приступ информацијама које има држава (Magyar Helsinki Bizottsag).
Суд је такође разматрао реформу пензијског система у вези са
правима инвалида у смислу члана 1. Протокола број 1 (Belane Nagy).
Такође, Суд је у својим пресудама испитивао интеракцију између
Конвенције и права Европске Уније. Велико веће је развило нову праксу у
вези са претпоставком једнаке заштите основних права у Европској Унији
ослањајући се на судску праксу Суда правде у Луксембургу. Такође, Суд
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се у неким предметима позвао на Европску повељу о основним правима и
на међусобно признавање судских одлука према праву Европске Уније. У
неким предметима суд је анализирао везу између Конвенције и међународног права интерпретирајући обавезе које настају према Повељи Уједињених Нација у светлу обавеза које проистичу из Конвенције.
Међународно право и норме установљене у оквиру Савета Европе
коришћене су такође за тумачење Конвенције у неким предметима.
С обзиром да овом приликом није могуће дати детаљну анализу
свих наведених пресуда донетих током 2016. године, које су оцењене у
годишњем извештају Суда као важне за развој судске праксе, у даљем
тексту ће бити дат кратак осврт на неке које се приређивачу овог приказа
чине занимљивим са аспекта пресуда Европског суда за људска права већ
донетих против Србије или имајући у виду поједина специфична питања
и њихово могуће разматрање пред судовима у Србији.
Члан 2. Конвенције за заштиту људских права
и основних слобода
У вези са применом члана 2. Конвенције и процесних обавеза држава према овом члану, издвајамо пресуду Китановска Станојковић и
други против Македоније8 Суд је указао на важност брзине у извршавању
кривичних пресуда. Наиме, у овом предмету прва подноситељка је била
тешко повређена приликом разбојничке крађе, а њен супруг је због повреда задобијених том приликом преминуо.
Један од нападача наставио је да живи у близини стана подноситељке у периоду од 18 месеци пре него што је отишао на издржавање казне. У представци се наводи да је ово закаснело извршење казне затвора
довело до повреде члана 2. Конвенције.
Суд се сложио са овим ставом подносилаца приметивши да процесне обавезе према члану 2. Конвенције подразумевају утврђивање околности догађаја и идентификацију и кажњавање починилаца дела. Међутим,
значај свега наведеног у овим околностима је умањен због закаснелог извршења кривичне санкције, за шта одговорност сноси држава. Примећено је
8

Китановска Станојковић и други против Бивше југословенске републике Македоније,
бр 2319/14, од 13. јануара 2017. године
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да се члан 2. и обавеза на делотворну истрагу може тумачити и у смислу
обавезе државе да изврши своје правноснажне пресуде без одлагања. Суд
је закључио да се "извршење казне изречене у контексту заштите права на
живот мора посматрати као интегрални део процесних обавеза државе према овом члану."
Члан 3. Конвенције за заштиту људских права
и основних слобода
У пресуди Казан против Румуније9 разматрано је наводно злостављање адвоката приликом доласка у полицију ради заступања клијента.
Наиме, адвокат је својевољно отишао у полицијску станицу како би прибавио информације о предмету свог клијента.
У поступку пред Судом, подносилац се притуживао да му је приликом наведеног боравка у полицији уврнут прст што је захтевало медицинску негу од неколико дана. Држава је оспоравала да су подносиоцу нанете било какве повреде.
Суд је у овој пресуди поновио своју праксу и ставове о заштити
адвоката (видети Морис против Француске10). Пресудом се подсећа посебно на Препоруку Комитета министара Савета Европе (Rec 2001)10 о
Европском кодексу полицијске етике од 19.09.2001. године. Суд је нагласио право адвоката да врши своју професионалну дужност уз заштиту од
злостављања. У том смислу, "на полицији је да поштује њихову улогу, да
се не меша неоправдано у рад адвоката, те да не врши било какав облик
застрашивања или узнемиравања ...или било каквог злостављања."
Такође, Суд је у погледу терета доказивања, сматрао да је на туженој држави терет доказивања у погледу поступања према адвокату у полицијској станици.
Још у једној пресуди у вези са повредом члана 3. Конвенције, али у
другом контексту Суд је разматрао терет доказивања – о постојању "стварног ризика" за тражиоце азила у њиховој земљи порекла, односно чињеница које указују да би тамо били подвргнути злостављању (пресуда Ј.К.
против Шведске11). Наиме, у овом предмету, подносиоци, мајка, отац и
9
10
11

Cazan v. Romania, br. 30050/12, 5.april 2016. године
Пресуда Великог већа, бр. 29369/10, 23. април 2015. године
Пресуда Великог већа, бр. 59166/12, ЕЦХР 2016
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син, су били држављани Ирака. Први подносилац (отац) је радио са америчким клијентима из америчке базе у Ираку. Ал-Каида је њему и његовој породици озбиљно претила у периоду од 2004 до 2008: ћерка им је убијена,
брат првог подносиоца је киднапован, на првог подносиоца представке било је неколико покушаја убиства, при чему је приликом једног напада и тешко рањен. Први подносилац је напустио Ирак 2010. године, а други и трећи током 2011. године. Они су поднели захтев за азил у Шведској. Азил је
одбијен јер су шведски судови сматрали да породици нису упућиване претње од 2008. године када је први подносилац престао да ради за америчке
клијенте па претње Ал Каиде не постоје и нису конкретне да би оправдале
одобрење азила.
Подносиоци су се притуживали у поступку пред ЕСЉП да би њихов повратак у Ирак довео до повреде члана 3. Конвенције. Велико Веће
је сматрало да су показани суштински разлози који указују да би се подносиоци суочили са стварним ризиком од поступања противно члану 3.
Конвенције у случају повратка у Ирак.
У овој пресуди Суд даје свеобухватну анализу своје праксе у
предметима који се односе на протеривање и на ризик од злостављања у
земљи порекла: злостављање од стране приватних група, принцип ex nunc
процене околности; примена принципа супсидијаритета у предметима који се односе на протеривање; припадање групи која је мета напада; процена постојања стварног ризика.
Разматрајући утврђивање стварног ризика и поделу улога између
подносиоца захтева за азил и имиграционих власти Суд примећује да се не
може сматрати да је подносилац захтева за азил ослобођен обавезе подношења доказа о индивидуалним околностима које би представљале доказ о постојању стварног ризика од злостављања у случају повратка у земљу порекла, а које се разликују од општих опасности које постоје у тој земљи.
Суд је разјаснио с тим у вези два питања позивајући се на материјале Високог комесара за избеглице Уједињених Нација12 и на Директиву
о квалификацији Европске Уније.13
12

13

УНХЦР Информација о терету и стандардима доказивања поводом захтева избеглица
и УНХЦР Приручник и упутство о поступцима и критеријумима за одређивање статуса избеглица
Директива Савета 2004/83/EC, 2011/95/EU
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Прво, постоји "подељена одговорност" између тражиоца азила и
имиграционих власти да утврде и оцене све релевантне чињенице у поступку. С једне стране, у вези са личним околностима подносилаца остаје терет
њиховог изношења на самим подносиоцима, мада је Суд признао да је важно да се узму у обзир тешкоће на које подносиоци могу наићи у доказивању таквих чињеница. С друге стране, чињенице о ситуацији у другој држави и могућности власти у тој држави да пруже заштиту, надлежне имиграционе власти имају обавезу да установе по сопственој иницијативи.
Друго питање које је Суд разматрао, јесте значај установљених
чињеница о ранијем поступању у супротности са чланом 3 Конвенције у
земљи пријема. Суд је оценио да такве чињенице представљају "јаку индикацију" будућег стварног ризика од злостављања, при чему је Суд условио овај принцип тиме да је подносилац пружио доследну и уверљиву информацију о догађајима који су у складу са информацијама добијеним из
објективних веродостојних извора о општој ситуацији у земљи у питању.
У таквим ситуацијама терет доказивања се пребацује на државу која треба
"да одагна сумње о таквом ризику".
У наведеном предмету против Шведске Суд је сматрао да постоје
озбиљне индикације о будућем стварном ризику од злостављања, и да у
домаћим одлукама о азилу нису узети у обзир извештаји и сведочења о
континуираном нападању оних који су сарађивали са окупационом влашћу у Ираку. У том смислу, Суд је закључио да би се подносиоци суочили са стварним ризиком од континуираног прогањања од чега власти у
Ираку не би могли да их заштите.
Члан 5. став 3. Конвенције за заштиту људских права
и основних слобода
Основаност притвора пре и током суђења
Пресуда Buzadji против Молдавије14 значајна је јер је Суд у овој
пресуди разјаснио своју ранију праксу у погледу захтева да судија да одговарајуће образложење приликом одређивање притвора и приликом доношења одлуке о продужавању притвора током суђења.

14

Пресуда Великог већа, бр. 23755/07 од 5. јула 2016. године
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У конкретном предмету подносилац је ухапшен 2. маја 2007. године, а 5. маја 2007. године оптужен је за покушај проневере. Притвор му је
продужаван неколико пута, а по захтеву подносиоца 20. јула 2007. године
одређен му је кућни притвор. После десет месеци притвор је укинут уз
јемство. Касније је ослобођен оптужби.
Велико веће је утврдило повреду члана 5. става 3 због одсуства "релевантних и довољних разлога" за продужавање притвора током суђења.
Суд је у овој пресуди рашчланио два аспекта члана 5. става 3 и
различитост јемстава која су дата овим чланом Конвенције. Први аспектом окривљеном се јемчи право да буде "хитно" изведен пред судију који
ће испитати законитост хапшења и да ли постоји основа сумња у погледу
кривице окривљеног.
Даље се објашњава да је постојање основане сумње довољно за
иницијални притвор осумњиченог. Међутим, после "одређеног протека
времена" постојање основане сумње није довољан разлог за продужавање
притвора (видети Letellier против Француске 15 , и пресуде Великог већа
Лабита против Италије16 и Идалов против Русије17). Међутим, Суд није
раније дефинисао значење "одређеног протека времена", мада је потврдио
да овај период не би требало да буде дужи од неколико дана.
Велико веће је потврдило овом пресудом да се чланом 5. став 3
пружају различита јемства, али да постоје одређена преклапања: време
почиње да тече од момента хапшења, у смислу оба значења потребно је
да судска власт одреди да ли постоје разлози за притвор или не, у пракси
се ова два значења преклапају, обично када исти суд одређујући притвор
у смислу првог аспекта ("постојање основане сумње") наређује и продужење притвора у смислу другог аспекта ("релевантни и довољни разлози"). У том смислу, приликом првог појављивања пред судијом долази до
"укрштања" ова два аспекта примене члана 5. става 3.
Велико веће је даље констатовало да ипак остаје недовољно јасно
време у коме је потребно да се поступи у складу са јемствима члана 5.
става 3, односно да се дају релевантни и довољни разлози за продужавање
притвора. Компаративна студија, коју је Суд спровео показује да у триде15
16
17

Пресуда од 26. јуна 1991, пар. 35
Пресуда Великог већа, бр. 26772/95, пар. 153
Пресуда Великог већа, бр. 5826/03, пар. 140
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сет једној земљи чланици Савета Европе, надлежни суд има обавезу да да
релевантно и довољно образложење одмах или неколико дана после хапшења.
У циљу поједностављивања и разјашњавања своје праксе, а све са
циљем јачања заштите од неоправдано дугог трајања лишења слободе,
Велико веће је сматрало да постоје довољно убедљиви разлози за уједначавање у примени јемстава која произлазе из првог и другог аспекта члана
5. става 3. Конвенције. У том смислу, Велико веће је одлучило да је потребно да судија (или други надлежни службеник) уз оцену о постојању
основане сумње, да релевантне и довољне разлоге за продужење притвора, "већ приликом доношења прве одлуке којом се наређује притвор, односно одмах после хапшења".
Члан 6. и члан 10. Конвенције за заштиту људских права
и основних слобода
Током 2016. године Суд је у неколико пресуда у различитим контекстима разматрао примену права на слободу изражавања зајемченог
чланом 10. Конвенције.
Тако је у пресуди Великог већа, Бака против Мађарске18 Суд је
разматрао представку бившег мађарског судије у Европском суду за људска права. Он је у својству председника Врховног суда Мађарске јавно
критиковао будуће реформе у правосуђу. Касније уставне и законске промене су омогућиле превремено окончање његовог мандата као председника суда, и онемогућиле судску контролу тог окончања.
Члан 6.
У поступку пред ЕСЉП он се притуживао на повреде члана 6.
Конвенције због недостатка приступа суду и према члану 10, због несразмерног мешања у његово право на слободу изражавања. Велико веће је
утврдило обе повреде.
У погледу члан 6. Конвенције Суд је дао свеобухватан преглед
своје праксе у вези са споровима који се односе на судије полазећи од
критеријума установљених у пресуди Вилхо Ескелинен и други против
18

Пресуда Великог већа, бр. 20261/12, ECHR 2016, којом је потврђена пресуда Већа донета 27. маја 2014. године
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Финске19 на основу којих држава може искључити примену члана 6: а) национално право државе мора експлицитно искључити приступ суду у погледу одређених послова или категорија државних службеника; б) ово искључење мора бити оправдано објективним разлозима у државном интересу.
Разматрајући ове критеријуме у конкретном предмету, Велико Веће је утврдило да је пре спорних законских реформи закон експлицитно
омогућавао председнику суда судску заштиту у вези са разрешењем функције, што је било у складу и са различитим међународним стандардима и
стандардима Савета Европе у вези са независношћу судија и процесним
јемствима која обезбеђују сталност судија. Чињеница да је приступ суду
подносиоцу онемогућен на основу прелазних одредаба новог закона није
била у складу са првим наведеним Ескелинен критеријумом. Наиме, свако
искључење заштите према члану 6. Конвенције мора бити у складу са владавином права. Према томе, таква искључујућа норма би морала да буде
опште природе док је у конкретном случају била индивидуализована. Суд
закључује да с обзиром да први критеријум Ескелинен није био испуњен,
члан 6. се могао применити на спор у вези са окончањем мандата подносиоца представке.
Разматрајући даље да ли је спорно поступање било у складу са
чланом 6. став 1 Конвенције, Суд је узевши у обзир да искључење судске
контроле није било у складу са владавином права, као и важност правичног поступка који се односи на разрешење судија, те да искључење судске контроле превременог окончања мандата у конкретном случају доводи до повреде права на приступ суду.
Члан 10
У погледу примене члана 10, интересантно је да је Суд у овој пресуди прво оцењивао да ли спорно окончање мандата доводи до мешања у
његово право на слободу изражавања или је само имало дејство на задржавање јавне функције (што није право гарантовано Конвенцијом). Да би
одговорио на ово питање Суд је морао да одреди "обухват мере....доводећи је у контекст са чињеницама предмета и релевантним законодавством".
Суд је морао и да одлучи и о стандарду доказивања који је морао бити
19

Пресуда Великог већа, бр. 63235/00,
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"изван разумне сумње" као што је то обично у контексту чл. 2,3 или 5. Овде је било посебно важно утврдити чињенице с обзиром да их ни један домаћи суд није оцењивао. Суд је prima faciae прихватио верзију чињеница
како их је подносилац изнео, па се терет доказивања пренео на тужену државу која је требало да објасни разлоге због којих је окончање мандата
подносиоца било потребно.
Закључак Суда је да је превремено разрешење подносиоца представке заиста проузроковано његовим ставовима и критикама, те је у том смислу
дошло до мешања у његово право на слободу изражавања.
Полазећи од тога да је спорно мешање, иако противно владавини
права, ипак било прописано законом, Суд је даље разматрао да ли је имало легитиман циљ, како је то тврдила држава. Утврдивши да спорна мера
није имала легитиман циљ, Суд је наставио оцену о питању да ли је мера
била неопходна у демократском друштву. С тим у вези, Суд је потврдио
своје раније ставове из праксе у вези са правом на слободу изражавања
судија. Суд је посебно узео у обзир чињенице као што су значај функције
коју је подносилац обављао, а која је укључивала и изражавање ставова о
законодавним реформама које ће имати утицај на рад судија и њихову независност. Подносилац је изражавао ставове искључиво са професионалног аспекта па су се његови ставови јасно односили на дебату од "великог
јавног интереса". У том смислу, његове изјаве захтевају "висок ниво заштите" од сваког мешања као и "сходно томе узак простор за слободну
оцену"(државе). Наглашавајући значај независности и сталности судија,
примећујући обесхрабрујуће дејство овог превременог разрешења на друге судије и узимајући у обзир недостатак делотворних јемстава ради заштите од злоупотребе, што је услов у смислу задовољења процесног
аспекта члана 10, Суд је закључио да превремено разрешење подносиоца
представке није било неопходно у демократском друштву, те да је дошло
до повреде члана 10. Конвенције.
Члан 8. и члан 10. Конвенције за заштиту људских права
и основних слобода
У пресуди Суса Гуша20 Суд је разматрао тврдње добро познате
"звезде" који је сматрао да му је нанета увреда за време ТВ емисије због
20

Sousa Goucha против Португала, бр. 70434/2012, од 22. марта 2016. године
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јавног изношења информација о његовој сексуалној оријентацији. ТВ шоу
који се емитује касно ноћу и хумористичке је природе садржи и квиз током кога су гости замољени да изаберу најбољег женског телевизијског
водитеља са листе која је укључивала и име подносиоца. Испоставило се
да је име подносиоца представљало тачан одговор.
Подносилац је поднео кривичну пријаву против телевизијске компаније због клевете и увреде тврдећи је претрпео штету због повреде
угледа тиме што је створена конфузија у погледу његовог пола и сексуалне оријентације.
Домаћи судови су сматрали да разумна особа не би схватила шалу
као клевету, чак и у случају да је шала била неукусна, да није постојала
намера да се критикује сексуална оријентација подносиоца, јавне личности. Шала се односила на неке видљиве карактеристике подносиоца које
се могу повезати са женским родом, и направљена је у контексту хумористичке ТВ емисије познате по свом необавезном разиграном стилу. Кривични поступак је обустављен.
Суд је разматрао примену члана 8. Конвенције оцењујући пре свега, да ли је у контексту својих позитивних обавеза, држава остварила правичан баланс између права на заштиту угледа и права на слободу изражавања. Прихватајући ставове домаћих судова, Суд је подсетио да је раније
у својој пракси поставио критеријум "разумног читаоца" у предметима
који се односе на сатиричне текстове.21
Суд је нагласио разлику која постоји између околности овог предмета и предмета у којима је постојала дебата о питању од јавног интереса
и закључио да би у овим другим предметима за државу могла настати
обавеза према члану 8. ради заштите угледа појединца уколико је изјава
била изван граница које се сматрају прихватљивим према члану 10. Конвенције.
Примена члана 10. Конвенције у вези са правом на приступ информацијама које поседује држава, разматрана је у пресуди Мађар Хелсинки Бизотсаг против Мађарске.22
21
22

Nikowitz and Verlagsgruppe News GmbH против Аустрије, бр. 5266/03, oд 22. фебруара
2007. године
Пресуда Великог већа, Magyar Helsinki Bizottsag против Мађарске, бр. 18030/11, ЕЦХР 2016
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Подносилац предствке, невладина организација (НВО у даљем
тексту), тражила је приступ предметима у полицијским станицама како би
сазнали ко су били браниоци окривљених, а све ради истраживања ради
припреме предлога за реформу система "јавних бранилаца". Већина полицијских станица је поступила у складу са захтевом, осим две, а покретање
поступака ради приступа овим документима од стране НВО није било
успешно.
Подносилац НВО је у поступку пред ЕСЉП изнео тврдње да је одбијање приступа довело до повреде права зајемчених чланом 10. Конвенције.
Пресуда је оцењена као вредна пажње због детаљног прегледа и
разјашњења ставова Суда изнетих у ранијој пракси у погледу домета јемстава која даје члан 10. у вези са приступом информација у поседу државних органа. Иако Суд не признаје посебно право на приступ информацијама, као такво, у складу са ставовима изнетим у пресуди Леандер против
Шведске23, у одређеним околностима такво право се може сматрати саставним делом права на слободу изражавања, што ће се на основу утврђених стандарда ценити у сваком конкретном случају.
Стандард постављен у судској пракси био је да члан 10 не преноси
право на приступ информацијама у поседу државе, нити подразумева обавезу власти да омогући тај приступ. Али, према схватању Великог Већа, наведено не искључује постојање овог права или обавезе у одређеним околностима. Овај други приступ могао је већ да се види у пресуди Гилберг против Шведске, када је један државни орган признао право на приступ
информацијама, а други пропустио да достави тражене информације.24
Суд је затим разматрао да ли се право на приступ информацијама
може јемчити према члану 10, узимајући у обзир конкретне околности
предмета.
Суд је чак пошао у овој анализи од "припремних радова"25 у вези
са чланом 10 и мишљења Суда и Комисије о нацрту Протокола бр. 6, који
су сматрали да постоје јаки аргументи у прилог схватању члана 10. као
23
24
25

Пресуда од 26. марта 1987. године
Упоредити пресуду „Иницијатива младих за људска права против Србије“ (бр.
48135/06 од 25. јуна 2013. године)
Travaux preparatoires – разматрања која су претходила усвајању Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода – прим. В.Р.
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права појединца на приступ информацијама у поседу државе, и у складу с
тим на постојање обавезе државних органа да их доставе. Ово је показала
и компаративна анализа спроведена у тридесет једној држави чланици Савета Европе. Наиме, јасно је постојање консензуса на међународном нивоу о потреби да се призна право појединца на приступ информацијама у
поседу државе како би јавности било омогућена да формира мишљење о
питањима од општег интереса, те у том смислу Суд може тумачити члан
10. став 1. на начин који укључује и постојање права на приступ информацијама (видети став 148. пресуде).
Велико веће је затим разјаснило примену принципа установљених
пресудом поменутом пресудом Леандер. Прво, право на приступ информацијама у поседу државе и обавеза њиховог достављања, може се јавити у случајевима када је објављивање информација наређено судским налогом, и друго,
када је "приступ информацијама средство за појединца да оствари своје право на слободу изражавања и када одбијање приступа доводи до мешања у то
право" (ова друга ситуација је меродавна за овај предмет).
Велико веће је затим утврдило критеријуме за одређивање да ли
одређено одбијање приступа доводи до мешања у право на слободу изражавања: сврха тражене информације, природа тражене информације, улога подносиоца, да ли информација постоји и да ли је доступна. Примењујући ове критеријуме Велико веће је закључило да је предметним одбијањем приступа дошло до мешања у право подносиоца на слободу изражавања из члана 10.
Суд је затим разматрао да ли је предметно мешање било неопходно у демократском друштву, и у том смислу Велико веће је разматрало
постигнуту равнотежу између права подносиоца на слободу изражавања
и права на заштиту података. Велико веће се позвало и на Конвенцију о
заштити података26 и своју праксу, утврдивши да интереси који произлазе
из члана 8 "нису такве природе и степена" да би захтевали посебно разматрање узимајући у обзир контекст и чињеницу да је откривање ове информације могло бити предвидиво.

26

Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података("Сл. лист СРЈ
- Међународни уговори", бр. 1/92, "Сл. лист СЦГ – Међународни уговори ", br. 11/2005 др. закон и "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 98/2008 - др. закони 12/2010)
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Суд ипак напомиње, да заштита података остаје легитиман циљ
који подразумева сразмерна ограничења слободе изражавања. Налазећи
да је јавни интерес у питању претеже над потребом заштите података "који нису изван јавног домена", Велико веће је закључило да је дошло до повреде члана 10. Конвенције.
Члан 14. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода
и члан 1. Протокола бр. 1. уз Конвенцију
Пресуда Губерина против Хрватске27 се односи на повреду члана
14. Конвенције у вези са чланом 1. Протокола број 1. У овој пресуди Суд
је утврдио да је дошло до повреде Конвенције јер домаће власти нису узеле у обзир потребе детета инвалида приликом разматрања могућности да
отац детета буде ослобођен плаћања пореза приликом куповине стана, који је био адаптиран како би то одговарало потребама детета.
Подносилац представке је отац детета које има тежак инвалидитет
и коме је потребна стална нега. Подносилац је продао породични стан на
трећем спрату зграде која није имала лифт и купио кућу која је више одговарала потребама детета и потребама његове породице. Подносилац је
тражио ослобођење од пореза приликом куповине куће узимајући у обзир
важеће законе, али је његов захтев био одбијен јер се сматрало да стан који је продат испуњава услове који одговарају потребама његове породице
- био је довољно велики и имао је сву потребну инфраструктуру као што
је електрична енергија и грејање. Никаква пажња није посвећена чињеници да дете има посебне потребе, и да у згради није постојао лифт.
Ова пресуда је вредна пажње због неколико разлога. Прво Суд је
разматрао да ли се подносилац могао притуживати на дискриминаторно
поступање због чињенице инвалидитета његовог детета. Као отац детета
са инвалидитетом о коме се бринуо, подносилац представке је могао да се
ослони на члан 14. Конвенције узимајући у обзир ранију праксу Суда у
вези са овим питањем. Суд је сматрао да су власти поступале са подносиоцем представке на исти начин као и са свим другим лицима која би купила имовину и која би тражила ослобођење од плаћања пореза. За Суд је
било кључно питање да ли је постојало објективно и разумно оправдање
за непоступање са подносиоцем другачије, имајући у виду фактичку не27

Губерина против Хрватске, бр. 23682/13, ЕЦХР 2016
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једнакост између његове ситуације и ситуације других подносилаца
захтева за пореско ослобођење који су купили одређену имовину. По мишљењу Суда, чак и у случају да релевантно пореско законодавство није
омогућавало одговарајуће решење за подносиоца представке, важно је
приметити да се одредбама других домаћих закона дотичу проблеми са
којима се суочавају лица са инвалидитетом у погледу приступа зградама.
Доступност лифта је у домаћем праву посматрана као основни услов с
тим у вези. Суд је такође приметио да надлежни органи нису довољно
узели у обзир обавезе Хрватске на основу Конвенције Уједињених Нација
о правима лица са инвалидитетом. Овај пропуст да се на шири начин узму
у обзир обавезе у односу на лица са инвалидитетом довео је до поступања
на веома рестриктиван и механички начин у интерпретацији пореског законодавства у погледу значења основних инфраструктурних захтева.
Пресуда се може посматрати и као допринос постојећој пракси суда у вези са питањима особа са инвалидитетом и илустративна је у смислу
спремности Суда да обавезе држава посматра и у контексту других међународних инструмената приликом одлучивања о томе да ли је поступано у
складу са Конвенцијом у области дискриминације.
Члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију за заштиту људских права
и основних слобода
У пресуди Великог већа, Белане Наги против Мађарске28 Суд је
разматрао губитак права на инвалидску пензију због новог закона и другачијих критеријума који омогућавају право на остваривање ове пензије.
Суд је утврдио повреду члана 1. Протокола бр. 1.
У овом предмету подноситељки је установљено право на инвалидску пензију 2001. године, а затим укинуто 2010. године после поновног
процењивања њеног степена инвалидности применом другачије методологије. Она је ишла на даље процене и коначно је утврђено да се може
сматрати да је њена инвалидност таквог степена да прелази праг за остваривање права на наведену пензију.
Међутим, нови закон је ступио на снагу 2012. године установљавајући додатне критеријуме које подноситељка није испуњавала, а који су
28

Béláné Nagy против Мађарске, пресуда Великог већа, бр. 53080/13, од 13. децембра
2016. године
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се односили на трајање социјалне заштите коју је имала (она је плаћала
доприносе за социјално осигурање више од 20 година). Као последица тога, иако је њен степен инвалидности био такав да испуњава услове за инвалидску пензију, њен захтев је био одбијен.
Подноситељка се жалила да је због новог закона на неправичан
начин изгубила средства за издржавање, без обзира што није било побољшања њеног здравља.
У пресуди Већа донетој почетком 2015. године, Суд је утврдио повреду члана 1 Протокола бр. 1 већином од четири гласа и три гласа против.
Суштина разматрања пред Великим већем је било успостављање равнотеже између слободе државе да измени начин остваривања права која се односе на пензијско и социјално осигурање, због буџетских и других ограничења, и потребе појединца да се ослони на одређену сигурност социјалних давања и њихов континуитет. Кључно питање је начин примене члана 1. Протокола бр. 1, и "легитимно очекивање" подноситељке да ће континуирано остваривати право на инвалидску пензију. У овој пресуди Суд први пут даје преглед
своје праксе у вези са наведеним питањем после пресуде Копецки.29
Да би настало "легитимно очекивање" да се оствари право на имовину, Велико веће је појаснило да без обзира на различитост израза у судској пракси који се односе на услов да према домаћем праву постоји имовински интерес, општи став је да лице мора имати "доказиво право" које
примењујући Копецки принципе о "довољном основу у националном праву" мора водити закључку о "довољно утврђеном, суштинском имовинском интересу према националном праву".
Примењујући принцип "легитимног очекивања" у сфери социјалног осигурања, Суд је подвукао разлику између ситуација када подносилац више не испуњава услове за остваривање права од ситуација када се
закон измени и лице више не испуњава прописане услове.
Разматрајући чињенице предмета Суд је оценио да је почев од 2001.
године, када јој је одобрена инвалидска пензија, подноситељка је имала
"имовину" на основу чега је имала "легитимно очекивање" да ће наставити
да је прима све док испуњава услове. Питање је да ли је од момента када је
нови закон ступио на снагу 2012. године, подноситељка и даљем имала леги29

Kopecky против Словачке, пресуда Великог већа, бр. 44919/98, ЕЦХР 2004
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тимно очекивање да ће примати инвалидску пензију. Промена закона имала
је за последицу да одређена категорија осигураника, укључујући и подноситељку не испуњава услов који није могао бити предвидив за време периода у
коме је подноситељка издвајала доприносе за социјално осигурање. Суд је
такође приметио да је од 2010. године, када је престала да прима пензију, до
ступања на снагу закона из 2012. године она несумњиво задржала легитимно
очекивање у смислу права на имовину. Међутим, доношењем новог закона
дошло је до мешања у њено право на легитимно очекивање.
Циљ мешања био је легитиман – заштита јавног буџета кроз рационализацију система социјалне заштите. Сразмерност мешања Велико веће је оцењивало полазећи од критеријума из своје праксе: ниво умањења
пензије, дискриминаторна природа губитка права, примена прелазних мера, произвољност у постављању новог услова, поступање подноситељке у
доброј вери,, нарушавање суштине пензијских права. Примењујући ове
критеријуме Суд је утврдио да без обзира на широко поље слободне оцене
државе у овој области, у конкретном предмету подноситељка је сносила
претеран појединачни терет имајући у виду да је потпуно лишена права
уместо евентуалног умањења износа пензије. Суд је ценио и то што она
није имала други извор прихода за издржавање, а имала је и тешкоће у
проналажењу посла који би јој омогућио приходе с обзиром да припада
рањивој групи лица са инвалидитетом. Већином гласова (девет према
осам) Суд је утврдио повреду права на мирно уживање имовине.
Повреда члана 1. Протокола бр. 1. заједно са чланом 8. Конвенције
разматрана је у пресуди Иванова и Черкезов против Бугарске30 која се односи на питање бесправне градње.
Подносиоци представке су се притуживали у поступку пред
ЕСЉП, да им је доношењем решења о рушењу бесправно изграђене куће
нарушен право на дом и право на мирно уживање имовине.
Оцена Суда била је да подносиоцима јесте било угрожено право
на дом према прама члану 8. Конвенције, али Суд није прихватио тврдње
подносилаца о повреди члана 1. Протокола бр. 1.
У образложењу пресуде у вези са притужбама на основу члана 1.
Протокола бр. 1. Суд наводи се да је потребно прво утврдити да ли би се из30

Иванова и Черкезов против Бугарске, бр. 64577/15, од 21. априла 2016. године
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вршењем налога о рушењу постигао правичан баланс између интереса првог
подносиоца да се његова имовина не руши и општег интереса да се осигура
делотворно спровођење забране о бесправној градњи. Ово је област у којој
државе имају широко поље слободне оцене. За разлику од члана 8. Конвенције, члан 1 Протокола бр. 1 не захтева обавезно осетљиву процену о сразмерности у сваком појединачном случају о извршењу мера у области планирања и градње. Полазећи од својих ставова утврђених у пресуди Џејмс и други против Уједињеног Краљевства31 Суд је закључио да је циљ налога о рушењу био да "се ствари доведу у стање у коме би биле да први подносилац
није занемарио законске услове". Имовински интерес првог подносиоца није
могао да има већу тежину од налога власти о рушењу предметне куће. Суд је
такође приметио да би извршење налога за рушење имало за сврху такође да
се спрече потенцијална кршења закона, што је значајно имајући у виду очигледан проблем бесправне градње у Бугарској. 32
Члан 4. Протокола бр. 7. Уз Конвенцију за заштиту људских права
и основних слобода
Од пресуда донетих 2016. свакако је једна од најзначајнијих пресуда које је донело Велико веће у вези са применом члана 4. Протокола
бр. 7 (примена начела ne bis in idem).
Велико веће је у предмету А. и Б. против Норвешке са 16 гласова
за и једним гласом против, стало на становиште да није било кршења чл. 4
Протокола бр. 7.33
Предмет се односио на два пореска обвезника који су тврдили да
су два пута гоњени и кажњени – у управном и кривичном поступку – за
исто дело. Због пропуста да пријаве одређени доходак подносиоци су у
управном поступку обавезани да плате додатни порез. Истовремено, у
кривичном поступку, осуђени суд за кривично дело утаје пореза.
Пресуда је битна јер разјашњава критеријуме и досадашње стандарде установљене у вези са применом начела ne bis in idem.
Суд је прво размотрио критеријуме установљене пресудом Золотухин против Русије.34
31
32
33

James and Others против Уједињеног Краљевства, од 21. фебруара 1986. године, став 68
Упоредити Костић против Србије, бр. 41760, пресуда од 25. новембра 2008. године
Пресуда Великог већа, бр. 24130/11 и 29758/11, ЕЦХР 2016
444

Билтен Врховног касационог суда
‐ Да ли је управни поступак био "кривични" у смислу чл. 4 Протокола бр. 7, мора се установити на основу Енгел критеријума који су развијени у сврху примене чл. 6: ne bis in idem принцип се посматра у сврху
заштите права на правичан поступак у смислу члана 6. Када се установи
да се ово начело може применити, потребно је применити "прилагођени
приступ" у смислу начина на који ће овај принцип бити примењен на поступке који комбинују управне и кривичне санкције.
‐ Пресудом Золотухин се разјашњава да приликом оцене да ли су
прекршаји који су предмет поступака били исти (idem), треба поћи од оцене
чињеница (кривично гоњење или суђење за други "прекршај" забрањено је у
мери у којој тај други прекршај има основ у чињеницама које су биле идентичне или суштински исте), пре него од формалне оцене елемената кривичног дела (прекршаја).
‐ Пресудом Золотухин потврђено је да чл. 4 Протокола бр. 7 јемчи да се за исто дело, нико не може сматрати одговорним, никоме неће
бити суђено и нико неће бити кажњен.
Разматрајући конкретни предмет, Суд је сматрао да у суштини
ставови из пресуде Золотухин не пружају довољно јасно упутство како
поступати у ситуацијама када поступци у стварности нису дуплирани, већ
су комбиновани на један интегрисан начин кроз "дуални" - управни и кривични поступак. Имајући ово у виду Суд је размотрио и друге пресуде
донете пре и после пресуде Золотухин које се односе на примену начела
да никоме не може бити два пута суђено у истој ствари.
Размотривши своју ранију праксу Суд је потврдио да држава може да
се определи за комплементарна правна решења у вези са друштвено неприхватљивим поступањем (као што су саобраћајни прекршаји или у контексту
пореских обавеза). Оваква правна решења не би довела до "дуплирања поступка" у смислу чл. 4 Протокола бр. 7 уколико се јасно покаже да су "дуални" поступци били " довољно тесно повезани, садржински и временски" те
да су на тај начин представљали интегрисану целину. Велико веће је даље
покушало да разјасни значење стандарда "довољно повезани садржински" и
с тим у вези навело да би следећи разлози били одлучујући: различити поступци чија сврха је комплементарна у погледу различитих аспеката спорног
понашања; вођење дуалног поступка је било предвидиво; у поступку се избе34

Пресуда Великог већа, бр. 14939/03, ЕЦХР 2009
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гава дуплирање у прикупљању и оцени доказа; и посебно, да ли је друга изречена санкција узела у обзир прву. Такође, Суд је нагласио да у управним
поступцима35 (који се односе на саобраћајне или пореске прекршаје), "гаранције из члана 6. у погледу кривичних поступака се неће примењивати тако
стриктно."36Велико веће је даље у погледу стандарда "временске повезаности" указало да та повезаност треба да буде таква да онемогући да појединац
буде изложен правној несигурности и кашњењу због одлагања покретања поступка, и због поступка који претерано дуго траје.
Суд је закључио да је вођење дуалног поступка, са могућношћу
комбиновања различитих казни, било предвидиво за подносиоце представки, који су морали знати од самог почетка да су кривично гоњење једнако као и наметање пореских казни могући, или чак вероватни, при чињеницама њиховог случаја. Суд је ценио да су управни и кривични поступак били вођени паралелно и међуповезано. Чињенице утврђене у чињеничним склоповима једног од поступака, биле су засноване и на другом
чињеничном склопу и – што се тиче сразмерности укупне казне – пресуда
изречена у кривичном поступку узела је у обзир пореску казну.
Закључује се да иако су различите казне биле изречене од стране
двају различитих органа јавне власти у контекстима различитих поступака, постојала је довољно тесна повезаност између њих - како у садржинском, тако и у временском смислу – да би били сматрани саставним делом
јединствене схеме санкција у складу са норвешким законима. У том смислу, према оцени Суда, није дошло до дуплирања поступка, ни до повреде
чл. 4 Протокола бр. 7 уз Конвенцију.
*

*

*

На крају, напомињемо да је овим приказом покушано да се укаже на
главна питања која су се током прошле године нашла пред Европским судом за људска права и која је сам Суд издвојио као важна, без претензије
да се да детаљна анализа сваког предмета и без намере да се обухвате сви
предмети и донете пресуде.

35
36

На енглеском – administrative proceedings, прим В.Р.
Jusila против Финске, Велико веће, бр. 73053/02, став 143.
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Пресуда Европског суда за људска права
ПРЕДМЕТ ЦУПАРА против СРБИЈЕ

Сентенца
(извод из пресуде)
"Подносилац представке се притужује према члану 6. став 1.
Конвенције због одбацивања његових парничних тужби од стране домаћих судова и истовременог прихватања од стране истих судова
идентичних тужби које су поднели други тужиоци ... Суд констатује
да стране нису оспориле чињеницу да постоје недоследности у одлукама у парничним споровима које су покренула многа лица која су у
истој или сличној ситуацији. Суд констатује да домаће право прописује механизам који је у стању да превазиђе ове недоследности .... Суд,
такође, констатује да су у једном броју предмета постојале чињенично и правно идентичне ситуације као што је ситуација подносиоца
представке у којима је Уставни суд утврдио повреду права на правично суђење, поништио спорне парничне пресуде и наложио поновни парнични поступак ... С обзиром на горе наведено, иако се од подносиоца представке није тражило да, у смислу допуштености представке, исцрпе тај правни пут ... механизам који је обезбедио Уставни
суд, и који је био доступан подносиоцу представке је, и поред тога, важан када се посматра систем у целини. С обзиром да је у релевантном
тренутку Уставни суд био део механизма који је могао да исправи недоследности судске праксе, као што је илустровано у његовој судској
пракси ... Суд налази да је у посебним околностима овог предмета и с
обзиром на природу притужбе подносиоца представке, правни систем
Србије пружио подносиоцу представке механизам који може да превазиђе недоследност на коју се он жали. Према томе није дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције."
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ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
ПРЕДМЕТ ЦУПАРА против СРБИЈЕ
(представка број 34683/08)
ПРЕСУДА
СТРАЗБУР
12. јул 2016. године
Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44. став 2. Конвенције. Она може бити предмет редакцијских измена.
У предмету Цупара против Србије,
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Већа
у саставу:
Luis Lopez Guerra, председник,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Polačkova,
Georgios A. Serghides, судије,
и Fatos Araci, заменик секретара Одељења,
После већања на затвореној седници одржаној 21. јуна 2016. године, изриче следећу пресуду, која је усвојена на тај дан:
ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 34683/08) против Републике Србије коју је 4. јула 2008. године Суду поднео на основу
члана 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у да448
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љем тексту: "Конвенција") српски држављанин, господин Драгомир Цупара ("подносилац представке").
2. Подносиоца представке заступао је господин Ђ. Дробац, адвокат из Ужица. Владу Србије (у даљем тексту: "Влада") заступао је њен тадашњи заступник господин С. Царић.
3. Наводи подносиоца представке односе се на постојање недоследне судске праксе у вези са исплатом накнаде за незапосленост.
4. Представка је 17. септембра 2012. године прослеђена Влади.
ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
5. Подносилац представке је рођен 1950. године, а живи у Севојну.
A. Поступак у вези накнаде подносиоца представке
за незапосленост
6. Дана 30. маја 2001. године Републички завод за тржиште рада Национална служба за запошљавање - Организациона јединица Ужице (у
даљем тексту: "Служба запошљавања") одобрила је подносиоцу представке новчану накнаду до запослења или испуњавања услова за старосну
пензију.
7. Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и правима
незапослених лица ("Закон из 2001. године") ступио је на снагу 1. јуна
2001. године. Закон је прописивао различите коефицијенте и различиту
методологију за израчунавање те накнаде. Он је, такође, прописивао, у
члану 20, да се сви управни поступци који нису окончани до датума ступања новог закона на снагу морају завршити у складу са новим законом
(члан 17. Закона из 2001. године. Закон је прописивао да члан 20. важи
почев од 1. септембра 2001. године).
8. Подносилац представке је примао пун износ накнаде на коју је
имао право до октобра 2001. године. Од тог датума накнада је смањена на
70-80% износа који је првобитно одређен, иако одлука од 30. маја 2001.
године није била измењена нити замењена новом одлуком.
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9. Због тога је подносилац представке 12. новембра 2007. године
поднео парничну тужбу против Службе за запошљавање Општинском суду у Ужицу, тражећи исплату разлике између накнаде коју је примао и
оне коју је одобрила Служба за запошљавање и која је доспевала од 1. новембра 2004. године (захтев за ранији износ је био застарео), заједно са законском каматом и судским трошковима.
10. Општински суд је 26. децембра 2007. године одбацио захтев
подносиоца представке. Он је нашао да је накнада правилно израчуната, у
складу са Законом из 2001. године, пошто одлука Службе за запошљавање
у његовом предмету још није била правоснажна на дан када је релевантни
закон ступио на снагу.
11. Окружни суд у Ужицу је 18. марта 2008. године, одлучујући по
жалби подносиоца, потврдио ту пресуду.
Б. Остале релевантне чињенице
12. Адвокат подносиоца представке поднео је посебне захтеве у
име бројних појединаца (у даљем тексту: "тужиоци"), тражећи неисплаћене накнаде.
13. Исти Општински суд је 22. новембра 2007. године пресудио у
корист М.Ђ, једног од тужилаца, чији је захтев био чињенично и правно
идентичан захтеву подносиоца представке (управна одлука М.Ђ. је такође
донета 30. маја 2001. године). Та пресуда је постала правоснажна 19. децембра 2007. године.
14. Општински суд је пресудио у корист неколико тужилаца у девет пресуда донетих од 24. августа 2007. године до 17. априла 2008. године, иако изгледа да су датуми када су односне управне одлуке ступиле на
снагу другачији.
15. Општински суд у Ариљу је 26. фебруара 2008. године и 19. маја 2008. године донео две пресуде у којима је пресудио против тужилаца
чији су захтеви били идентични захтеву подносиоца представке. Окружни
суд у Ужицу је потврдио те две пресуде 20. марта 2008. године, односно
15. септембра 2008. године.
16. Један број тужилаца који су били у идентичној ситуацији као
подносилац представке уложио је уставне жалбе Уставном суду Србије.
Од 4. новембра 2010. године до 1. марта 2012. године Уставни суд је до450
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нео један број одлука у тим предметима, утврдивши повреду права на
правично суђење. Он је укинуо парничне пресуде и наложио поновне парничне поступке.
17. Поступајући по одлукама Уставног суда, Апелациони суд из
Крагујевца (који је након реорганизације судова у Србији 2010. године
постао надлежан другостепени суд за предмет подносиоца представке
уместо Окружног суда у Ужицу) и Апелациони суд у Београду поново је
покренуо поступке у предметима у којима је Уставни суд донео такав налог и пресудио у корист тужилаца.
18. Врховни касациони суд је 1. априла 2014. године усвојио детаљан акциони план са циљем обезбеђења усаглашавања судске праксе српског правосудног система. План је садржао серију мера које ће се предузимати на разним нивоима судске надлежности, и које, између осталог,
садрже следеће: (i) усвајање правних мишљења на основу начела насталих у судској пракси Европског суда за људска права; (ii) ширење тих мишљења; (iii) редовна размена информација између судова; (iv) повећан број тематских расправа и програма обуке; (v) усвајање посебних акционих
планова од стране судова на разним нивоима; и (vi) израда разних ИТ
алатки и односних интранет база података.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО
A. Устав Републике Србије из 2006. године
(објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", број 98/06)
19. Релевантне одредбе Устава гласе како следи:
Члан 32. став 1.
"Свако има право на ... [правичну расправу пред] ... судом ... [при
одлучивању] ... о његовим [или њеним] правима и обавезама ..."
Члан 36.
"Јемчи се једнака заштита права пред судовима и другим државним органима, имаоцима једнаких овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
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Свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу."
Б. Закон о уређењу судова из 2001. године
(објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 63/01,
42/02, 27/03, 29/04, 101/05 и 46/06)
20. Члан 40. ст. 2. и 3. овог закона прописују, између осталог, да се
седница одељења Врховног суда одржава ако постоји питање које се односи на доследност његове судске праксе. Сва правна схватања усвојена
након тога биће обавезујућа за већа одељења у питању.
В. Закон о организацији судова из 2008. године
(објављен у "Службеном гласнику Републике
Србије", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 101/11 и 101/13)
21. Суштина члана 43. ст. 2. и 3. Закона о организацији судова из
2008. године одговара суштини члана 40. ст. 2. и 3. Закона о организацији
судова из 2001. године.
Г. Судски пословник из 2003. године
(објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 65/03,
115/05, 4/06 и 50/06)
22. Члан 28. став 1. прописује да су сви судови обавезни да усагласе своје судске праксе о датом питању и да то морају да ураде усвајањем
посебних мишљења.
Д. Судски пословник из 2009. године
(објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 110/09,
70/11, 19/12 и 89/13)
23. Чланови 27, 28, 29. и 31. прописују, између осталог, да: (i) судови са великим бројем судија могу имати одељења за судску праксу којима је поверено праћење релевантне домаће и међународне судске праксе; (ii) судови морају водити регистар свих правних мишљења за која се
сматра да су од важности за судску праксу; (iii) судови могу одржавати
заједничке консултације о питањима која се односе на судску праксу,
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укључујући и консултације са Врховним касационим судом; и (iv) одељења за судску праксу припремаће предлоге за пленарне седнице судија ради обезбеђења усаглашавања релевантне судске праксе.
Ђ. Закон о парничном поступку из 2011. године
(објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 72/11, 49/13
- одлуке Уставног суда, бр. 74/13 и 55/14)
24. Члан 426. Закона о парничном поступку прописује да се предмет може поново разматрати ако страна у парничном поступку добије
прилику да се ослони на пресуду Европског суда за људска права којом се
утврђује повреда људског права, а која би могла довести до повољнијег
исхода парничног поступка у питању.
ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ
25. Подносилац представке се притужује према члану 6. став 1.
Конвенције због одбацивања његових парничних тужби од стране домаћих судова и истовременог прихватања од стране истих судова идентичних тужби које су поднели други тужиоци.
26. Релевантни део члана 6. став 1. гласи како следи:
"Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама има право на правичну ... расправу ... пред ... [a] ... судом ..."
A. Допуштеност
27. Влада је констатовала да је подносилац представке пропустио
да искористи могућност изјављивања уставне жалбе. Он, стога, није исцрпео доступне и делотворне домаће правне лекове.
28. Подносилац представке је тврдио да уставна жалба није била
делотворан правни лек у релевантном тренутку.
29. Суд примећује да је доследно утврђивао да уставна жалба треба, у начелу, да се сматра делотворним правним леком, у смислу члана 35.
став 1. Конвенције, у односу на све представке поднете Србије, бр.
44698/06 и друге, став 51, 1. децембар 2009. године). Он не види ниједан
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разлог да утврди другачије у овом предмету, и констатује да је подносилац представке поднео своју представку Суду 4. јула 2008. године. Примедба Владе с тим у вези се, према томе, мора одбацити (види, међу многим ауторитетима, против Србије, број 34973/06, ст. 76. и 77, 3. новембар
2011. године; и , број 3363/08, став 87, 7. јануар 2014. године).
30. Суд даље примећује да притужбе подносиоца представке нису
очигледно неосноване у смислу члана 35. став 3 (a) Конвенције. Он такође
примећује да нису ни недопуштене ни по једном другом основу. Оне се,
према томе, морају прогласити допуштеним.
Б. Основаност
1. Поднесци страна
31. Влада није спорила чињеницу да су у предмету подносиоца
представке, и у другим предметима заснованим на сличним чињеницама,
судови доносили опречне одлуке.
32. Влада је истакла да је Уставни суд утврдио повреду права на
правну сигурност у једном броју предмета у којима су тужиоци уложили
уставне жалбе (види ст. 16. и 17. у горњем тексту). Како су парнични судови поново покренули поступке у предметима где им је Уставни суд наложио да то ураде, Влада је тврдила да није било тако суштинских и дуготрајних разлика у погледу праксе Суда да би дошло до повреде начела
правне сигурности.
33. Подносилац представке је остао при својим притужбама.
2. Оцена Суда
34. У пресуди Великог већа у предмету Nejdet Sahin и Perihan Sahin против Турске ([ВВ], број 13279/05, 20. октобар 2011. године), Суд је
подсетио на главна начела применљива у предметима у вези са питањем
опречних судских одлука (ст. 49-58). Она се могу сумирати како следи:
(i) Функција Суда није да се бави чињеничним или правним грешкама које је наводно направио домаћи суд, осим у оној мери у којој оне
могу повредити права и слободе заштићене Конвенцијом (види Garcia Ruiz против Шпаније [ВВ], број 30544/96, став 28, ЕЦХР 1999-I). Исто тако,
његова функција није ни да, осим у случају очигледне произвољности, пореди различите одлуке националних судова, чак и ако су донете у очи454

Билтен Врховног касационог суда
гледно сличном поступку, пошто се самосталност тих судова мора поштовати (види Adamsons против Летоније, број 3669/03, став 118, 24. јун
2008. године);
(ii) Могућност опречних одлука је својствена карактеристика сваког правосудног система заснованог на мрежи основних и жалбених судова са овлашћењима у оквиру њихове територијалне надлежности. Такво
одступање може да наступи и у оквиру истог суда. То се, само по себи, не
може сматрати супротним Конвенцији (види Santos Pinto против Португала, број 39005/04, став 41, 20. мај 2008. године, и Tudor Tudor против
Румуније, број 21911/03, став 29, 24. март 2009. године);
(iii) Критеријуми који Суд воде у процени услова у којима опречне одлуке разних домаћих судова, пресуђујући у последњој инстанци, крше захтев правичног суђења предвиђеног чланом 6. став 1. Конвенције састоје се од утврђивања да ли постоје "суштинске и дуготрајне разлике" у
судској пракси домаћих судова, да ли домаћи закони прописују механизам који може да превазиђе те недоследности, да ли је механизам примењен и, уколико јесте, у којој мери (види Iordan Iordanov и други против
Бугарске, број 23530/02, ст. 49-50, 2. јул 2009. године; Beian против Румуније (број 1), број 30658/05, ст. 34-40, ЕЦХР 2007-V (изводи); Stefan и §tef
против Румуније, бр. 24428/03 и 26977/03, ст. 33-36, 27. јануар 2009. године; Schwarzkopf и Taussik против Републике Чешке (одлука), број
42162/02, 2. децембар 2008. године; Tudor Tudor, цитирана у горњем тексту, став 31; и Stefanica и други против Румуније, број 38155/02, став 36, 2.
новембар 2010. године);
(iv) Оцена Суда се, такође, увек заснивала на начелу правне сигурности које се подразумева у погледу свих чланова Конвенције и представља један од основних аспеката владавине права (види, међу многим другим ауторитетима, Beian (број 1), цитирана у горњем тексту, став 39; Iordan Iordanov и други, цитирана у горњем тексту, став 47; и Stefanica и други, цитирана у горњем тексту, став 31.);
(v) Начело правне сигурности јемчи, између осталог, одређену
стабилност у правним ситуацијама и доприноси поверењу јавности у судове. Истрајност опречних судских одлука, са друге стране, може да створи стање правне несигурности које би вероватно смањило поверење јавности у правосудни систем, при чему је јасно да је то поверење једна од
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основних компоненти државе засноване на владавини права (види Paduraru против Румуније, став 98, број 63252/00, ЕЦХР 2005-XII (изводи);
Винчић и други, цитирана у горњем тексту, став 56; и Stefanica и други, цитирана у горњем тексту, став 38.);
(vi) Међутим, захтеви правне сигурности и заштита легитимног
поверења јавности не представљају стечено право на доследну судску
праксу (види Unedic против Француске, број 20153/04, став 74, 18. децембар 2008. године). Развој судске праксе није, по себи, супротан правилном
спровођењу правде, пошто би пропуст да се одржи динамичан и развојни
приступ довео у опасност задржавање реформе или унапређења (види
Атанасовски против Бивше Југословенске Републике Македоније, број
36815/03, став 38, 14. јануар 2010. године).
35. Ако се вратимо на предметни случај, Суд констатује да стране
нису оспориле чињеницу да постоје недоследности у одлукама у парничним споровима које су покренула многа лица која су у истој или сличној
ситуацији.
36. Суд констатује да домаће право прописује механизам који је у
стању да превазиђе ове недоследности (види ст. 20-23. у горњем тексту).
Суд, такође, констатује да су у једном броју предмета постојале чињенично
и правно идентичне ситуације као што је ситуација подносиоца представке
у којима је Уставни суд утврдио повреду права на правично суђење, поништио спорне парничне пресуде и наложио поновни парнични поступак (види ст. 16-17. у горњем тексту). С обзиром на горе наведено, иако се од подносиоца представке није тражило да, у смислу допуштености представке,
исцрпе тај правни пут (види ст. 27-30.), механизам који је обезбедио Уставни суд, и који је био доступан подносиоцу представке је, и поред тога, важан када се посматра систем у целини. С обзиром да је у релевантном тренутку Уставни суд био део механизма који је могао да исправи недоследности судске праксе, као што је илустровано у његовој судској пракси (види
ст. 16-17. у горњем тексту), Суд налази да је у посебним околностима овог
предмета и с обзиром на природу притужбе подносиоца представке, правни
систем Србије пружио подносиоцу представке механизам који може да превазиђе недоследност на коју се он жали.
37. Према томе није дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.
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ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
1. Проглашава представку допуштеном;
2. Утврђује да није било повреде члана 6. став 1. Конвенције.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на
дан 12. јула 2016. године, у складу са правилом 77 ст. 2. и 3. Пословника
Суда.
Fatos Araci

Luis Lopez Guerra

Заменик секретара

Председник
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Пресуда Европског суда за људска права
ПРЕДМЕТ ЦВЕТКОВИЋ против СРБИЈЕ
Сентенца
(извод из пресуде)
"Суд подсећа да уживање родитеља и детета у заједничком
друштву представља основни елемент породичног живота, чак и када
је дошло до раскида односа између родитеља ... Домаће мере које
спречавају уживање породичног живота, као што је одлука којом се
родитељу досуђује вршење родитељског права над дететом, представља мешање у право на породични живот ... Међутим, то мешање неће представљати повреду члана 8. ако је 'у складу са законом', тежи
легитимном циљу и ако се може сматрати 'неопходним у демократском друштву' ... Суд примећује да су домаћи судови доследно наглашавали најбоље интересе детета. Они су своје одлуке базирали на једном броју додатних разматрања, као што су однос између родитеља,
став и расположивост родитеља, и посебне карактеристике средине.
У свакој својој одлуци ослонили су се на детаљне и комплетне извештаје служби за децу. Штавише, пошто су мишљења два центра за социјални рад била контрадикторна, првостепени суд је ангажовао завод за ментално здравље да припреми стручно мишљење. Коначни
закључак завода ... заснивао се на посебним мишљењима разних
стручњака који су разговарали са дететом и оба родитеља. Домаћи
судови су узели у обзир чињеницу да је дете присилно одведено од
мајке, али су нашли да у том тренутку није било у њеном најбољем
интересу да буде одведена од оца, из породичног дома за који је везана, и из целе средине у коју се успешно уклопила и у којој је била
окружена љубављу и бригом ... Узимајући у обзир све околности
предмета, коначна одлука да се вршење родитељског права досуди
оцу не може се сматрати непропорционалном у односу на легитимни
циљ заштите најбољих интереса детета. Према томе, Суд сматра да у
овом предмету нема повреде члана 8. Конвенције."
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ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
ПРЕДМЕТ ЦВЕТКОВИЋ против СРБИЈЕ
(представка број 42707/10)
ПРЕСУДА
СТРАЗБУР
7. фебруар 2017. године
Ова пресуда ће бити правоснажна под условима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције. Она може бити предмет редакцијске измене.
У предмету Цветковић против Србије,
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању већа
у саставу:
Luis Lopez Guerra, председник,
Helena Jaderblom,
Helen Keller,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Polačkova,
Georgios A. Serghides, судије,
и Stephen Phillips, секретар одељења,
После већања на затвореној седници 17. јануара 2017. године, Доноси следећу пресуду, која је усвојена тог дана:
ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 42707/10) против Републике Србије које је Суду поднела према члану 34. Конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: "Конвенци459
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ја") српска држављанка, госпођа Сузана Цветковић (у даљем тексту: "подноситељка представке"), 21. јула 2010. године.
2. Подноситељку представке заступала је госпођа Ј. Спасић, адвокат из Власотинаца, у раним фазама поступка. Касније је подноситељка
представке изузетно добила одобрење да заступа саму себе (Правило 36
Пословника Суда). Владу Србије (у даљем тексту: "Влада") првобитно је
заступао њен заступник у то време госпођа В. Родић, а касније госпођа Н.
Плавшић, новоименовани заступник.
3. Подноситељка представке је тврдила да су пресуда Врховног
суда од 28. маја 2009. године, којом се В. Ц. додељује вршење родитељског права над А. Ц., као и њена каснија потврда од стране Уставног суда,
биле произвољне.
4. Представка је 9. маја 2015. године прослеђена Влади.
ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА A. Увод
5. Подноситељка представке рођена је 1981. године и живи у Нишу.
6. Подноситељка представке је 2. фебруара 1999. године родила
кћерку А. Ц. Годину дана касније удала се за В. Ц. ("тужени"), биолошког
оца њене кћерке.
7. В. Ц. је 1. фебруара 2005. године поднела тужбу Општинском
суду у Нишу, тражећи развод брака, вршење родитељског права над А. Ц.
и издржавање за дете.
Б. Привремено вршење родитељског права подноситељке представке
8. Центар за социјални рад из Ниша је 16. маја 2005. године одобрио подноситељки представке привремену бригу и вршење родитељског
права над А. Ц. до развода брака.
9. Дана 23. јуна 2005. године, док су подноситељка представке и
А. Ц. били у заводу за ментално здравље где се дете лечило због поремећеног менталног здравља због развода родитеља, В. Ц. је силом узео А. Ц.
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од подноситељке представке и њеног старања, и док је то чинио физички
је напао подноситељку представке, ударивши је тако да је изгубила свест.
10. Општински суд у Нишу је 25. јула 2005. године издао решење
о привременом вршењу родитељског права којим је тражио да В. Ц. преда
А. Ц. на старање подноситељки представке, до окончања бракоразводне
парнице.
11. Извршитељ је 5. августа 2005. године пратио подноситељку
представке до куће туженог, тражећи да преда дете. Отац туженог и А. Ц.
били су, такође, присутни. Тужени је изјавио да он не би спречавао мајку
да виђа своје дете, али је одбио да је преда, чак и ако треба да плати новчану казну, тврдећи да подноситељка представке не може да обезбеди одговарајуће услове за живот за А. Ц. и да А. Ц. више воли да живи са њим.
12. Суочивши се са пропустом туженог да поступи према решењу
о извршењу, Општински суд у Нишу му је 12. августа 2005. године наложио да плати новчану казну у износу од 10.000,00 динара (РСД; приближно 120 евра (ЕУР)), у року од три дана и да дете врати мајци у истом року.
13. Извршитељ је поново 18. августа 2005. године отишао кући туженог, али тамо није било никога. Истог дана се суд обратио Центру за
социјални рад у Нишу захтевајући хитно поступање, пошто је подноситељка представке тврдила да је реч о насиљу у породици.
14. Центар за социјални рад је 22. августа 2005. године обавестио
суд да је подноситељки представке и туженом саветовао да оду у завод за
ментално здравље да би добили одговарајуће смернице како да међусобно
комуницирају и да би се дете вратило на лечење. Суд је обавештен да је
Центар за социјални рад у Дољевцу преузео одговорност за овај случај,
пошто се тамо налазило пребивалиште туженог.
15. Општински суд је 12. септембра 2005. године наложио туженом да плати још једну новчану казну у износу од РСД 50.000,00 (приближно ЕУР 590) и да А. Ц. врати мајци.
16. Тужени и његов отац су се 15. септембра 2005. године обратили суду, изјавивши да дете не жели да иде код мајке и да одбијају да плате
новчану казну.
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17. Нови покушај да се изврши привремено решење био је 20. септембра 2005. године, овог пута у присуству психолога из Центра за социјални рад у Дољевцу, полицајаца, извршног судије, извршитеља и подноситељке представке. Дете је почело да плаче и одбило је да пође са подноситељком представке. Тужени је изјавио да је разговарао са дететом, подстичући је да оде да живи са мајком ако жели, али је дете то одбило. Подноситељка представке је била мишљења да је дете добило упутства и да је
под притиском, а да је заправо за њу веома везана. Она је желела да дете
одмах одведе, без обзира на њено понашање. Психолог је била против насилног преузимања вршења родитељског права, тврдећи да би то могло
имати негативан утицај на ментално здравље детета и довести до аутизма.
Дете је већ показало неке од ових симптома, али су они престали пошто је
прешла код оца, где је живела пет година. Психолог је предложила да се
мајка и дете почну виђати под надзором Центра у његовим просторијама.
Она је у записнику такође констатовала да би родитељи требало да престану са манипулисањем дететом.
18. Први сусрет мајке и детета десио се 3. октобра 2005. године у
просторијама Центра, али је подноситељка представке касније рекла на
суду да није био успешан, јер је дете било наводно изложено притиску
оца.
19. Приликом следећег сусрета, који је био 14. октобра 2005. године, дете је стално држало оца за руку, плакало и избегавало контакт са
мајком. Овом сусрету психолог није присуствовала, због боловања. Пошто су напустили просторије Центра за социјални рад у Нишу, подноситељка представке и тужени и остали присутни започели су тучу. Отац туженог је наводно физички напао подноситељку представке. Суд је обавестио Центар за социјални рад у Дољевцу о овом догађају, тражећи савет
како даље да поступа.
20. Подноситељка представке је 2. марта 2006. године тражила од
суда да изврши решење о привременом вршењу родитељског права у присуству полиције.
21. Покушај извршења решења о привременом вршењу родитељског права требало је да буде 20. марта 2006. године у просторијама Центра за социјални рад у Нишу у присуству судије, психолога и учитеља из
Центра, подноситељке представке и представника туженог. Тужени и дете
се нису појавили. Дете је наводно било болесно.
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22. Следећи покушај извршења био је 29. маја 2006. године. Тужени се опет није појавио. Према ономе што је његов заступник рекао, он је
прописно позван. Рочишту су присуствовала два психолога, један из Центра за социјални рад из Ниша и други из Центра за социјални рад из Дољевца. Оба су дала своје мишљење у вези са присилним враћањем детета
мајци, психолог из Ниша је тврдио да је то једина могућност, пошто отац
није вољан да дете добровољно преда, а психолог из Дољевца је тврдио
супротно, на основу тога да би то могло да има негативан утицај на даљи
развој детета.
23. Покушај извршења заказан за 13. јун 2006. године, такође, је
одложен због одсуства туженог и његовог заступника.
24. Тужени се 29. јуна 2006. године појавио без детета, јер је наводно она била болесна, али није поднео никакав доказ за ту тврдњу. На
састанку је тврдио да је спреман да дете преда мајци, али да дете одбија
да сарађује.
25. Суд је 27. јула 2006. године поново наложио туженом да плати
казну у износу од РСД 20.000,00 и да дете врати мајци.
26. Суд је 25. децембра 2006. године затражио од Завода за ментално здравље у Нишу да припреми мишљење у вези са извршењем привременог решења о вршењу родитељског права због потешкоћа на које се
наишло у поступку.
27. Завод за ментално здравље у Нишу издао је стручни извештај
28. јуна 2007. године. У извештају су се налазила мишљења психолога,
социолога и неуропсихијатра, јер су сви они обавили разговоре са дететом
и њена оба родитеља. Стручњаци су констатовали да је интелектуална
способност детета била слаба и да је њена емотивна и социјална зрелост
била неразвијена због породичне ситуације. Они су, такође, констатовали
да оба родитеља манипулишу са дететом и да не раде оно што је у њеном
најбољем интересу. Њихово коначно мишљење било је да би принудно
одвајање детета од оца и њене садашње друштвене средине без правилне
психолошке припреме могло у тој фази изазвати одређене психолошке
поремећаје. Стручњаци су саветовали да дете треба да добија савете од
психолога и социолога како би јој се помогло да савлада своју отпорност
према мајци, и да оцу и његовој породици треба помоћи да промене став и
да престану да утичу на дететово мишљење о мајци, и да оба родитеља
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треба да добијају савете о томе како да се понашају у најбољем интересу
детета.
В. Парнични поступак
(развод, вршење родитељског права и издржавање детета)
28. Општински суд је 14. јануара 2008. године пресудио у корист
оца. Брак је тако разведен, В. Ц. је додељено вршење родитељског права
над А. Ц. а подноситељки представке је наложено да даје месечни допринос њеном издржавању. Најзад, суд је утврдио да подноситељка представке има право да проводи време са А. Ц. у просторијама Центра за социјални рад у Дољевцу сваке суботе од 10.00 до 12.00 сати, док се евентуално
не утврди други начин виђања детета.
29. Окружни суд у Нишу и Врховни суд Србије су 12. јуна 2008.
године и 28. маја 2009. године потврдили пресуду Општинског суда у
другој, односно трећој инстанци.
30. Сви горе наведени судови су сматрали да је, "и поред ранијег
принудног одвођења... [из старатељства подноситељке представке] у најбољем интересу А. Ц. да остане код оца пошто би раздвајање могло бити
психолошки штетно. Да би поткрепили овај закључак, судови су се позвали на издвојено мишљење Центра за социјални рад у Дољевцу, поред
стручног извештаја, у коме се наводи да би за А. Ц. заиста било препоручљиво да остане у средини на коју се навикла, где је окружена љубављу и
бригом, и где је створила контакте (види став 27. у горњем тексту).
31. Осим тога, Врховни суд је нашао да нема доказа да је тужени
био насилан према детету или према подноситељки представке.
32. Општински суд је 8. септембра 2008. године обуставио поступак за привремено вршење родитељског права.
33. Подноситељка представке никада није тражила извршење пресуде од 14. јануара 2008. године у вези са недељним виђањима са дететом.
Г. Поступак по уставној жалби
34. Подноситељка представке је 16. марта 2010. године уложила
жалбу Уставном суду, наводећи да су повређена њена родитељска и породична права, жалећи се у суштини на неизвршење решења Општинског
суда о привременом вршењу родитељског права од 25. јула 2005. године.
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Она је, такође, тврдила да коначна пресуда Врховног суда по питању вршења родитељског права над А. Ц. није узела у обзир најбоље интересе
детета и да је ретроактивно потврдила насилно и незаконито понашање В.
Ц. и трајно је одвојила од њеног детета.
35. Уставни суд је 15. марта 2012. године одбио притужбу у вези
са решењем о привременом вршењу родитељског права од 25. јула 2005.
године као закаснелу, пошто је уложена после више од 30 дана од уручивања подноситељки представке пресуде Окружног суда од 12. јуна 2008.
године. У вези са притужбом подноситељке представке на пресуду Врховног суда, Уставни суд ју је одбио у погледу основаности, прихвативши у
потпуности образложење Врховног суда.
Д. Остале релевантне чињенице
1. Кривични поступак против туженог
36. Општински суд у Нишу је 19. октобра 2007. године нашао да је
В. Ц. крив због незаконитог одвођења А. Ц. из старатељства подноситељке представке и осудио га казном затвора од шест месеци, условно на период од две године. Туженом је наложено да дете врати подноситељки
представке у року од петнаест дана од датума правоснажности пресуде.
Окружни суд у Нишу је потврдио ову пресуду 8. априла 2008. године.
37. Поступајући по предлогу подноситељке представке, Општинско јавно тужилаштво у Нишу је 18. августа 2008. године затражило опозив условне казне туженог, али је захтев повукло 16. децембра 2008. године пошто је туженом у међувремену додељено вршење родитељског права
над А. Ц. Општински суд је 25. децембра 2008. године прекинуо поступак
за опозив условне казне.
2. Измена пресуде о вршењу родитељског права
од 14. јануара 2008. године
38. Након захтева подноситељке представке за измену пресуде од
14. јануара 2008. године, Општински суд у Нишу је 12. октобра 2012. године подноситељки представке досудио вршење родитељског права за А.
Ц. и наложио В. Ц. да исплаћује месечно издржавање за дете. Суд је у
образложењу објаснио да је А. Ц. изјавила да сада жели да живи са подноситељком представке и да В. Ц. више нема примедби на тај договор. Ова
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пресуда је постала и правоснажна и извршна 10. новембра 2012. године, а
А. Ц. се убрзо после тога преселила у стан подноситељке представке.
39. Јавно тужилаштво у Нишу је у јулу 2013. године добило кривичну пријаву поднету против В. Ц. због тога што није плаћао издржавање за дете.
3. Однос детета и подноситељке представке
40. Изгледа да је подноситељка представке поново успоставила
контакт са кћерком 19. августа 2012. године, другим речима након седам
година, и убрзо после тога А. Ц. је прешла да живи са подноситељком
представке. Међутим, из докумената које је Влада доставила чини се да
однос мајке и кћерке није добро поново успостављен. А. Ц. се стално враћала оцу кад год је са мајком имала неки неспоразум. Она је чак дала и изјаву полицији да је мајка мучи.
41. А. Ц. се 27. августа 2015. године преселила код оца и изгледа
да она и даље живи са њим како је изабрала. Такође, изгледа да је тужени
поднео захтев за измену пресуде од 12. октобра 2012. године о вршењу
родитељског права над А. Ц. и да је тај поступак још у току.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО
42. Члан 65. ст. 3. и 4. Породичног закона (објављен у "Службеном гласнику РС", број 18/05) наводи да се мишљење детета мора пажљиво ценити у вези са свим питањима и у поступку који се односи на његова
права, узимајући истовремено у обзир дететов узраст и зрелост. Дете које
има десет година може слободно и директно изнети своје мишљење кад
год су у питању његова права. Члан 204. овог закона утврђује да се поступци у вези са породичним споровима у којима је реч и о детету воде по
хитном поступку. Члан 230. прописује обавезан поступак посредовања и
мирења који се мора водити паралелно са бракоразводном парницом ако
иста није покренута на основу заједничког предлога брачних партнера.
Он даље прописује да се то посредовање и мирење спроводи уз стручну
помоћ локалних центaра за социјални рад. Члан 270. прописује да парнични судови морају да прибаве стручна мишљења центра за социјални рад
приликом одлучивања о вршењу, односно лишењу родитељског права.
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ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 8. КОНВЕНЦИЈЕ
43. Ослањајући се на разне одредбе Конвенције, као и Протокола
уз њу, подноситељка представке се у суштини жалила на то да више од
седам година није имала контакт са дететом због пропуста Тужене државе
да изврши сопствене пресуде с тим у вези. Она се даље жалила на то да су
пресуда Врховног суда од 28. маја 2009. године, којом се вршење родитељског права над А. Ц. досуђује В. Ц, као и касније потврда ове пресуде
од стране Уставног суда биле произвољне, и да су у ствари прерасле у потврду претходног насилног понашања В. Ц. Суд сматра да ове притужбе
треба разматрати према члану 8, који гласи:
"Члан 8.
1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног
живота, дома и преписке.
2 Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са законом и неопходно у демократском друштву у интересу
националне безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других."
A. Допуштеност
1. У вези са неизвршењем пресуде од 14. јануара 2008. године у делу који
се односи на права подноситељке представке да виђа дете
44. Влада је изнела да притужбу треба прогласити недопуштеном
због тога што подноситељка представке није исцрпела делотворне домаће
правне лекове. Конкретно, подноситељка није поднела ову притужбу
Уставном суду. Штавише, подноситељка представке није прво тражила
извршење тог дела пресуде пред Основним судом у Нишу.
45. Подноситељка представке није дала коментар на примедбу
Владе.
46. Суд примећује да обавеза да се исцрпе домаћи правни лекови захтева од подносиоца представке да нормално употреби правне лекове који су
доступни и довољни у односу на његове или њене притужбе према Конвен467
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цији (види, међу другим ауторитетима, (прелиминарна примедба) [ВВ], бр.
17153/11 и 29 других, став 71, 25. март 2014. године). Када подносилац представке не испуни ове захтеве, његова или њена представка треба у начелу да
буде проглашена недопуштеном због пропуста да исцрпи домаће правне лекове (види Вучковић и други, цитирана у горњем тексту, став 72).
47. Ако се вратимо на предметни случај, Суд констатује да је подноситељка представке требало да тражи извршење дела пресуде од 14. јануара
2008. године у вези са њеним правима виђања са дететом пред Општинским
судом у Нишу и да је, ако је неопходно, требало да поново изјави притужбу
пред Уставним судом ако је извршење оцењено као неуспешно.
48. Према томе, Суд потврђује примедбу Владе и одбацује ову
притужбу, у складу са чланом 35. ст. 1. и 4. Конвенције, због неисцрпљености домаћих правних лекова.
2. У вези са пресудом Врховног суда од 28. маја 2009. којом се вршење
родитељског права према А. Ц. досуђује В. Ц.
49. Суд констатује да ова притужба није очигледно неоснована у
смислу члана 35. став 3 (a) Конвенције. Он даље констатује да није ни недопуштена по неком другом основу. Она се, према томе, мора прогласити
допуштеном.
Б. Основаност
1. Поднесци странака
50. Подноситељка представке је остала при својој притужби.
51. Влада је изнела да су Врховни суд и Уставни суд подржали
оцене судова ниже инстанце да остваривање родитељских права треба да
остане на оцу, и поред правоснажне кривичне пресуде, јер је то за дете била најмање проблематична одлука, са мање штетних последица за њено
ментално здравље и развој. Она је даље навела да је однос између родитеља био изузетно сложен и пошто је дете имало поремећај, судови су морали да се ослоне на стручно мишљење. Коначно, Влада је констатовала да
је суд усвојио мишљење детета када је дошла до узраста да га изнесе, па је
своју одлуку изменио на одговарајући начин.
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2. Релевантна начела
52. Суд подсећа да уживање родитеља и детета у заједничком друштву представља основни елемент породичног живота, чак и када је дошло
до раскида односа између родитеља (види, међу многим другим ауторитетима, Diamante и Pelliccioni против Сан Марина, број 32250/08, став 170,
27. септембар 2011. године, и Keegan против Ирске, 26. мај 1994. године,
став 50, серија A број 290). Домаће мере које спречавају уживање породичног живота, као што је одлука којом се родитељу досуђује вршење родитељског права над дететом, представља мешање у право на породични живот (види Diamante и Pelliccioni, цитирана у горњем тексту, став 171, са даљим позивањем). Међутим, то мешање неће представљати повреду члана 8.
ако је "у складу са законом", тежи легитимном циљу и ако се може сматрати "неопходним у демократском друштву".
53. Иако је суштински циљ члана 8. да појединца штити од произвољних радњи државних органа, постоје, поред тога, и позитивне обавезе
својствене делотворном "поштовању" породичног живота. У оба контекста, мора се узети у обзир постизање правичне равнотеже између супротстављених интереса појединца и заједнице у целини; у оба контекста држава ужива одређени простор за процену (види Dabrowska против Пољске, број 34568/08, став 44, 2. фебруар 2010. године).
54. Члан 8. даље захтева од домаћих органа да постигну правичну
равнотежу између интереса детета и родитеља и да, у поступку постизања
равнотеже, посвете посебну пажњу најбољим интересима детета. Према
члану 8. родитељ не може имати право на предузимање мера које би штетиле дететовом здрављу и развоју (види Sahin против Немачке [ВВ], број
30943/96, став 66, ЕЦХР 2003-VIII, са даљим позивањем).
55. Улога Суда није да замењује надлежне домаће органе при регулисању питања вршења родитељског права, већ да размотри, у складу
са Конвенцијом, одлуке које су ти органи донели у вршењу свог дискреционог права и да утврди да ли су разлози који би требало да оправдају
донете одлуке били релевантни и довољни (види Sommerfeld против Немачке [ВВ], број 31871/96, став 62, ЕЦХР 2003-VIII и Hokkanen против
Финске, 23. септембар 1994. године, став 55, серија A број 299-A).
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3. Оцена Суда
56. Неспорно је да су домаће пресуде којима се В. Ц. досуђује вршење родитељског права над А. Ц. представљале мешање у право подноситељке представке на поштовање породичног живота према ставу 1. члана 8. Суд
прихвата да је ово мешање било "у складу са законом" и да је тежило легитимном циљу заштите права детета у смислу става 2. члана 8. Остаје да се
утврди да ли је то мешање било неопходно у демократском друштву.
57. У вршењу надзора, Суд не може да се ограничи на разматрање
спорних пресуда изоловано, али мора да на њих гледа у светлу предмета
као целине; он мора да утврди да ли су разлози које су изнели домаћи судови били релевантни и довољни (види Diamante и Pelliccioni, цитирана у
горњем тексту, став 182, и Olsson против Шведске (број 1), 24. март 1988.
године, став 68, серија A број 130).
58. Осим тога, постоји широка сагласност - такође и у међународном праву - која подржава идеју да у свим одлукама у вези са децом, њихови најбољи интереси морају бити најважнији (види Neulinger и Shuruk
против Швајцарске [ВВ], број 41615/07, став 135, ЕЦХР 2010).
59. Суд примећује да су домаћи судови доследно наглашавали најбоље интересе детета. Они су своје одлуке базирали на једном броју додатних разматрања, као што су однос између родитеља, став и расположивост родитеља, и посебне карактеристике средине. У свакој својој одлуци
ослонили су се на детаљне и комплетне извештаје служби за децу.
60. Штавише, пошто су мишљења два центра за социјални рад била контрадикторна, првостепени суд је ангажовао завод за ментално здравље да припреми стручно мишљење. Коначни закључак завода (види став
27. у горњем тексту) заснивао се на посебним мишљењима разних стручњака који су разговарали са дететом и оба родитеља.
61. Домаћи судови су узели у обзир чињеницу да је дете присилно
одведено од мајке, али су нашли да у том тренутку није било у њеном најбољем интересу да буде одведена од оца, из породичног дома за који је
везана, и из целе средине у коју се успешно уклопила и у којој је била
окружена љубављу и бригом.
62. Осим тога, Уставни суд се позвао на наводе подноситељке
представке у вези са насилним понашањем туженог и нашао да нема доказа да је тужени икада поступао насилно према детету или према подноситељки представке (види став 31. у горњем тексту).
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63. Коначно, Суд подсећа да надлежни домаћи органи у начелу имају
бољи положај од међународног судије у процени доказа које имају пред собом (види Olsson против Шведске (број 2), 27. новембар 1992. године, став
90, серија A број 250) и налази да су разлози које су изнели домаћи судови
били битни и довољни и да органи нису прекорачили простор за процену при
доношењу одлуке (упоредити са Hokkanen, цитирана у горњем тексту, став
64 и Olsson (број 2), цитирана у горњем тексту, став 91. и по супротности са
Olsson (број 1), цитирана у горњем тексту, став 83).
64. Узимајући у обзир све околности предмета, коначна одлука да се
вршење родитељског права досуди оцу не може се сматрати непропорционалном у односу на легитимни циљ заштите најбољих интереса детета.
65. Према томе, Суд сматра да у овом предмету нема повреде члана 8. Конвенције.
II. ОСТАЛЕ НАВОДНЕ ПОВРЕДЕ КОНВЕНЦИЈЕ
66. Подноситељка представке такође се притуживала према разним
одредбама Конвенције, као и Протокола уз њу, због неизвршења решења о
привременом вршењу родитељског права Општинског суда у Нишу од 25. јула 2005. године. Иако је подноситељка представке ово питање изнела пред
Уставни суд, она је то урадила са закашњењем (види став 35. у горњем тексту). Подноситељка представке није испунила процесне захтеве домаћег права па, према томе, није исцрпела домаће правне лекове. Према томе, ова притужба се мора одбацити у складу са чланом 35. ст. 1. и 4. Конвенције.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
1. Проглашава притужбе у вези са пресудом Врховног суда допуштеним, а преостали део представке недопуштеним.
2. Утврђује да није било повреде члана 8. Конвенције.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на
дан 7. фебруара 2016. године, у складу са правилом 77 ст. 2. и 3. Пословника Суда.
Stephen Phillips
Секретар

Luis Lopez Guerra
President
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Пресуда Европског суда за људска права
Предмет ДИМОВИЋ против СРБИЈЕ
Сентенца
(извод из пресуде)
"Подносиоци представке су тврдили да нису имали правично
суђење, јер нису добили прилику да испитују С. К, након што је његова изјава прихваћена као доказ за време поновног суђења. Они су даље тврдили да је њихова осуда била заснована искључиво на изјави С. К, нагласивши да изјава није била дата пред судом и да је опозвана у каснијим
фазама кривичног поступка ... Суд прво примећује да је С. К. преминуо
пре поновног суђења. Међутим, С. К. је био доступан испитивању све
време поступка у оквиру првог суђења. Домаћи суд је, према томе, имао
довољно могућности да прикаже изјаву коју је он дао 26. јануара 2006.
године као доказ, да је то желео да учини, што би одбрани пружило прилику да је лично оспори. Међутим, тужилаштво није од суда тражило
ни да ову изјаву призна као доказ, нити је то суд учинио на сопствену иницијативу за време првог суђења. Због тога ова изјава није призната као
доказ до поновног суђења, када је С. К. већ био преминуо и одбрана није могла да га унакрсно испита ... Суд закључује да је немогућност одбране да разматра спорни доказ личним суочавањем сведока, како се захтева
чланом 6. ст. 1. и 3(д) Конвенције, углавном била резултат недостатка
марљивости на страни домаћих судова. Из тих разлога, Суд утврђује да не
постоји добар разлог за непризнавањем изјаве С. К. као доказа до времена
након његове смрти ... У процени свеопште правичности суђења, Суд констатује да се осуда подносилаца представке одлучујуће заснивала на непровереном доказу и да су постојали недовољни уравнотежујући фактори
за накнаду потешкоћа под којима је одбрана радила. Суд, такође, даје
значајну тежину чињеници да је одсуство марљивости на страни домаћих
органа било примарни разлог за прихватање изјаве С. К. као доказа тек
након његове смрти и, сходно томе, немогућности одбране да да га унакрсно испита на претресу. Он, према томе, налази да је дошло до повреде
члана 6. ст. 1. и 3 (д) Конвенције."
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ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
Предмет ДИМОВИЋ против СРБИЈЕ
(представка број 24463/11)
ПРЕСУДА
СТРАЗБУР
28. јун 2016. године
Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним
у члану 44. став 2. Конвенције. Она може бити предмет редакцијских измена.
У предмету Димовић против Србије,
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Већа
у саставу:
Luis Lopez Guerra, председник,
Helena Jaderblom,
Johannes Silvis,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Polačkova,
Georgios A. Serghides, судије,
и Stephen Phillips, секретар Одељења,
После већања на затвореној седници одржаној 7. јуна 2016. године, изриче следећу пресуду, која је усвојена на тај дан:
ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 24463/11) против Републике Србије коју су Суду поднела, према члану 34. Конвенције
за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: "Конвенција"), два српска држављанина, господин Ивица Димовић и господин Јо473
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жеф Димовић (у даљем тексту: "подносиоци представке"), 5. марта 2011.
године.
2. Подносиоце представке заступао је господин В. Јухас Ђурић,
адвокат из Суботице. Владу Србије (у даљем тексту "Влада") заступао је
њен заступник, госпођа В. Родић.
3. Подносиоци представке су тврдили да је повређено њихово право на одбрану у вези са сведоцима.
4. Представка је 5. јануара 2015. године достављена Влади.
ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
5. Подносиоци представке рођени су 1980. године, односно 1964.
године и живе у месту Хајдуково.
6. Против подносилаца представке и њиховог пријатеља С. К. је
12. фебруара 2007. године подигнута оптужница, јер су наводно украли
пресу за грожђе.
7. Општински суд у Суботици је 25. јануара 2008. године ослободио сва три окривљена лица од ових оптужби. Он је, при томе, објаснио
да иако је постојао доказ да су поседовали пресу, није било ничега што би
указивало да су је стекли кривичном радњом. Сами подносиоци представке су тврдили да су пресу нашли бачену, док је С. К. порекао оптужбе и
након тога се бранио ћутањем. За време суђења није изнет ниједан материјални доказ и, осим изјаве наводне жртве - која је тврдила да преса ради
и да ју је чувао закључану у дворишту - изјаве два сведока ишле су у прилог одбрани подносилаца представке.
8. Тужилаштво је 8. априла 2008. године уложило жалбу на ову
пресуду, посебно нагласивши да првостепени суд није узео у обзир изјаву
коју је полицији 26. јануара 2006. године дао С. К. (иако у одсуству подносилаца представке и њиховог пуномоћника, који није био позван да томе присуствује).
9. Окружни суд у Суботици је 12. маја 2008. године укинуо спорну
пресуду и наложио поновно суђење. Суд је објаснио да је изјава на коју се
тужилаштво позива посебно важна, јер је том приликом С. К. признао - у
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присуству свог пуномоћника - да је он пресу украо заједно са подносиоцима представке. С. К. је касније опозвао ово признање тврдећи да је дато
под дејством алкохола, а затим је одбио да одговори на даља питања, па је
требало да Општински суд поново размотри ове околности, иако је и само
тужилаштво првобитно пропустило да тражи да се изјава С. К. од 26. јануара 2006. године узме као доказ. Суд је сматрао да је овај пропуст Општинског суда "нејасан и необјашњив".
10. С. К. је преминуо 12. октобра 2008. године, а Општински суд је
29. децембра 2008. године обуставио поступак против њега.
11. Општински суд је 19. фебруара 2009. године, пошто је одржао
претрес и прочитао изјаву С. К. од 26. јануара 2006. године пред странкама, нашао да су подносиоци представке криви. Први подносилац представке је осуђен на казну затвора од шест месеци, док је други подносилац представке осуђен на условну казну затвора у трајању од две године.
У образложењу се суд првенствено ослонио на изјаву С. К. од 26. јануара
2006. године. За време поновног суђења нису изнети никакви другачији
докази, осим оних изнетих та време првог суђења.
12. Окружни суд је 29. јула 2009. године потврдио ову пресуду по
жалби, а 7. октобра 2010. године Врховни суд је одбацио даљи захтев подносилаца представке за испитивање законитости правоснажне пресуде.
13. У међувремену, 11. септембра 2009. године, подносиоци представке су уложили уставну жалбу Уставном суду, наводећи да је њихова
осуда била заснована на сведочењу лица за које никада нису имали прилику да га унакрсно испитају и које ју је, у сваком случају, касније опозвало.
14. Уставни суд је 14. октобра 2010 . године одбацио уставну жалбу
подносилаца представке као очигледно неосновану, додавши да нижи судови - због смрти С. К. - нису имали другог избора, већ да прихвате његову
ранију изјаву дату полицији и да, свакако, нису више могли да прихвате
примедбу подносилаца представке у вези са унакрсним испитивањем.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО И ПРАКСА
15. Члан 226. став 9. Законика о кривичном поступку (објављен у
"Службеном листу СРЈ", број 70/01, измене објављене у "Службеном листу
СРЈ", број 68/02 и "Службеном гласнику РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07
и 122/08), прописује да се изјава коју осумњичени да у полицијској станици
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у присуству његовог опуномоћника може употребити као доказ у каснијем
кривичном суђењу против њега. Иако ова одредба даље захтева да се јавни
тужилац позове да присуствује овом испитивању, не постоји никаква додатна обавеза да се позову други тужени или њихов пуномоћник.
16. Члан 337. став 1 (1) Законика о кривичном поступку прописује, између осталог, да се изјаве које дају саоптужени могу прочитати у суду, и тиме
прихватити као доказ, ако је лице о коме је реч у међувремену преминуло.
17. Свака таква изјава дата ван кривичног поступка, као и изјаве
дате суду пре враћања предмета на нижу инстанцу, не морају се узимати у
обзир (види "Коментар Законика о кривичном поступку", проф. др Тихомир Васиљевић и проф. др Момчило Грубач, ИДП Јустинијан, Београд,
2005, стр. 555, став 1; види, такође, одлуку Савезног суда Кзс. 2/79 од 19.
јануара 1979. године).
ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛ. 6. СТАВ 1. И 3. КОНВЕНЦИЈЕ
18. Подносиоци представке притужују се, према члану 6. ст. 1. и 3
(г) Конвенције, на општу правичност горе наведеног кривичног поступка,
посебно на њихове осуде, које су биле засноване на изјави лица које никада нису имали прилику да унакрсно испитају и које је, у сваком случају,
касније опозвало своју изјаву. Релевантни део члана 6. гласи како следи:
"1. Свако, током одлучивања ... о кривичној пријави против њега,
има право на правичну и јавну расправу ... пред независним и непристрасним судом ...
3. Свако ко је оптужен за кривично дело има следећа минимална права:
(г) да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају ..."
A. Допуштеност
1. Злоупотреба права на појединачну представку
19. Влада је од Суда тражила да представку прогласи недопуштеном због злоупотребе права на појединачну представку. Она је посебно
прво истакла да "понашање пуномоћника подносилаца представке треба
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узети у обзир прво што је, са једне стране, тражио накнаду трошкова за
сва три оптужена у кривичном поступку, који су му досуђени из буџета.
Са друге стране, он покушава на основу ове представке... да извуче корист из чињенице да је један од оптужених преминуо". Она је даље тврдила да је представник подносилаца представке обмануо Суд наводећи да су
њихове осуде биле искључиво засноване на изјави С.К.
20. Подносиоци представке се нису сложили. Они су тврдили да је
дужност њиховог законског представника била да брани њихове интересе
и пред домаћим судовима и пред Судом, без обзира на смрт њиховог саоптуженог.
21. Суд је доследно утврђивао да свако понашање подносиоца
представке које је очигледно супротно сврси права на појединачну представку, како је предвиђено Конвенцијом, и које отежава правилно функционисање Суда или прописно вођење поступка пред њим, представља
злоупотребу права на представку (види Mirojubovs и други против Летоније, број 798/05, ст. 62. и 65, 15. септембар 2009. године). Међутим, одбацивање представке на основу злоупотребе права на представку је изузетна
мера (види Mirojubovs и други, цитирана у горњем тексту, став 62.) и до
сада је примењена само у ограниченом броју случајева. Суд је посебно одбацио представке које представљају злоупотребу права према члану 35.
став 3. Конвенције, ако су јасно засноване на нетачним или обмањујућим
информацијама (види Gross против Швајцарске [ВВ], број 67810/10, став
28, ЕЦХР 2014; Pirtskhalaishvili против Грузије (одлука), број 44328/05,
29. април 2010. године; Khvichia против Грузије (одлука), број 26446/06,
23. јун 2009. године); Keretchashvili против Грузије (одлука), број 5667/02,
2. мај 2006. године и Rehak против Чешке Републике (одлука), број
67208/01, 18. мај 2004. године), или ако им је очигледно недостајала
стварна сврха (види Јовановић против Србије (одлука), број 40348/08, 7.
март 2014. године), или ако су садржавале увредљив језик (види, на пример, Rehak, цитирана у горњем тексту) или ако је прекршено начело поверљивости пријатељског поравнања (види, на пример, Попов против
Молдавије (број 1), број 74153/01, став 48, 18. јануар 2005. године).
22. Ако се вратимо на предметни случај, Суд примећује да се
спорно понашање подносилаца представке и њиховог заступника не може
сматрати супротним сврси права на појединачну представку. Суд се слаже
са подносиоцима представке да је одлука њиховог заступника да Суду
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поднесе представку представљала само извршење његових дужности у самом остваривању права подносилаца представке на појединачну представку. Смрт лица саоптуженог са подносиоцима представке у кривичном
поступку подносилаца представке пред домаћим судовима не може се
сматрати фактором који доприноси злоупотреби права на појединачну
представку са њихове стране, већ пре питањем које је довело до подношења представке пред Судом на првом месту.
23. У вези са тврдњом Владе да су подносиоци представке обманули Суд наводећи да су њихове осуде биле искључиво засноване на изјави С. К, Суд налази да је то правни аргумент подносилаца представке у
вези наводне повреде њиховог права на правично суђење. На Суду је да
оцени основаност тог аргумента, након разматрања свог расположивог
материјала, укључујући и спорне одлуке домаћих судова које су подносиоци представке правилно поднели.
24. Из ових разлога, Суд одбацује примедбу Владе у вези са злоупотребом права на појединачну представку.
2. Правило рока од шест месеци и неисцрпеност
домаћих правних лекова
25. Влада се бранила да подносиоци представке нису исцрпели
расположиве домаће правне лекове и да су њихове притужбе поднете ван
рока. Влада је посебно тврдила да уставна жалба није делотворан правни
лек у случају подносилаца представке. Они су, према томе, требали да
поднесу своју представку Суду у року од шест месеци након што је Општински суд прихватио изјаву С. К. као доказ 19. фебруара 2009. године.
Алтернативно, Влада је тврдила да жалба коју су подносиоци представке
поднели Уставном суду није суштински иста као притужба поднета Суду.
Према мишљењу Владе, они су се заправо жалили на пресуду Окружног
суда у Суботици од 12. маја 2008. године, којом је ослобађање подносилаца представке од оптужби укинуто и којом је наложено поновно суђење.
Они се, према томе, нису обратили Уставном суду на одговарајући начин,
чиме су пропустили да исцрпе расположиве домаће правне лекове.
26. Подносиоци представке се нису сложили са тим.
27. Суд је већ утврдио да би уставну жалбу требало, у начелу, сматрати делотворним домаћим правним леком у смислу члана 35. став 1.
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Конвенције у односу на све представке поднете против Србије после 7.
августа 2008. године (види (прелиминарна примедба) [ВВ], бр. 17153/11 и
29 других, став 84, 25. март 2014. године и , бр. 44698/06 и остале, став 51,
1. децембар 2009. године). Он не види ниједан разлог да одступи од ове
праксе у околностима предметног случаја. С обзиром на то, рок од шест
месеци треба рачунати од тренутка када су подносиоци представке примили одлуку Уставног суда 21. фебруара 2011. године - четрнаест дана
пре подношења представке.
28. Суд даље налази да је очигледно из примерака уставне жалбе
подносилаца представке и одлуке Уставног суда да су, супротно тврдњи
Владе, подносиоци представке изричито поднели притужбу која је идентична притужби поднетој овом Суду. У суштини, они су се жалили на
правичност поступка вођеног по решењу о поновном суђењу због прихватања изјаве С. К. као доказа.
29. Из тих разлога, Суд одбацује примедбу Владе у оба смера у вези са
неисцрпеношћу домаћих правних лекова и правилом рока од шест месеци.
30. Суд даље примећује да представка није очигледно неоснована
у смислу члана 35. став 3 (a) Конвенције. Он даље констатује да није ни
недопуштена по неком другом основу. Она се, према томе, мора прогласити допуштеном.
Б. Основаност
1. Аргументи страна
31. Подносиоци представке су тврдили да нису имали правично
суђење, јер нису добили прилику да испитују С. К, након што је његова
изјава прихваћена као доказ за време поновног суђења. Они су даље тврдили да је њихова осуда била заснована искључиво на изјави С. К, нагласивши да изјава није била дата пред судом и да је опозвана у каснијим фазама кривичног поступка.
32. Влада се није сложила. Она је тврдила да домаћи судови нису
засновали своју одлуку искључиво на изјави С. К, већ да су у обзир такође
узели и изјаве разних других сведока. Она је даље тврдила да је, иако изјава С. К. није дата пред судовима већ полицији, она узета на правилан на479
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чин. Влада је, такође, позвала Суд да узме у обзир чињеницу да је, у каснијој фази поступка, С. К. дао изјаве пред судом.
2. Оцена Суда
(a) Општа начела
33. Суд на почетку подсећа да је допуштеност доказа првенствено
питање које регулише национални закон и према општем правилу на националним је судовима да оцене доказе пред њима. Задатак Суда, према
Конвенцији, није да доноси одлуку о томе да ли су изјаве сведока прописно прихваћене као докази, већ да утврди да ли је поступак у целини,
укључујући и начин на који је доказ узет, правичан (види, међу многим
другим ауторитетима, [ВВ], број 22978/05, став 162, ЕЦХР 2010).
34. Суд даље констатује да су гаранције у ставу 3 (г) члана 6. посебни аспекти права на правично суђење утврђеног у ставу 1. ове одредбе
који се морају узети у обзир при оцени правичности поступка. Осим тога,
примарна обавеза Суда је према члану 6. став 1. да оцени општу правичност кривичног поступка (види Taxquet против Белгије [ВВ], број 926/05,
став 84, ЕЦХР 2010).
35. Члан 6. став 3 (г) предвиђа начело да се, пре него што оптужени
буде осуђен, морају нормално извести сви докази против њега, у његовом
присуству, на јавном претресу, ради изношења супротних аргумената. Могући су изузеци од овог начела, али права одбране не смеју бити повређена,
што, по правилу, захтева да оптужени добије одговарајућу и прописну прилику да их оспори и испита сведока против њега, било када сведок даје изјаву или у каснијој фази поступка (види, на пример, Solakov против Бивше Југословенске Републике Македоније, број 47023/99, став 57, ЕЦХР 2001-X).
36. У складу са начелима развијеним у пракси Суда, неопходно је да
се у три фазе размотри спојивост поступка у ком су изјаве сведока који није
био присутан и испитиван на суђењу употребљене као доказ са чланом 6. ст.
1. и 3 (г) Конвенције (види Schatschaschwili против Немачке [ВВ], број
9154/10, став 107, ЕЦХР 2015 и Al-Khawaja и Tahery против Уједињеног Краљевства [ВВ], бр. 26766/05 и 22228/06, став 119, ЕЦХР 2011; види такође резиме права у предмету Seton против Уједињеног Краљевства, број 55287/10,
ст. 58. и 59, 31. март 2016 . године, још није правоснажна).
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37. Прво, Суд мора да размотри да ли је постојао добар разлог да се
прихвати доказ одсутног сведока, имајући у виду да по општем правилу сведок треба да изнесе доказ током суђења и да треба учинити све разумне напоре да се обезбеди њихово присуство (Schatschaschwili, цитирана у горњем
тексту, ст. 110-111. и 117-118.). Суд нормално прихвата као доказ сам по себи
да смрт сведока представља добар разлог да се дозволи да се њихове претходно дате изјаве прихвате као доказ, а да се одбрани не да прилика да унакрсно испита овог сведока лично (види, на пример, Al-Khawaja и Tahery, цитирану у горњем тексту, ст. 103, 121. и 153; Ferrantelli и Santangelo против Италије, 7. август 1996. године, став 52, Извештаји 1996-III и Mika против Шведске (одлука), број 31243/06, став 37, 27. јануар 2009. године). Међутим, то
прихватање није безусловно. У свим тим случајевима, смрт сведока десила се
убрзо након што је изјава дата у припреми суђења или, у сваком случају, пре
завршетка првостепеног суђења. Анализа ових предмета јасно показује да се
немогућност одбране да испита такве сведоке не може оправдано приписати
недостатку марљивости на страни домаћих судова.
38. Друго, неопходно је да се утврди да ли је одсуство сведока било
искључиви или одлучујући основ за осуду оптуженог (види Schatschaschwili,
цитирана у горњем тексту, став 107. и Al-Khawaja и Tahery, цитирана у горњем тексту, ст. 119. и 126-47.). Према "правилу искључивости и одлучивања", ако је осуда оптуженог искључиво или углавном заснована на доказима
сведока које оптужени не може да испита у некој фази суђења, његова права
одбране су неоправдано ограничена. У овом контексту, реч "одлучујући" треба уско схватити као доказ који указују на важност или значај који ће вероватно бити одлучујући за исход предмета (види Schatschaschwili, цитирана у
горњем тексту, став 123. и Al-Khawaja и Tahery, цитирана у горњем тексту,
став 131.). Када је непроверени доказ сведока поткрепљен другим потврдним
доказом, оцена да ли је то одлучујуће зависиће од јачине поткрепљујућег доказа: што је други инкриминишући доказ јачи то је мања вероватноћа да ће
се доказ одсутног сведока третирати као одлучујући. Међутим, како члан 6.
став 3. Конвенције треба тумачити у контексту општег разматрања правичности поступка, правило искључивости и одлучивања не треба примењивати
круто. Посебно, када је препричана изјава једини или одлучујући доказ против оптуженог, њено прихватање као доказа неће аутоматски имати за резултат повреду члана 6. став 1. Међутим, пошто прихватање таквог доказа носи
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значајну тежину у оцени опште правичности поступка, Суд мора тај поступак подвргнути најтемељнијем испитивању.
39. Ово је улога треће фазе у којој Суд мора да утврди да ли је било
довољно контра уравнотежујућих фактора, укључујући и јаке процесне гаранције, да се надокнаде потешкоће нанете одбрани због прихватања непровереног доказа и да се осигура да суђење, у целини, буде правично (види
Khawaja и Tahery, цитирана у горњем тексту, став 147.). Ови контра уравнотежујући фактори укључују мере које дозвољавају правичну и правилну оцену поузданости непровереног доказа. То би дозволило да се осуда заснива само на таквом доказу ако је довољно поуздан, с обзиром на његову важност за
случај. Обим контра уравнотежујућих фактора неопходних да би се суђење
сматрало правичним зависиће од тежине доказа одсутног сведока. Што је тај
доказ важнији, то ће контра уравнотежујући фактори морати да носе већу тежину да би се поступак као целина сматрао правичним.
40. Као што је Велико веће појаснило у својој пресуди у предмету
Schatschaschwili, ове три фазе су међусобно повезане и, узете заједно, служе да се утврди да ли је кривични поступак у питању, као целина, био
правичан (види Schatschaschwili, цитирана у горњем тексту, став 118.).
Непостојање доброг разлога за одсуство сведока не може, само по себи,
бити довољно да се закључи да суђење није правично, иако то остаје веома важан фактор за одмеравање равнотеже оцене опште правичности и
оног фактора који може да пребаци равнотежу у корист утврђивања повреде члана 6. ст. 1. и 3(г). Штавише, с обзиром да је његова задатак да
утврди да ли је поступак у целини био правичан, Суд не треба само да
разматра постојање довољних контра уравнотежујућих фактора у предметима у којима је доказ одсутног сведока био једини или одлучујући основ
за осуду подносиоца представке, већ такође и у случајевима где је утврдио да је нејасно да ли је доказ у питању једини или одлучујући, али је и
поред тога задовољавајући и да је имао значајну тежину и да би његово
прихватање могло бити штетно за одбрану.
(б) Примена ових начела на конкретан случај
(i) Да ли је постојао добар разлог за одсуство С. К. на суђењу
41. Суд прво примећује да је С. К. преминуо пре поновног суђења.
Међутим, С. К. је био доступан испитивању све време поступка у оквиру првог суђења. Домаћи суд је, према томе, имао довољно могућности да прика482
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же изјаву коју је он дао 26. јануара 2006. године као доказ, да је то желео да
учини, што би одбрани пружило прилику да је лично оспори. Међутим, тужилаштво није од суда тражило ни да ову изјаву призна као доказ, нити је то
суд учинио на сопствену иницијативу за време првог суђења. Због тога ова
изјава није призната као доказ до поновног суђења, када је С. К. већ био преминуо и одбрана није могла да га унакрсно испита.
42. Суд, такође, примећује да је Окружни суд, у својој одлуци од
12. маја 2008. године којом је наложено поновно суђење, описао пропуст
Општинског суда да прихвати као доказ изјаву С. К. као "нејасан и необјашњив". Суд закључује да је немогућност одбране да разматра спорни доказ личним суочавањем сведока, како се захтева чланом 6. ст. 1. и 3(d)
Конвенције, углавном била резултат недостатка марљивости на страни домаћих судова. Из тих разлога, Суд утврђује да не постоји добар разлог за
непризнавањем изјаве С. К. као доказа до времена након његове смрти.
(ii) Да ли је доказ одсутног сведока био једини или одлучујући основ
за осуду подносилаца представке
43. У вези са питањем да ли је изјава одсутног сведока која је призната као доказ представљала искључиви или одлучујући основ за осуду
оптуженог, Суд примећује да је изјава С. К, као једини нови доказ приказан за време новог суђења, била довољно важна да се направи разлика између ослобађања подносилаца представке и њихове осуде, што се може
јасно видети из поређења пресуда Општинског суда од 25. јануара 2008.
године и 19. фебруара 2009. године (види, уз одговарајуће измене, Mild и
Virtanen против Финске, бр. 39481/98 и 40227/98, став 47, 26. јул 2005. године). Суд даље констатује да је једини други доказ у извесној мери комплементаран верзији догађаја тужилаштва била изјава коју је дала наводна жртва у вези са питањем да ли је преса била напуштена или је била у
функцији, док су је све друге изјаве сведока оспоравале (види став 7. у
горњем тексту). Суд најзад констатује да на суђењу није изнет ниједан материјални доказ. Пошто је тако, Суд је задовољан што је изјава С. К. била
одлучујући основ за осуду подносилаца представке.
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(iii) Да ли је било довољно уравнотежавајућих фактора да се
надокнаде потешкоће у којима је одбрана радила
44. Суд мора даље утврдити, у трећем кораку, да ли је било довољно уравнотежавајућих фактора да се надокнаде потешкоће у којима је
одбрана радила због прихватања одлучујућег доказа одсутног сведока.
Суд прво констатује да у пресудама домаћих судова нема назнаке да су
изјави коју је дао С. К. приступили са неком посебном пажњом или да је
чињеница да је он одсутан сведок подстакла домаће судове да посвете мању тежину његовој изјави (упоредити, на пример, са Al-Khawaja и Tahery,
цитирана у горњем тексту, став 157.).
45. Суд даље примећује да домаћи судови нису имали пред собом
никакав додатни оптужујући доказ који поткрепљује изјаву С. К, уз изузетак раније изјаве коју је дала наводна жртва. Што је најважније, Суд констатује да домаћи органи нису озбиљно покушали да сакупе даље доказе
да би се утврдиле пресудне чињенице за утврђивање кривичне одговорности подносилаца представке, конкретно да ли је преса за грожђе била напуштена или је била у функцији.
46. Суд, такође, примећује да су подносиоци представке имали
прилику да дају сопствену верзију догађаја за време суђења и да оспоре
кредибилитет изјаве С. К. Међутим, домаћи судови нису ништа предузели
да испитају тврдње самог С. К. За време првог суђења, а које је адвокат
одбране поновио за време поновног суђења да С. К. мора да је дао изјаву,
ако ју је заиста дао, док је био под дејством алкохола.
47. С обзиром на горе наведено, Суд утврђује да нису постојали
уравнотежујући фактори да се надокнаде потешкоће под којима је одбрана радила због прихватања непроверене изјаве сведока као доказа који је
послужио као одлучујућа основа за осуду подносилаца представке.
(iv) Закључак
48. У процени свеопште правичности суђења, Суд констатује да се
осуда подносилаца представке одлучујуће заснивала на непровереном доказу
и да су постојали недовољни уравнотежујући фактори за накнаду потешкоћа
под којима је одбрана радила. Суд, такође, даје значајну тежину чињеници да
је одсуство марљивости на страни домаћих органа било примарни разлог за
прихватање изјаве С. К. као доказа тек након његове смрти и, сходно томе,
484

Билтен Врховног касационог суда
немогућности одбране да да га унакрсно испита на претресу. Он, према томе,
налази да је дошло до повреде члана 6. ст. 1. и 3 (г) Конвенције.
II. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
49. Члан 41. Конвенције прописује:
"Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а
унутрашње право Високе стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити правично задовољење оштећеној странци."
A. Штета
50. Подносилац представке Ивица Димовић тражио је 3.500 евра
(ЕУР) на име накнаде нематеријалне штете, објаснивши да је због повреде
његових права био осуђен за кривично дело и да је морао да проведе шест
месеци у затвору. Подносилац представке Јожеф Димовић тражио је 2.500
евра (ЕУР) на име накнаде нематеријалне штете.
51. Влада је изнела да би, ако Суд утврди повреду права подносилаца представке, "само утврђивање повреде било довољно правично задовољење у овом предмету."
52. Суд сматра да су подносиоци представке морали претрпети бол и
бригу због утврђених повреда. Пресуђујући на основу правичности, он подносиоцу представке Ивици Димовићу досуђује 3.000 евра, а подносиоцу
представке Јожефу Димовићу 2.000 евра на име нематеријалне штете.
Б. Трошкови
53. Подносиоци представке су, такође, заједно тражили 4.182,30
евра за трошкове настале пред домаћим судовима и 1.100 евра за трошкове пред Судом.
54. Влада је тврдила да је заједнички захтев подносилаца представке претеран.
55. У складу са праксом Суда, подносилац представке има право
на накнаду трошкова само у оној мери у којој је показано да су они заиста
и неопходно настали и да су разумни у износу. У овом предмету, пошто је
размотрио документа која поседује и горе наведене критеријуме, Суд сма485
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тра да је оправдано да досуди износ од 5.282,30 евра за покриће трошкова
по свим тачкама.
В. Затезна камата
56. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована
на најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три
процентна поена.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
1. Проглашава представку допуштеном;
2. Утврђује да је дошло до повреде члана 6. ст. 1. и 3 (г) Конвенције, разматраних заједно;
3. Утврђује
(а) да Тужена држава треба да исплати подносиоцима представке,
у року од три месеца од датума када пресуда постане правоснажна у складу са чланом 44. став. 2. Конвенције, следеће износе, који ће се претворити у српске динаре према курсу важећем на дан исплате;
(i) ЕУР 3.000 (три хиљаде евра), заједно са порезом који се може
платити, на име нематеријалне штете подносиоцу представке Ивици Димовићу;
(ii) ЕУР 2.000 (две хиљаде евра), заједно са порезом који се може
платити, на име нематеријалне штете подносиоцу представке Јожефу Димовићу;
(iii) ЕУР 5.282.30 (пет хиљада две стотине осамдесет два евра и
тридесет центи), заједно са порезом који се може платити подносиоцима
представке, на име трошкова;
(б) да по истеку горе наведена три месеца до исплате, треба платити обичну камату на горе наведене износе по стопи која је једнака најнижој каматној стопи Европске централне банке у законском периоду уз додатак од три процентна поена.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на
дан 28. јуна 2016, у складу са правилом 77. ст. 2. и 3. Пословника Суда.
Stephen Phillips
Секретар

Luis Lopez Guerra
Председник
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ПРЕДМЕТ МИЛЕНКОВИЋ против СРБИЈЕ
Сентенца
(извод из пресуде)
"Суд примећује да је 6. новембра 2007. године подносилац
представке кажњен у поступку вођеном према Закону о прекршајима
из 2005. године због дела која се пре сматрају 'прекршајима', а не
'кривичним делима' према правној класификацији у Србији ... Суд
подсећа да правна квалификација поступка према домаћем праву не
може бити једини критеријум од важности за примену начела ne bis in
idem према члану 4. став 1. Протокола број 7 ... Појам 'казнени поступак' у тексту члана 4. Протокола број 7 мора се тумачити у светлу општих начела о одговарајућим појмовима 'кривична оптужба' и 'казна' из члана 6. односно 7. Конвенције ... Утврђена пракса Суда износи три критеријума, заједнички позната као 'Енгелови критеријуми'
... које треба узети у обзир приликом утврђивања да ли је "'кривична
оптужба' постојала или не. Први критеријум је правна класификација дела према националном праву, други је сама природа дела, и трећи је степен озбиљности казне којој се особа у питању излаже. Други
и трећи критеријум су алтернативни и нису обавезно кумулативни.
Ово, међутим, не искључује кумулативан приступ када посебна анализа сваког критеријума не омогућава постизање јасног закључка о
постојању кривичне оптужбе ... У конкретном предмету, Суд примећује да су оба поступка покренута на основу полицијског извештаја о
инциденту од 17. октобра 2006. године ... Одлука у поступку донета је
6. новембра 2007. године, а странке нису искористиле право жалбе.
Стога, након што рок за жалбу истекао, одлука је добила снагу res judicata. У међувремену, кривични поступак је почео 4. априла 2007. године, и неко време су вођена два упоредна поступка. У време када је
прекршајна осуда добила снагу res judicata, кривични поступак је још
био у току пред првостепеним судом. У тим околностима ... Суд нала487
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зи да су домаћи органи дозволили да се води дупли кривични поступак, уз пуно сазнање о претходној осуди подносиоца представке за
исто дело. У светлу горе наведеног, подносилац представке је 'осуђен'
у прекршајном поступку, који се може упоредити са 'кривичним поступком' у оквиру аутономног значења овог израза према Конвенцији. Након што је ова 'осуда' постала правоснажна и упркос његовој
жалби на основу начела ne bis in idem, утврђено је да је подносилац
представке оглашен кривим за кривично дело које се односи на исто
понашање и суштински исте чињенице као оне за које је кажњен у
прекршајном поступку ... Према томе, дошло је до повреде члана 4.
Протокола број 7."

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
ПРЕДМЕТ МИЛЕНКОВИЋ против СРБИЈЕ
(представка број 50124/13)
ПРЕСУДА
СТРАЗБУР
1. март 2016. године
Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у
члану 44. став 2. Конвенције. Она може бити предмет редакцијске измене.
У предмету Миленковић против Србије,
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Већа
у саставу:
Luis Lopez Guerra, председник,
Helena Jaderblom,
George Nicolaou,
Helen Keller,
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Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Polačkova, судије,
и Marialena Tsirli, заменик Секретара одељења,
После већања на затвореној седници 9. фебруара 2016. године,
Доноси следећу пресуду, која је усвојена тог дана:
ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 50124/13) против Републике Србије, коју је Суду поднео према члану 34. Конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: "Конвенција") српски држављанин, господин Момчило Миленковић (у даљем тексту: "Подносилац представке"), 12. јуна 2013. године.
2. Подносиоца представкe заступао је господин З. Ђуришић, адвокат из Лесковца. Владу Србије (у даљем тексту: "Влада") заступао је њен
заступник, госпођа В. Родић.
3. Подносилац представке је тврдио да је повређено његово право
да му се не суди два пута у истој ствари.
4. Представка је 15. јануара 2014. године прослеђена Влади.
ЧИЊЕНИЦЕ I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
5. Подносилац представке је рођен 1969. године и живи у Лесковцу.
6. Полиција из Лесковца је 17. октобра 2006. године обавестила
локалног прекршајног судију и јавног тужиоца о насилном инциденту између подносиоца представке и извесног Р. Ц. до ког је дошло 12. октобра
2006. године у околини Лесковца.
A. Осуда подносиоца представке за прекршај
7. Одлуком од 6. новембра 2007. године судија Општинског органа за прекршаје у Лесковцу утврдио је да је око 17:30 часова 12. октобра
2006. године у Лесковцу Р.Ц. вербално вређао децу подносиоца представке, а подносилац представке га је, након тога, ударио неколико пута у главу и повредио га. Судија је закључио да је тим радњама прекршен јавни
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ред и мир, што је супротно члану 6. став 3. Закона о јавном реду из 1992.
године (види став 21. у даљем тексту под Релевантно право и пракса). Релевантни део ове одлуке гласи:
"Тужени Р. Ц. ... и Момчило Миленковић су криви зато што су око
17:30 часова 12. октобра 2006. године, у Суботичкој улици у Лесковцу,
[први прво псовао и вређао децу подносиоца представке], док је други неколико пута ударио Р. Ц. у главу и повредио га... "
8. Сваком од њих је наложено да плати казну у износу од 4.000 динара (РСД), заједно са 700 динара (РСД) на име трошкова (у то време је то
било једнако приближно 60 евра (ЕУР) укупно), а што би се, у случају непоштовања, претворило у казну затвора од осам дана.
Б. Кривично гоњење подносиоца представке
9. Након спровођења истражних радњи, јавни тужилац из Лесковца је 4. априла 2007. године (у даљем тексту: "ЈТЛ") поднео оптужни акт
против подносиоца представке за кривично дело наношења тешке телесне
повреде Р. Ц, у вези са горе наведеним инцидентом, у смислу члана 121.
став 2. Кривичног законика из 1998. године. ЈТЛ, као и подносилац представке и његова породица, у својству приватних тужилаца, поднели су посебне оптужне акте и приватне кривичне тужбе против Р. Ц. због више дела. Сви оптужни акти и приватне кривичне тужбе спојени су у исти поступак пред Општинским судом у Лесковцу.
10. У пресуди од 13. априла 2011. године Општински суд из Лесковца огласио је подносиоца представке кривим за кривично дело тешка телесна
повреда и казнио га казном затвором у трајању од три месеца. Р. Ц. је оглашен кривим и кажњен за вређање породице подносиоца представке и наношење лакших телесних повреда мајци подносиоца представке. Суд је подносиоцу наложио да плати 14.739 динара (РСД) на име судских трошкова, при
чему је свака страна морала да сноси сопствене трошкове.
Релевантни део ове одлуке гласи:
"Тужени Миленковић Момчило ... је крив због тога што је
око 16:00 и 16:30 часова 12. октобра 2006. године у Суботичкој
улици ... ударио [Р. Ц.] у леви образ и након што је оборио Р. Ц., наставио
да га удара у главу, чиме му је нанео један број озбиљних телесних повреда опасних по живот, као што су модрице на оба очна капка (модро око),
повреда леве рожњаче, и згуљивање носа ... "
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11. Подносилац представке је изјавио жалбу тврдећи, између осталог, да га је Општински орган за прекршаје већ казнио у вези са истим инцидентом, а што је имало за последицу повреду начела ne bis in idem (види став 18. у даљем тексту).
12. Апелациони суд у Нишу је 20. марта 2012. године потврдио
пресуду у односу на подносиоца представке и одбио оптужбу против Р. Ц.
због застарелости. У погледу начела ne bis in idem, суд је нашао да је утврђено да је подносилац представке крив због прекршаја против јавног реда
и мира у прекршајном поступку, при чему је осуђен за кривично дело тешке телесне повреде у кривичном поступку. Према ставу суда, описи
санкционисаних дела су, према томе, били јасно другачији.
13. Основни суд у Лесковцу је 19. септембра 2012. године претворио казну затвора у кућни притвор, без електронског праћења.
14. Основни суд у Лесковцу је 29. новембра 2012. године амнестирао подносиоца представке на његов захтев, налазећи да су испуњени законом прописани услови за амнестију (види став 22. у даљем тексту).
В. Уставна права
15. У касније изјављеној уставној жалби од 25. маја 2012. године,
подносилац представке је поновио да му је због истог дела суђено два пута и да је због тог дела и кажњен, чиме му је повређен члан 34. став 4.
Устава (види став 13. у даљем тексту).
16. Уставни суд је 20. маја 2013. године, позивајући се на образложење Апелационог суда у Нишу као "потпуно уставноправно прихватљиво" (види став 12. у горњем тексту), одбио жалбу подносиоца представке
као неосновану. Одлука Уставног суда је достављена пуномоћнику подносиоца представке 29. маја 2013. године.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО И ПРАКСА
A. Релевантне одредбе које се односе на начело ne bis in idem
17. Уставом Републике Србије (објављен у "Службеном гласнику
РС", број 98/06) јемчи се, према члану 34. став 4, да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом
ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или
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поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку. Истим
забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело.
18. Терминологија члана 6. став 1. Закона о кривичном поступку
(објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 70/01 и 68/02 и "Службеном
гласнику РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07 и 122/08), одговара
члану 34. став 4. Устава из 2006. године наведеног у горњем тексту.
19. Према члану 8. Закона о прекршајима из 2005. године (објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/05, 116/08 и 111/09) нико не
може бити кажњен у прекршајном поступку два или више пута за исту
прекршајну радњу, нити ће се казнити за прекршај лице које је у кривичном поступку или у поступку за привредни преступ правоснажно оглашено кривим за дело које има и обележја прекршаја.
Б. Одредбе у вези са релевантним делима
20. Члан 121. став 2. Кривичног законика Републике Србије из
2005. године (објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 85/05, 88/05,
107/05, 72/09, 111/09, 121/12 и 104/13) прописује да "ко другог тешко телесно повреди или му наруши здравље, казниће се затвором од једне до
осам година." Према члану 50. став 3. надлежни суд може да одреди казну
испод прописаног минимума у случају да нема олакшавајућих околности.
21. Члан 6. став 3. Закона о јавном реду и миру (објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 851/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/05 и 101/05) прописује да свако ко ремети мир на јавном месту вербалним или физичким
нападом на друго лице, или започињањем или учествовањем у тучи, прави прекршај против јавног реда и кажњава се у износу до РСД 30.000 или
казном затвора од највише 60 дана.
В. Закон о амнестији
22. Закон о амнестији (објављен у "Службеном гласнику РС", број
107/12, ступио на снагу 17. новембра 2012. године), предвиђао је, између
осталог, да се сви који су извршили неко кривично дело и изречена им је
казна затвора до три месеца, ослобађају се од извршења изречене казне
затвора.
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Г. Пракса домаћих судова у вези са начелом ne bis in idem
23. Уставни суд је 26. марта 2014. године и 12. јуна 2014. године, на
седници већа од осам судија, разматрао притужбе у вези са начелом ne bis
in idem у два предмета слична овом предмету (види Уж-1207/2011 и Уж1285/2012). У образложењу се суд директно ослонио на праксу овог Суда
утврђену у Engel и други против Холандије, 8. јун 1976. године, серија A
број 22; Sergey Zolotukhin против Русије ([ВВ], број 14939/03, ЕЦХР 2009,
Maresti против Хрватске, број 55759/07, 25. јун 2009. године; и Muslija
против Босне и Херцеговине, број 32042/11, 14. јануар 2014. године.
ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 4. ПРОТОКОЛА
БРОЈ 7 УЗ КОНВЕНЦИЈУ
24. Подносилац представке се притуживао што му је два пута суђено и што је два пута кажњен за исто дело у вези са инцидентом до
којег је дошло 12. октобра 2006. године. Он се ослонио на члан 4.
Протокола број 7 уз Конвенцију, који гласи како следи:
"1. Никоме се не сме поново судити нити се може поново казнити
у кривичном поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ
био правоснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним
поступком те државе.
2. Одредбе претходног става не спречавају поновно отварање поступка
у складу са законом и кривичним поступком дате државе, ако постоје докази о
новим или новооткривеним чињеницама, или ако је у ранијем поступку дошло
до битне повреде која је могла да утиче на његов исход.
3. Овај се члан не може ставити ван снаге на основу члана 15.
Конвенције."
25. Влада је оспорила ту тврдњу.
A. Допуштеност
26. Суд примећује да представка није очигледно неоснована у
оквиру значења члана 35. став 3 (a) Конвенције. Он даље примећује да није недопуштена ни по једном другом основу. Она се према томе мора прогласити допуштеном.
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Б. Основаност
1. Поднесци странака
27. Подносилац представке се притуживао према члану 4. Протокола број 7 да му је, након што је већ осуђен и кажњен у прекршајном поступку због непримереног понашања и дела која је извршио 12. октобра
2006. године, поново суђено, те да да осуђен и кажњен за исто
дело у кривичном поступку.
28. Влада је прихватила да је осуда подносиоца представке у прекршајном поступку од 6. новембра 2007. године била "кривична" по природи. Међутим, она је тврдила да дело, за која је подносилац представке кривично гоњен, треба разликовати, и чињенично и правно.
29. У погледу чињеница, Влада је тврдила да је у прекршајном поступку утврђено да је подносилац представке крив због нарушавања
јавног реда и мира зато што је вербално и физички напао свог рођака Р.Ц.
Сврха казне у овом поступку била је да се грађани заштите и да се сачува
јавни ред и мир у ширем смислу. Стога се прекршајни орган усредсредио
на доказе за утврђивање тог дела, пре свега расправе и туче и њиховог
утицаја на јавност. У суштини, чињеница да је подносилац представке
нанео Р.Ц. један број тешких телесних повреда није обухваћена казном
коју је изрекао прекршајни орган. С друге стране, кривично гоњење
подносиоца представке односило се на физички напад на Р.Ц. којим му је
нанета тешка телесна повреда. Ово кривично дело штити физички интегритет, а кривичним поступком је требало утврдити да ли су повреде
нанете или не, без обзира на понашање подносиоца представке.
30. У вези са правном квалификацијом, Влада је потврдила да су
оба дела иста у погледу actus reus, будући да оба дела произилазе из чињенице да је подносилац представке неколико пута ударио Р.Ц. Оне су,
међутим, имале различите последице. Дефиниција прекршаја не укључује
наношење телесне повреде, док је последица и један од суштинских елемената конкретног кривичног дела последица која је наступила (телесне
повреде), без обзира на радњу која је довела до такве последице. Према
томе, овај предмет треба разликовати од предмета Tsonev (види Tsonyo
Tsonev против Бугарске (број 2), број 2376/03, 14. јануар 2010. године), зато што једно дело не обухвата у "целини" друго дело.
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2. Оцена Суда
(a) Да ли је природа прве казне била кривична
31. Суд примећује да је 6. новембра 2007. године подносилац
представке кажњен у поступку вођеном према Закону о прекршајима из
2005. године због дела која се пре сматрају "прекршајима", а не "кривичним делима" према правној класификацији у Србији. Према томе, мора се утврдити да ли се овај поступак тиче "кривичног" питања у оквиру
значења члана 4. Протокола број 7.
32. Суд подсећа да правна квалификација поступка према домаћем
праву не може бити једини критеријум од важности за примену начела ne
bis in idem према члану 4. став 1. Протокола број 7. Иначе, примена ове
одредбе била би остављена дискреционој примени од стране држава уговорница, што би могло довести до резултата некомпатибилних са сврхом и
циљевима Конвенције. Појам "казнени поступак" у тексту члана 4. Протокола број 7 мора се тумачити у светлу општих начела о одговарајућим
појмовима "кривична оптужба" и "казна" из члана 6. односно 7. Конвенције (види, као најновији случај, Zolotukhin, цитиран у горњем тексту, са
даљим позивањима у њему).
33. Утврђена пракса Суда износи три критеријума, заједнички позната као "Енгелови критеријуми" (види Engel и други, цитирана у горњем тексту), које треба узети у обзир приликом утврђивања да ли је "кривична оптужба" постојала или не. Први критеријум је правна класификација дела према националном праву, други је сама природа дела, и трећи је степен озбиљности казне којој се особа у питању излаже. Други и
трећи критеријум су алтернативни и нису обавезно кумулативни. Ово,
међутим, не искључује кумулативан приступ када посебна анализа сваког
критеријума не омогућава постизање јасног закључка о постојању
кривичне оптужбе (види Jussila против Финске [ВВ], број 73053/01, ст.
30-31, ЕЦХР 2006-XIV, и Ezeh и Connors против Уједињеног Краљевства
[ВВ], бр. 39665/98 и 40086/98, ст. 82-86, ЕЦХР 2003-X).
34. Суд примећује да је, у вези првог критеријума, домаћа правна
квалификација дела о коме је реч била "прекршај" према члану 6. став 3.
Закона о јавном реду из 1992. године (види став 21. у горњем тексту).
Упркос томе, Суд је претходно нашао да сфера дефинисана у другим сличним правним системима као "управна"/"прекршајна", укључујући и
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заштиту јавног реда, обухвата одређене прекршаје који имају кривичну
конотацију, али су превише безначајни да се регулишу кривичним правом
и поступком (види Zolotukhin, цитирана у горњем тексту, став 54. уз даља
позивања на исту; види такође Maresti и Muslija, обе цитиране у горњем
тексту, ст. 58. и 27.).
35. По својој природи, укључивање конкретног прекршаја у Закон о
јавном реду из 1992. године служило је као гаранција заштите људског
достојанства и јавног реда, вредности и интереса које обично спадају у сферу
заштите кривичног права. Овај прекршај одређен је општом законском одредбом која важи за све грађане пре него за неку групу која има посебан статус. Свако позивање на "лакшу" природу дела, само по себи, не искључује њену класификацију као "кривичну" у аутономном значењу Конвенције, будући да Конвенција не садржи ништа што указује да кривична природа дела, у оквиру значења Енгелових критеријума, неизоставно захтева одређени ниво озбиљности (види Ezeh, цитирана у горњем тексту, став 104.). Најзад, Суд сматра да новчана казна није предвиђена као материјална накнада за
штету, већ да су примарни циљеви при утврђивању дела у питању били казна
и спречавање поновног извршења, који су признати као даља карактеристична својства кривичних казни (исто, ст. 102. и 105.).
36. Што се тиче степена озбиљности мере, он се утврђује према
максималној потенцијалној казни коју релевантни закон предвиђа.
Стварно изречена казна је релевантна за утврђивање, али не може да умањи важност онога што је од првобитног интереса (исто, став 120.). Суд
примећује да је у релевантном тренутку члан 6. став 3. Закона о јавном
реду из 1992. године прописивао затворску казну од шездесет дана као максималну казну, иако је заправо подносилац представке на крају кажњен новчаном казном у износу од РСД 4.000. Као што је Суд потврдио у више наврата, у друштву које се определило за владавину права, где
предвиђена казна и казна која је стварно изречена подносиоцу представке
подразумевају лишење слободе, постоји претпоставка да су оптужбе против подносиоца представке "кривичне", претпоставка која се може
оповргнути у потпуности само изузетно, и само ако се лишење слободе не
може сматрати "значајно штетним" с обзиром на њихову природу, трајање
и начин извршења (види Engel, став 82, и Ezeh и Connors, став 126, оба
цитирана у горњем тексту). У овом случају Суд не примећује такве изузетне случајеве.
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37. Према томе, у овом предмету, Суд сматра да је јасно да се оба
поступка морају сматрати кривичним за потребе члана 4. Протокола број
7 уз Конвенцију. И странке, такође, сматрају да ово није спорно.
(б) Да ли су дела за која је подносилац представке
кривично гоњен иста
38. Суд је у предмету Zolotukhin (цитиран у горњем тексту) потврдио постојање неколико приступа питању да ли су дела за које је подносилац представке кривично гоњен исти. Суд је изнео став о постојању
три различита приступа овом питању. Он је утврдио да постојање разних
приступа производи правну несигурност некомпатибилну са основним правом да се два пута не може кривично гонити за исто дело. На основу овога, Суд је у том предмету изложио усаглашено тумачење појма "истог
дела" за потребе члана 4. Протокола број 7. Релевантна начела, с тим у
вези, гласе како следи:
"78. Суд сматра да постојање разних приступа за утврђивање да ли је
дело за које се подносилац представке кривично гони заиста исто као прекршај за који су он или она већ правоснажно осуђен или ослобођен производи некомпатибилност правне сигурности са основним правом, наиме правом да се кривично не гони два пута за исто дело. На основу овога, Суд је
сада позван да да усаглашено тумачење појма "исто дело" - idem елемента
начела non bis in idem - за потребе члана 4. Протокола број 7. Иако је у интересу правне сигурности, предвидивост и једнакост пред законом, од
којих Суд не би требало да одступа без доброг разлога, у претходним
случајевима изнетим у претходним предметима, пропуст Суда да одржи
Eskelinen и други против Финске [ВВ], број 63235/00, став 56, ЕЦХР 2007-...).
79. Анализа међународних инструмената који укључују начело non
bis in idem у овом или оном облику, открива разноврсне изразе којима је оно
формулисано. Стога се, члан 4. Протокола број 7 уз Конвенцију, члан 14.
став 7. Пакта о грађанским и политичким правима Уједињених нација и члан
50. Повеље о основним правима Европске уније позивају на "[исти] прекршај" ("[meme] infraction"), Америчка конвенција о људским правима говори
о "истом узроку" ("memes faits"), Конвенција о спровођењу шенгенског споразума забрањује кривично гоњење за "иста дела" ("memes faits"), а Статут
Међународног кривичног суда користи израз "[исто] понашање" ("[memes]
actes constitutifs") . Разлику између израза "иста дела" или "исти узрок" ("me497
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mes faits"), са једне стране, и израз "[исти] прекршај" ("[meme] infraction"), са
друге стране, потврдио је Суд правде Европских заједница и Интер-амерички
суд за људска права, као важан елемент у корист усвајања приступа заснованог строго на идентитету радњи и дела и одбацивања правне квалификације
таквих дела као небитних. Тиме су оба суда нагласила да би такав приступ
био у прилог починиоца, који би знао да, пошто се утврди да је крив и одслужи казну или буде ослобођен, не треба да се плаши даљег кривичног гоњења
за исто дело...
80. Суд сматра да употреба речи "дело" у тексту члана 4. Протокола
број 7 не може да оправда поштовање рестриктивнијег приступа. Он подсећа
да се Конвенција мора тумачити и примењивати на начин којим њена права
постају практична и делотворна, а не теоретска и илузорна. То је живи инструмент који се мора тумачити у светлу данашњих услова (види, међу другим ауторитетима, Tyrer против Уједињеног Краљевства [ВВ], број
28957/95, став 75, ЕЦХР 2002-VI). Одредбе међународног споразума као што
је Конвенција морају се тумачити у светлу њиховог предмета и сврхе, а такође и у складу са начелом делотворности (види Mamatkulov и Askarov против
Турске [ВВ], бр. 46827/99 и 46951/99, став 123, ЕЦХР 2005-I).
81. Суд даље примећује да је приступ који наглашава правну квалификацију ова два дела превише рестриктиван у погледу права појединца, јер ако се сам Суд ограничи на утврђивање да је неко лице кривично
гоњено за дела која имају различиту правну класификацију, он ризикује
да ће умањити гаранцију предвиђену у члану 4. Протокола број 7, уместо
да она буде практична и делотворна, како се захтева Конвенцијом (упореди са Franz Fischer, цитирана у горњем тексту, став 25.).
82. Према томе, Суд је мишљења да се члан 4. Протокола број 7
мора разумети као забрана кривичног гоњења или суђења за друго "дело"
у оној мери у којој он произилази из идентичних чињеница или чињеница
које су суштински исте.
83. Гаранција предвиђена чланом 4. Протокола број 7 постаје релевантна почетком новог кривичног гоњења, где је претходно ослобађање
или осуда већ добило снагу res judicata. У овом споју, доступан материјал
ће неизоставно садржати одлуку којом је први "казнени поступак" завршен и списак оптужби против подносиоца представке у новом поступку.
Нормално је да би ови документи садржали приказ чињеница у вези са
оба дела, дело за које је подносиоцу представке већ суђено и дело за који
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је он или она оптужен. По мишљењу Суда, тај приказ чињеница је за њега
одговарајућа почетна тачка за утврђивање питања да ли су чињенице у
оба поступка идентичне или суштински исте. Суд наглашава да је небитно који су делови нових оптужби на крају потврђени или одбијени у каснијем поступку, зато што члан 4. Протокола број 7 садржи гаранцију да
се не сме поново судити или подлегати поновном суђењу у новом поступку, а не забрану друге осуде или ослобађања...
84. Испитивање Суда треба, према томе, да се усредсреди на оне чињенице које представљају конкретне чињеничне околности са истим туженим и
које су нераздвојиво повезане у времену и простору, а чије се постојање мора
показати да би се осигурала осуда или покренуо кривични поступак ..."
39. Ако се вратимо на чињенице овог предмета, Суд примећује да
је подносилац представке оптужен за следеће:
(i) у прекршајном поступку, због тога што је Р.Ц. ударио у главу
неколико пута и повредио га; и
(ii) у кривичном поступку, што је ударио Р.Ц. у главу и тиме му
нанео тешку телесну повреду.
40. Догађаји описани у одлукама донетим у оба поступка десили су
се за време туче у Суботичкој улици у Лесковцу 12. октобра 2006. године.
Стога, у оној мери у којој су се оба поступка односила на горе наведене пријаве, подносилац представке је кривично гоњен и кажњен у два поступка због
истог питања у којима је тужени исти и који су нераздвојиво повезани у
истом простору и временском оквиру, без обзира на чињеницу да је у одлуци
Прекршајног суда наведено да се догађај десио око 17,30 часова, а кривични
суд је навео да се догађај десио око 16,00 - 16,30 часова.
41. У вези са тврдњом Владе да дефиниција прекршаја према члану 6. став 3. Закона о јавном реду из 1992. године не садржи, као таква,
наношење телесне повреде, при чему је овај елемент пресудан за кривично дело наношења тешке телесне повреде према члану 121. став 2. Кривичног законика из 2005. године, Суд примећује да је Прекршајни орган
изричито навео да је подносилац крив за, између осталог, ударање и повреду Р.Ц. Без обзира на правну квалификацију дела, физички напад, којим је Р.Ц. нанета повреда, је, дакле, представљао елемент прекршаја за
који је у домаћем поступку подносилац представке оглашен кривим (с
тим у вези, види Maresti, цитирану у горњем тексту, став 63.). У кривич499
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ном поступку, подносиоцу представке је опет суђено и утврђено је да је
крив због наношења тешке телесне повреде Р.Ц. Према томе, јасно је да
су се обе одлуке односиле на потпуно исти догађај и иста дела.
42. Чињенице које представљају два прекршаја морају се, према
томе, сматрати суштински истим за потребе члана 4. Протокола број 7.
(в) Да ли је било дуплирања поступка (bis)
43. Циљ члана 4. Протокола број 7 је да се забрани понављање
кривичних поступака који су завршени "правоснажном" одлуком. Према
Објашњењу уз Протокол број 7, који се сам позива на Европску конвенцију о међународној важности кривичних пресуда, једна "одлука је правоснажна" "ако, према традиционалном изразу, има снагу res judicata. То је
случај када је она неопозива, другим речима, када нису доступни даљи редовни правни лекови или када су странке исцрпеле такве лекове или су
дозволиле да истекне рок, а да их нису искористиле". Овај приступ је добро утемељен у пракси Суда (види, на пример, Zolotukhin, цитирана у горњем тексту, став 107, уз даља позивања на исту).
44. Одлуке против којих постоји редовна жалба изузете су из области
примене гаранције садржане у члану 4. Протокола број 7, све док не истекне
рок за подношење такве жалбе. Са друге стране, ванредни правни лекови, као
што је захтев за понављање поступка или молба за продужење истеклог рока,
не узимају се у обзир за потребе утврђивања да ли је поступак окончан. Иако
ови правни лекови представљају наставак првог поступка, "правоснажна"
природа одлуке не зависи од тога да ли су они употребљени. Важно је истаћи
да члан 4. Протокола број 7 не допушта понављање поступка, као што је наведено у другом ставу члана 4. (исто, став 108.).
45. У конкретном предмету, Суд примећује да су оба поступка покренута на основу полицијског извештаја о инциденту од 17. октобра
2006. године (види став 6. у горњем тексту). Одлука у поступку донета је
6. новембра 2007. године, а странке нису искористиле право жалбе. Стога,
након што рок за жалбу истекао, одлука је добила снагу res judicata.
46. У међувремену, кривични поступак је почео 4. априла 2007. године, и неко време су вођена два упоредна поступка. У време када је прекршајна осуда добила снагу res judicata, кривични поступак је још био у
току пред првостепеним судом. У тим околностима, Суд сматра да је Оп500
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штински суд требало да обустави кривични поступак након доношења
"правоснажне" одлуке у првом поступку (види Muslija, цитирана у горњем тексту, став 37, уз даље позивање на њу). Штавише, треба приметити
да се у жалби на пресуду Општинског суда подносилац представке притужује на повреду начела non bis in idem. Међутим, жалбени суд је потврдио
осуду подносиоца представке у вези са истим делом за који га је Прекршајни суд већ казнио. Најзад, приликом одлучивања о уставној жалби
подносиоца представке, Уставни суд није своју праксу ускладио са приступом Суда заузетим у предмету Zolotukhin. У тим околностима, Суд налази да су домаћи органи дозволили да се води дупли кривични поступак,
уз пуно сазнање о претходној осуди подносиоца представке за исто дело.
47. Најзад, Суд наглашава да чињеница да је подносилац представке на крају био амнестиран у кривичном поступку није имала значаја
за његову тврдњу да је кривично гоњен, да му је суђено и да је кажњен за
исто дело по други пут.
(г) Закључак
48. У светлу горе наведеног, подносилац представке је "осуђен" у
прекршајном поступку, који се може упоредити са "кривичним поступком" у оквиру аутономног значења овог израза према Конвенцији. Након
што је ова "осуда" постала правоснажна и упркос његовој жалби на основу начела ne bis in idem, утврђено је да је подносилац представке оглашен
кривим за кривично дело које се односи на исто понашање и суштински
исте чињенице као оне за које је кажњен у прекршајном поступку. Уставни суд није применио начела утврђена у предмету Zolotukhin да би тиме
исправио ситуацију подносиоца представке.
49. Према томе, дошло је до повреде члана 4. Протокола број 7.
II. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
50. Члан 41. Конвенције прописује:
"Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а
унутрашње право Високе стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити правично задовољење оштећеној странци".
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A. Штета
51. Подносилац представке је тражио РСД 720.000 (6.218 евра
(ЕУР)) на име нематеријалне штете. У вези са овим износом, подносилац
представке га је повезао са износом који би особа незаконито притворена
деведесет дана добила на име накнаде нематеријалне штете.
52. Влада је сматрала да потраживање подносиоца представке за
нематеријалну штету треба одбацити, будући да је подносилац амнестиран. Ако би Суд имао другачије мишљење, Влада је сматрала да је овај износ претеран.
53. Суд сматра да је подносилац представке претрпео одређену нематеријалну штету која се не може довољно надокнадити само утврђивањем повреде Конвенције. Он, према томе, досуђује подносиоцу представке ЕУР 1.000 на име накнаде нематеријалне штете.
Б. Трошкови
54. Подносилац представке је прво тражио РСД 14.739 (ЕУР 131)
за трошкове кривичног поступка (види став 10. у горњем тексту). Подносилац представке је, такође, тражио укупан износ од приближно ЕУР
8.000 за трошкове настале пред домаћим судовима, као и за трошкове настале пред Судом. Подносилац представке је за то доставио трошковник.
55. Влада је сматрала да је износ тражен за трошкове претеран.
Износ исплаћен кривичном суду није оспорен. У вези са осталим трошковима, Влада је спорила да су само неки трошкови стварно настали, као и
одређени трошкови који су настали због подношења приватног оптужног
акта од стране подносиоца представке. Она је, такође, оспорила и девизни
курс који је подносилац представке применио.
56. У складу са праксом Суда, подносилац представке има право
на надокнаду трошкова само у оној мери у којој је показано да су они заиста и неопходно настали и да су оправдани у погледу висине. Дакле, потребно је да је подносилац представке трошкове имао, да је морао да их
плати, или је обавезан да их плати, у складу са законском или уговорном
обавезом, и да су трошкови морали бити неизбежни да би се спречила
утврђена повреда или ради обештећења. У конкретном случају, на основу
докумената које поседује и горе наведених критеријума, Суд сматра да је
оправдано да се подносиоцу представке досуди износ од ЕУР 2.000 за
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трошкове настале пред домаћим судовима, као и за трошкове настале
пред Судом.
Б. Затезна камата
57. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована
на најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три
процентна поена.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
1. Проглашава представку допуштеном;
2. Утврђује да је дошло до повреде члана 4. Протокола број 7 уз
Конвенцију;
3. Утврђује
(а) да Тужена држава треба да исплати подносиоцу представке, у
року од три месеца, од датума када пресуда постане правоснажна у складу
са чланом 44. став 2. Конвенције, следеће износе, који ће се претворити у
валуту Тужене државе, по стопи важећој на дан исплате:
(i) 1.000 евра (једна хиљада евра), заједно са порезом који се може
наплатити, на име накнаде нематеријалне штете;
(ii) 2.000 евра (две хиљаде евра), заједно са порезом који се може
наплатити подносиоцу представке, на име трошкова;
(б) да по истеку горе наведена три месеца до исплате, треба платити обичну камату на горе наведене износе по стопи која је једнака најнижој каматној стопи Европске централне банке у законском периоду уз додатак од три процентна поена;
4. Одбија преостали део захтева подносиоца представке за правично задовољење.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на дан
1. марта 2016. године, у складу са правилом 77 ст. 2. и 3. Пословника Суда.
Marialena Tsirli
Заменик секретара

Luis Lopez Guerra
Председник

503

Пракса Европског суда за људска права

CIP - Каталогизација y публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
34
БИЛТЕН Врховног касационог
суда / главни и одговорни уредник Снежана Андрејевић. - 2010, бр. 1-... . - Београд
(Булевар војводе Мишића 37/II) : Intеrmеx,
2015- (Београд : "Cicеrо")
Тромесечно. - Је наставак: Билтен судске
праксе Врховног суда Србије = ISSN 0354-4109
ISSN 2217-3676 = Билтен судске праксе
Врховног касационог суда
COBISS.SR-ID 178980876

504

