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Поштовани,
Настављајући традицију, Врховни касациони суд организује Годишње саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, од 14. до
17. октобра 2015. године и објављује тематски Билтен, са стручним радовима: уводним рефератима и саопштењима, који ће бити изложени
на округлим столовима из области казненог права: кривичне, прекршајне и управне материје - Билтен број 2/2015, и из грађанског права - Билтен број 3/2015.
У стручним радовима и саопштењима објављеним у овом тематском броју Билтена Врховног касационог суда изражени су, по правилу, лични ставови аутора.
Објављени стручни радови и саопштења треба да допринесу расправи о спорним правним питањима и усвајању правних схватања и ставова ради уједначавања судске праксе и остварења законске функције Врховног касационог суда у вршењу судске власти.

Редакција
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Кривична секција
Радмила Драгичевић-Дичић,
судија Врховног касационог суда

У СУСРЕТ ИЗМЕНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
Уводне напомене
Судије Врховног касационог суда су на седници Кривичног одељења, одржаној дана 9.6.2015. године разматрале нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика, у даљем тексту: Нацрт закона. На тој
седници у дискусији и закључцима изнете су одређене примедбе и предлози, који ће у најбитнијем делу бити изнети у овом реферату.
У образложењу Нацрта закона је између осталог, наведено да се
Нацрт закона уместо опсежних измена и допуна ограничава на одређени
број парцијалних измена, које се односе на реформу привредних кривичних дела и увођење казне доживотног затвора. Из дискусије судија ВКС
се могло закључити да, иако се ради о парцијалним изменама, оне представљају значајне и опсежне измене, које се састоје пре свега у историјској измени врсте и система казни и измени посебног дела Кривичног законика, у односу на кривична дела против привреде.
Важне су и измене које се односи на одредбе члана 18. КЗ, о делу
малог значаја и одредбе члана 46. КЗ о условном отпусту.
Ценећи да су у последњих 10 година измене КЗ биле веома честе,
скоро на сваке три године, те да је након сваке од тих измена и од стране
самог законодавца истицана тежња ка једној свеобухватној, опсежној, добро избалансираној реформи Кривичног законика, то је и у већини мишљења судија ВКС истакнуто да би наш Кривични законик, како у општем, тако и у посебном делу требало реформисати како би испунио
основне циљеве модерног и правичног Кривичног законика. Предвиђене
измене Нацрта закона оцењене су као преурањене, које као такве не могу
допринети квалитетној, свеобухватној, пре свега трајнијој реформи Кривичног законика.. Посебно је уочено да ни последњи Нацрт закона не садржи измене које би довеле до потпуног усаглашавања Кривичног законика са многобројним међународним конвенцијама које је наша држава
ратификовала, а на које измене се и обавезала приликом многобројних
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преиспитивања нашег кривичног законодавства од стране одговарајућих
комитета Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније.
Увођење нових кривичних дела мора да прати и анализа потребе
за декриминализацијом неких од већ постојећих дела, или пак сужавање
криминалних радњи. Нова кривична дела морају бити прецизно дефинисана и јасно одређена према другим, сродним кривичним делима.
Последње измене Кривичног законика из 2012. године, које су такође биле парцијалне, довеле су до тога да усаглашавање судске праксе са
тим изменама још увек траје, посебно када је реч о кривичним делима
против привреде.
АНАЛИЗА ПОЈЕДИНИХ НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА
Казна доживотног затвора
Према члановима 3. до 7. Нацрта закона прописане су измене у врсти казни, конкретно у члану 43. Кривичног законика, којим је у систем
казни уведена казна доживотног затвора и казна кућног затвора. Чланом
44а прописане су одредбе о доживотном затвору док су из члана 45. садашњег КЗ брисане одредбе ст. 3. до 7. које предвиђају казну затвора од 30
до 40 година за најтежа кривична дела и извршење казне затвора у кућним условима.
Судије су сагласно изнеле став да нова казна доживотног затвора,
само на први поглед делује као да је држава појачала репресију када су у
питању казне затвора које суд може изрећи за најтежа кривична дела. Имајући у виду да у систему казни, према Нацрту закона, сада остаје само казна
затвора од 20 година, па после ње доживотни затвор као најтежа казна, може се реално очекивати да ће се судови теже опредељивати за доживотни
затвор, обзиром да је смањена могућност за индивидуализацију казне, обзиром да између казне затвора од 20 година и доживотног затвора суд нема
могућности да евентуално утврди, односно одмери казну затвора која ће
бити дужа од 20 година, али не таква да буде доживотни затвор.
Доживотни затвор као замена за смртну казну има пре свега симболичан значај и представља тежњу државе да се одреди према најтежим
злочинима. Очигледно је да је оваквом предлогу за увођење доживотног
12
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затвора допринела повећана стопа тешких злочина и реакције јавности
поводом њих, углавном лаичке, која позива и на враћање смртне казне.
За евентуално увођење доживотног затвора у наш систем казни
неопходно је извршити добру криминолошко-пенолошку анализу дејства
постојећег система казни, пре свега казне затвора од 30 до 40 година, која
је као дуготрајни затвор, заменила смртну казну. Пенологија као наука о
казни се првенствено бави изучавањем примене ефикасности кривичних
санкција, начина њиховог извршења са циљем преваспитавања и ресоцијализације осуђених лица. Пенологија је и настала из криминологије као
науке. Нема разлога да се у овако важну измену у систему казни, не укључе и пенолози и шира стручна јавност.
Како до сада није окончано издржавање ни једне казне затвора у
трајању од 30 до 40 година, то нису ни могла бити учињена посебна испитивања дејства те казне на осуђена лица, као и на генералну превенцију.
Већина пенолога казну затвора од 30 до 40 година изједначава са доживотном казном затвора.
Многобројна истраживања о превентивном утицају доживотног
затвора, па и смртне казне, показују одсуство таквог утицаја на лица склона криминалном понашању. Биће да је проблем пораста тешких, гнусних
злочина, која оправдано изазивају реакцију јавности, више везан са стање
друштва у целини, одсуство других превентивних механизама, везаних за
социјално економску ситуацију у земљи, систем образовања, културе, систем мерила вредности и морала друштва у целини.
Тачно је и да судски систем кроз адекватнију казнену политику, у
оквиру већ постојећих казни, као и система извршења казни затвора, може да делује ефикасније на спречавање криминала, што се све може постићи кроз успостављање квалитетне судске праксе, едукацију тужилаца и
судија, као и лица одговорних у систему извршења кривичних санкција.
Значајно је истаћи да је сврха кажњавања према члану 42. КЗ тачка 1. спречавање учиниоца да чини кривична дела и утицај на њега да их
и у будуће не чини, односно преваспитавање и ресоцијализација, што се
са казном доживотног затвора не може испунити. Сврха извршења кривичних санкција према члану 2. Закона о извршењу кривичних санкција –
ЗИКС је остваривање опште и индивидуалне сврхе њиховог изрицања у
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циљу успешне реинтеграције осуђених у друштву. Казна доживотног затвора је у супротности са чланом 42. КЗ као и чланом 2. ЗИКС.
Није небитно истаћи и да је доживотни затвор скуп за државу, да
захтева посебне стандарде, док је познато да наши затвори још увек не испуњавају све међународне стандарде, како из међународних конвенција,
тако и из посебних европских стандарда везаних за затворска правила.
Поред већ наведеног става да ће судијама бити отежано да одмере
примерену и индивидуализовану казну за починиоце тешких кривичних
дела, битно је истаћи и проблем који ће настати код обавезне примене
блажег закона, сходно члану 5. КЗ. Како се овде ради о истоврсним казнама, односно о казнама затвора, не би се могло по аутоматизму рећи да је
казна од 30 до 40 година затвора блажа за окривљеног. Ово стога што суд
приликом утврђивања и примене блажег закона узима у обзир не само висину предвиђене казне, односно прописаног посебног минимума или максимума казне, већ цени и основне услове за ублажавање казне, немогућност изрицања исте или пак услове потребне за условни отпуст, односно
све оне институте Кривичног законика који су у директној вези са кривичном санкцијом.
У конкретном случају у одредби члана 44а Нацрта закона у ст. 2.
је наведено да се доживотни затвор не може изрећи лицу које у време извршења кривичног дела није навршило 21 годину, што је одредба која сада важи и за затвор од 30 до 40 година. У ставу 3. је наведено да се доживотни затвор не може изрећи у случајевима када закон предвиђа да се казна може ублажити (члан 56. став 1. тачка 1) или кад постоји неки од
основа за ослобођење од казне, које основе за ограничење казне затвора
од 30 до 40 година важећи Кривични законик не предвиђа.
Значи, према Нацрту закона доживотни затвор се неће моћи изрећи за кривична дела учињена у покушају, са битно смањеном урачунљивошћу, код прекорачења нужне одбране, крајње нужде, под дејством силе
која није неодољива или претње. Тачно је да овакви случајеви извршења
најтежих кривичних дела могу бити веома ретки у пракси, али су и могући и довешће до питања примене блажег закона.
Судија Невенка Важић је у дискусији истакла интересантан пример, наводећи да је у пракси било случајева да неко убије једно лице, при
томе рани више лица, што се у прихваћеној судској пракси квалификује
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као покушај тешког убиства, односно тешког убиства из члана 114. тачка
11, која се односи на умишљајно лишење живота више лица. По одредби
Нацрта законика за овакво кривично дело, иако се ради о кривичном делу
тешког убиства не би се могла изрећи казна доживотног затвора, већ максимално 20 година затвора.
Посебно ће бити значајни кривични поступци за тешка убиства,
извршена на свиреп или подмукао начин, од којих нека већ заокупљују
пажњу јавности, где је утврђена битно смањена урачунљивост извршиоца.
У тим случајевима казна доживотног затвора се не може изрећи. Дата
ограничења ће у сваком случају умањити жељени ефекат увођења казне
доживотног затвора.
Даље је у току дискусије о примени блажег закона истакнут и проблем везан за право на условни отпуст. Према Нацрту закона, код доживотног затвора, осуђено лице стиче право на условни отпуст након 25 година издржане казне, док према важећем Кривичном законику за казну затвора од 30 до 40 година то право стиче након издржане 2/3 изречене казне, што би за казну затвора од 40 година износило 26 година и 6 месеци,
што је неповољнији услов.
Јединствен предлог судија ВКС је да се казна доживотног затвора не уводи у систем казни, да законодавац остави досадашње решење када је у питању систем затворских казни, односно остави дуготрајни затвор
од 30 до 40 година за најтежа кривична дела. уз евентуалну измену, која
би створила могућност утврђивања распона казне затвора и између 20 до
30 године, чиме би се још више омогућила индивидуализација казне за
најтежа кривична дела.
Дело малог значаја
Према Нацрту закона у члану 2. је прописана измена одредаба
Кривичног законика о делу малог значаја, члан 18. КЗ, конкретно у ставу
3, где је предвиђена измена утолико што се одредба ст. 1. и 2. о делу малог значаја може применити на кривична дела за која је прописана казна
затвора до три године или новчана казна. Садашње законско решење
предвиђа примену наведене одредбе за кривична дела за која је прописана
казна затвора до пет година.
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Овако предложену измену у односу на дело малог значаја судије
ВКС су такође оцениле као репресивну. Познато је да је изменом Кривичног законика из 2009. године управо и проширена примена института кривичног дела малог значаја на кривична дела за која је прописана казна затвора до пет година, уместо дотадашње три године. Овакво, релативно брзо враћање на старо, строжије решење, је учињено без посебне статистичке и аналитичке анализе примене овог института, која би указала на његову евентуалну злоупотребу.
Став судија ВКС је да број кривичних дела за које је запрећена казна затвора до пет година и није тако велики, те да се уз услове из става 2.
члана 18. КЗ овај институт оправдано може применити код појединих
кривичних дела за које је предвиђена казна затвора и до пет година, као
што је то и решење у важећем кривичном законику.
Стога је и предлог судија ВКС да се наведена одредба не мења.
Кућни затвор
Нацртом измена је у систем казни додата и казна кућног затвора,
која по сада важећем КЗ према члану 45. став 5. КЗ представља начин извршења казни.
Ако занемаримо питање да ли је боље решење да кућни затвор
остане начин извршења казне, под условима прописаним Кривичним закоником или да буде једна од врсти казни, поставља се поново питање
примене блажег закона. Према Нацрту закона у члану 7, којим је додат
члан 45а КЗ прописује се да се кућни затвор може изрећи за кривична дела за која је предвиђена казна затвора до осам година, што значи за кривична дела за која се спроводи скраћени поступак, по члану 495. ЗКП. Ово
би указивало да је решење из Нацрта закона строжије, јер сужава примену
ове санкције на кривична дела за која је прописан затвор до осам година,
док се са друге стране може чинити да је и блажи јер даје могућност у
члану 45а став 3. Нацрта закона да се казна кућног затвора не може изрећи у трајању дужем од две године. По важећем Кривичном законику она
се не може изрећи у трајању дужем од једне године. Међутим, како по сада важећем решењу немамо висину прописане казне, као услов за изрицање кућног затвора, односно таквог начина извршења казне, то се по садашњем КЗ кућни затвор може одредити и за кривична дела за која је као
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најмања прописана казна затвора од три године. Стога се и може закључити да је предлог из Нацрта закона строжији.
Предлог судија Врховног касационог суда је да се код одредби о
кућном затвору, као непотребно рестриктивно, избрише ограничење везано за висину прописане казне.
Условни отпуст
У члану 8. Нацрта закона измењен је члан 46. став 1. КЗ, тако да
одредба о условном отпусту предвиђа условно отпуштање осуђеног који
се тако владао да се до истека казне може са основом очекивати да неће
учинити ново кривично дело, док се бришу одредбе из садашњег законског решења, којима се прописује више потребних елемената за утврђивање постигнутог степена ресоцијализације, односно испуњености законом
прописане сврхе кажњавања.
Изменама у делу који се односи на условни отпуст, законодавац
очигледно иде још даље од измена КЗ из 2012. године, када је уведен облик обавезног условног отпуста, у случају законом предвиђених услова.
Очигледно је да судска пракса није прихватила тежње законодавца да се
ограничи, често неоправдано, рестриктивно одлучивање судова код
условних отпуста. Међутим, код новог предлога решења поставља се питање могућности суда да учини ваљану процену да осуђени до истека времена за које је изречена казна неће учинити ново кривично дело.
Одговорност суда је код овакве измене велика јер је пре свега суд
ограничен само на процену владања у току издржавања казне и није јасно
на основу каквих извештаја надлежних институција ће суд такву процену
вршити. Извесно је да се осуђени могу притворено добро владати, само да
би испунили овај услов, а да сврха кажњавања није постигнута, а тиме ни
отклоњена опасност да ће учинити ново кривично дело.
Код условног отпуста се не сме занемарити и сврха кажњавања из
члана 42. КЗ, која свакако јесте и рехабилитација, а садржина и процена
извештаја који суд добија о осуђеном лицу не може бити само о добром
владању, већ мора да садржи ваљану и свеобухватну процену о постигнутој сврси кажњавања.
Како се наше законодавство на крају определило да о условном
отпусту одлучује суд, то значи да прихвата повезаност сврхе кажњавања и
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условног отпуста. Изменама из 2012. године, када је сврха кажњавања,
као услов за добијање условног отпуста, сужена на постизање специјалне
превенције, јасно је да остваривање генералне превенције приликом одлучивања о условном отпусту није од значаја. Оваком изменом из 2012 године учињен је велики помак, а обзиром да је уведена тек пре три године,
потребно је мало дуже време и едукација судија и тужилаца, како би се
сагледала права сврха условног отпуста, његов значај и примена у међународним оквирима.
Наведене измене из 2012. године су већ довољно отвориле пут ка
моделу обавезног условног отпуста, уз испуњеност предвиђених услова, и
представљају законско решење које у себи ипак садржи услове који могу
бити стандардизовани кроз судску праксу и праксу заводских установа
које достављају извештаје судовима. Преурањено је мењати ове одредбе,
посебно код чињенице да је потребно сагледати и улогу судије за извршење, улогу пробационе службе и остала решења везана за нови Закон о извршењу кривичних санкција.
Предлог судија Врховног касационог суда је да се још једном
пажљиво преиспита предлог измена у овом делу и размотри могућност
остављања услова о испуњености сврхе кажњавања, јер у противном, садашње решење из Нацрта закона би више одговарало моделу у коме о
условном отпусту одлучује административни орган, односно посебна комисија.
Примедбе судија Врховног касационог суда везано за условни отпуст односиле су се и на став 2. члана 46. сада важећег Кривичног законика, у делу у коме је у Нацрту закона остављено старо решење из става 2. о
факултативном условном отпусту, који се односи на осуђене од стране
надлежних судова, односно њихових посебних одељења, у поступцима
вођеним у складу са надлежношћу одређеном Законом о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела. Проблем уочен у пракси је да
се у појединим случајевима воде поступци за кривична дела из организованог криминала али се на крају поступка, у правноснажној судској одлуци, утврди да окривљени није извршио кривично дело организованог криминала и он буде осуђен за кривично дело из општег дела. Оваква одредба ограничава примену условног отпуста на такве случајеве јер сама чињеница да је против неког лица вођен кривични поступак пред Посебним
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одељењем за организовани криминал, без обзира на исход поступка, искључује могућност обавезне примене условног отпуста.
Предлог судија Врховног касационог суда је да се ова одредба
прецизира, тако што ће се односити само на лица осуђена за кривична дела организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела.
Нацрт измена је такође задржао још једну спорну одредбу, која је
садржана у члану 46. став 1. " да се не може условно отпустити осуђени
који је током издржавања казне два пута дисциплински кажњаван и коме
су одузете додељене погодности". Оваква одредба је престрога и прешироко је одређена. Мора се, пре свега, ценити врста и тежина прекршаја и
дисциплинских казни које према Закона о извршењу кривичних санкција
могу бити одређене осуђеним лицима, а што се односи и на одузимање
одређених погодности. У чл. 157. и 158. ЗИКС одређени су тежи и лакши
дисциплински преступи и то укупно 23 тежа и 21 лакши дисциплински
преступ. Међу лакше дисциплинске преступе, између осталог, спадају и
пушење ван простора одређеног у ту сврху, увредљиво понашање према
другом лицу по било ком личном својству, занемаривање радне обавезе,
тетовирање и телесни пирсинг. Врста дисциплинских мера је одређена
чланом 159. ЗИКС и има их укупно пет, а крећу се од укора до упућивања
у самицу.
Предлог је да се и ова одредба о ограничењу условног отпуста
преиспита и ограничи само на поједине теже дисциплинске прекршаје, а
избаци услов везан за одузимање додељених погодности.
Новчана казна
Према Нацрту закона у члану 9. који се односи на измену члана
49. став 5. КЗ бришу се речи "али је власник имовине и носилац имовинских права".
Предлог измене очигледно има за циљ да судијама олакша изрицање новчане казне, обзиром на уочен низак проценат учешћа новчане казне
у дневним износима у укупно изреченим кривичним санкцијама. Новчана
казна у дневним износима у нашем кривичном законодавству постоји већ
преко девет година, али је у односу на класичну новчану казну из члана
50. КЗ потпуно занемарена.
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Поставља се питање зашто је судијама толико отежано изрицање
ове казне у дневним износима, односно утврђивање висине једног дневног износа. Одговор можда лежи у чињеници да систем пријаве висине
прихода и њихове контроле у нашем друштву не функционише на задовољавајући начин и опште је познато да послодавци, због обавеза према држави, пријављују најмањи део прихода, а да се исплата преосталог дела
врши ван редовног платног система. Евиденције које имају порески органи, такође не могу бити увек веродостојне. Уочена је појава да лица са
знатно видљивом имовином и високим стандардом живљења не подлежу
увек пореској евиденцији, односно обавези плаћања пореза. Веродостојне
податке о приходима је тешко утврдити.
Примедбе судија ВКС везано за предложену измену су била у
правцу тога да се избацивањем речи "али је власник имовине или носилац
имовинских права" судијама не олакшава утврђивање дневног износа новчане казне, већ да се ускраћује утврђивање расположивих података на
основу којих се може утврдити висина дневног износа код лица које не
остварује никакве приходе.
Предлог аутора овог текста је да се потпуно укине могућност изрицања "класичне новчане казне", али да се у том случају судијама, у члану 49. став 5. КЗ остави шира могућност да по слободној процени утврђују висину дневног износа. То би се могло постићи тако што би се у ставу
5. додало и постојање сумње у веродостојност података о приходима, те
би у члану 49. став 5. поред речи "уколико се не могу прибавити веродостојни подаци о приходима и расходима учиниоца кривичног дела" биле
додате и речи , "или постоји сумња у веродостојност података о приходима." Оваквом изменом би се омогућило суду да, у ситуацији, када је очигледан несклад између пријављених прихода и стила живота окривљеног,
и када постоје разлози за сумњу у веродостојност података, висину једног
дневног износа новчане казне утврди по слободној процени.
У сваком случају проблем са изрицањем новчане казне у дневним
износима захтева једну озбиљнију анализу, регистровање свих сметњи које судије имају, а које очигледно доводе до одуговлачења поступка и самим тим и обесхрабривања судија да се баве утврђивањем новчане казне у
дневним износима.
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Границе ублажавања казне члан 57. КЗ
У погледу измене одредаба члана 57. Кривичног законика у Нацрту закона, у члану 10, предвиђена је само измена члана 57 у тачки 8 , везано за ублажавање новчане казне.
Основна примедба судија Врховног касационог суда је та што ни
овога пута законодавац није имао слуха или храбрости да укине или делимично ублажи одредбу члана 57. став 2. КЗ, којом се забрањује ублажавање казне за одређени број кривичних дела. У стручној јавности су већ изнете примедбе да се ради о општем институту кривичног права, чије ограничавање дубоко задире у задатак суда да утврди примерену казну, односно изврши индивидуализацију. Ограничавање судова у погледу ублажавања казне, ако се већ чини, мора се остварити на неки другачији, примеренији начини, евентуално кроз измене општих услова за ублажавање казне, што би морало да важи за сва кривична дела.
Забрана ублажавања казне се показује код појединих случајева и
као нехумана и потпуно супротна задатку суда, да кроз казну, оствари и
сврху кажњавања, посебно у делу где она треба да делује превентивно на
учиниоца да више не врши кривична дела.
Као највећи проблем, већ је уочена примена ове забране код кривичних дела из члана 246. ст. 1. и 3, посебно за став 1, односно кривичних
дела у вези са опојним дрогама.
Заједнички став судија, а и шире стручне јавности је да врло често, од тек пунолетних и млађих пунолетних лица, која до сада нису кривично одговарала, од школараца до студената, незапослених младих људи
правимо будуће криминалце, огорчене људе. Све ово због тога што су судије приморане да им за мање количине марихуане или амфетамина изричу казне од најмање три године затвора. Казну од три године, односно минимално прописану казну, добија и окривљени за промет хероина, кокаина или неке друге теже дроге. На овај начин се грубо нарушава принцип
одмеравања казне према општим правилима из члана 54. КЗ. У судској
пракси је познат случај младића од тек напуњених 18 година, који је био
одличан ученик, одличан спортиста и који је на журци свом другу дао један екстази, што се сматра стављањем у промет опојне дроге, те је осуђен
на казну затвора у трајању од три године.
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Лични став аутора овог реферата је да је проблем са одмеравањем казне за кривична дела из члана 246. КЗ још израженији због тога
што реформа нашег кривичног законодавства није отишла у смеру преиспитивања ваљаности инкриминација предвиђених код кривичног дела из
чл. 246, 246а и 247. КЗ. Међународни трендови и стандарди очигледно
иду ка ублажавању казнене политике за кривична дела у вези са прометом
и коришћењем опојних дрога. Посебно је потребно преиспитати да ли још
увек казнена политика треба да буде иста за кривична дела код којих су у
промету биле тзв. "лаке дроге". За одговор на ово питање, као и питање да
ли је потребна и даље инкриминисати држање опојне дроге ради сопствене употребе, потребна је озбиљнија анализа свих релевантних стручњака
из области кривично-правних наука, медицинских наука, пенолошких и
социолошких и других. Сигурно је, међутим, да су казне затвора од три
године за стављање у промет мањих количина марихуане, амфетамина у
потпуној супротности са европским стандардима и тенденцијама.
Уосталом ова забрана се не односи на члан 246. став 4, када је
кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних
дрога извршено од стране организоване криминалне групе, што представља најтежи облик извршења овог кривичног дела, а за које је предвиђена
казна затвора од најмање 10 година, и која се може ублажити до седам година. Према томе потпуно је нелогично да неко за неколико грама марихуане мора да добије три године затвора, а да се за најтежи облик кривичног дела казна може ублажити до седам година.
Јединствен предлог судија Кривичног одељења Врховног касационог суда је да се отклоне одредбе из члана 57. став 2. КЗ или пак да
се измена наведених одредаба крећу у правцу ограничења могућности
ублажавања казне у односу на мањи број тежих кривичних дела.
Кривична дела против привреде
У Нацрту законика Глава XXII је у великој мери измењена. Сада је
у њој предвиђено укупно 33 кривична дела, док их у сада важећем Кривичном законику има 25. Уведено је седам нових кривичних дела: превара у
обављању привредне делатности, проневера у обављању привредне делатности, злоупотреба заступања у обављању привредне делатности, злоупотреба послова управљања и надзора у обављању привредне делатности,
злоупотреба у поступку приватизације, примање мита у обављању привред22
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не делатности и давање мита у обављању привредне делатности. Новим
кривичним делом би се могло сматрати и кривично дело преваре у осигурању, које је иначе уведено изменама и допунама Кривичног законика из
2009. године, а Нацртом законика је пребачено у главу кривичних дела против привреде и знатно му је измењен опис радње извршења. За поједина
кривична дела промењен је опис начина извршења радње кривичног дела,
промењени су могући извршиоци кривичног дела, а све са очигледним циљем да се за одређена кривична дела изврши што већа специјализација.
У дискусији судија Врховног касационог суда истакнуто је да увођење већег броја нових кривичних дела указује на привидан репресивни
утицај на одговорност у привредном пословању, док се у пракси реално
може очекивати да у великој мери буде отежано утврђивање законских
елемената бића појединих кривичних дела, односно чињеница од којих ће
зависити примена закона.
Посебно је истакнуто да још увек у споредном кривичном законодавству, само у вези привреде, има 29 кривичних дела која су садржана у
посебним законима о банкама, о осигурању, о пореском систему, о пореској администрацији, о приватизацији итд. Потребно је у једној свеобухватној ревизији сагледати законска решења из споредног кривичног законодавства, преиспитати у којим случајевима би било природније и примереније да кривична дела остану у посебним законима, а где да она, уз
одређени законски опис остану само у Кривичном законику.
Став судија ВКС да је да се може очекивати да ће у пракси бити
проблема за утврђивањем постојања правног континуитета између појединих кривичних дела из сада важећег и новог Кривичног законика, а тако и
проблема код утврђивања временског важења закона и посебно примене
блажег закона.
У даљем делу биће изнете одређене примедбе на поједине предлоге решења, а за које су судије сматрале да могу изазвати највеће проблеме
у пракси.
Кривично дело превара у осигурању, према Нацрту законика
члан 223а је у сада важећем Кривичном законику садржано у члану 208а,
у глави кривичних дела против имовине.
Истакнут је проблем идентитета заштитног објекта, обзиром да је
према Нацрту закона заштитни објекат овог кривичног дела привреда, од23

Билтен Врховног касационог суда
носно привредни систем, док је по важећем КЗ то имовина. Самим тим се
поставља питање и континуитета са већ постојећим кривичним делом.
Општи заштитни објекат у глави кривичних дела против привреде је заштита привредног система и његовог функционисања, те је могуће и питање да ли област осигурања, ценећи субјекте пословања у тој области,
може да се подведе под привредни систем. Ово све тим пре што је у кривичним делима против имовине остало кривично дело из члана 209. КЗ,
кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, где се такође може поставити питање да ли је заштитни објекат
привредни систем.
Кривично дело проневера у обављању привредне делатности,
према Нацрту законика члан 224, је ново кривично дело, чију стварну
потребу за увођење треба преиспитати.
Питање је да ли садашње кривично дело проневере из члана 364
КЗ, на начин на који је описано, обухвата и субјекте привредног пословања, те да ли је било потребе за специјализацијом кривичног дела и у овом
случају. У новом кривичном делу, према Нацрту закона, радња извршења
је сужена на субјекте привредног пословања али је додато "или другом
правном лицу."
Појам правног лица сам по себи је преширок, док је према члану
112. став 21. дата дефиниција субјекта привредног пословања. Тако се
према ставу 21. субјектом привредног пословања сматра предузеће, друго
правно лице које обавља привредну делатност и предузетник, правно лице
које поред своје основне делатности обавља и привредну делатност сматра се субјектом привредног пословања само када врши ту делатност.
Предлог је да се, код овако јасне дефиниције субјекта привредног
пословања, ако се законодавац определи за останак овог новог кривичног
дела у Нацрту законика, иза речи у другом правном лицу додају речи "када врши привредну делатност" , или једноставно да се изоставе речи "друго правно лице", јер је оно обухваћено дефиницијом субјекта привредног
пословања, из члана 112. КЗ.
Кривично дело пореска утаја члан 225. Нацрта законика сада
има другачији законски опис тако што је, из сада важећег описа, избачен
термин "законити приход", што значи да ово дело врши лице у намери да
оно или друго лице, потпуно или делимично избегне плаћање пореза, до24

Кривична секција
приноса или других прописаних дажбина, даје лажне податке о стеченим
приходима или у истој намери не пријави стечене приходе. Изостављање
својства стечених прихода као законитих, према сагласном ставу судија,
може изазвати велике проблеме у судској пракси. Тумачењем ове измене
може се закључити да је опредељење државе да обавеже лица на плаћање
пореза или доприноса, у појединим случајевима и на незаконито стечене
приходе, па се поставља питање у којим случајевима ће то бити могуће и
да ли је то била стварна интенција законодавца.
Јасно је да се према новом предлогу законитост стечених прихода више неће утврђивати као битно обележје кривичног дела, што по аутоматизму
не значи успостављање обавезе плаћања пореза у односу на незаконито стечене приходе, али ће свакако довести до још веће конфузије у пракси.
Предлог који је проистекао из дискусије судија Врховног касационог суда се у суштини односи на боље преиспитивање и анализу већ постојећих кривичних дела, кривичних осуда за кривично дело пореске утаје, проблема који већ постоје у судској пракси, у кривичним поступцима
за ова кривична дела, након чега би се пронашло боље законско решење
за дефиницију овог кривичног дела.
Кривично дело злоупотреба пословања, управљања и надзора
у обављању привредне делатности из члана 227. према Нацрту Кривичног законика је ново кривично дело.
Јединствен закључак судија ВКС је да ово кривично дело нема описану радњу извршења и да га због тога треба изоставити из Нацрта закона.
Законски опис овог кривичног дела указује да извршилац овог
кривичног дела може бити било које лице које врши послове управљања,
надзора или друге поверене му послове из делатности субјекта привредног пословања, па оно злоупотреби свој положај или овлашћења и тиме
себи или другом физичком или правном лицу прибави противправну имовинску корист или другом нанесе имовинску штету. Поред свих злоупотреба које имамо у Глави XXII, мишљење је да је ово кривично дело сувишно, да радња извршења уопште није описана, односно да није описано
како се врши злоупотреба положаја или овлашћења. Код већ постојећих
кривичних дела тај опис се даје "искоришћавањем положаја, прекорачењем граница овлашћења, невршењем службене дужности, невршењем дужности, што значи да радња извршења мора да упућује на обавезе одређе25
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них субјеката привредног пословања односно одговорних или службених
лица у тим субјектима. Овако прешироко и непрецизно дефинисано ново
кривично дело је потпуно сувишно и може само изазвати проблеме и у
кривичном гоњењу других кривичних дела из ове главе.
Предлог судија ВКС је да се ово кривично дело избрише из Нацрта закона.
Кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, према
Нацрту законика члан 229, односно члан 234. важећег Кривичног законика.
Опис радњи извршења овог кривичног дела је идентичан опису радње кривичног дела из члана 234. КЗ. Додато је, међутим, да то кривично дело
сада постоји као супсидијарно, односно уколико у описаним радњама нису
остварена обележја неког другог кривичног дела. Овај елеменат супсидијарности, односно речи "уколико тиме нису остварена обележја неког другог
кривичног дела" су унете у. члана 229. став 1 Нацрта закона.
Изменама Кривичног законика из 2012. Године, код кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица, јасно је направљена разлика
између одговорног и службеног лица. Сужена је и радња извршења кривичног дела, уношењем "елемента прибављања противправне имовинске
користи". Наведене измене из 2012. године, очигледно су биле у границама тежње ка декриминализацији овог кривичног дела, које и даље има, у
великој мери, иста обележја радње извршења као и кривично дело злоупотребе службеног положаја из члана 359. КЗ, а које дело у новом предлогу
Нацрта измена Кривичног законика није обухваћен изменама.
Проблеми које наше кривично законодавство има са кривичним
делима против привреде, посебно са кривичним делима злоупотребе службеног положаја, било одговорног или службеног лица, овим предлогом
нису решени.
Увођење начела супсидијаритета у биће кривичног дела злоупотребе
положаја одговорног лица, према заједничком ставу судија Врховног касационог суда потпуно је неприхватљиво, како са аспекта основних института
кривичног законодавства, тако и са аспекта могуће примене у пракси.
Ради се о сасвим вештачком убацивању елемента супсидијарности, односно предвиђања овог кривичног дела као супсидијарног, уз очекивање да суд у сваком конкретном случају, код оптужбе за ово кривично
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дело, утврди да ли су у радњама окривљеног остварена обележја и неког
другог кривичног дела. Оваква конструкција је немогућа, пре свега због
тога што у складу са новим ЗКП, односно концептом тужилачке истраге,
суд једноставно то не сме да ради.
Произилази да је циљ овако дефинисаног кривичног дела да се
окривљени осуди за било које кривично дело из тако широког корпуса
кривичних дела против привреде, па можда чак и за било које друго кривично дело, јер у предложеном тексту закона не пише да нису остварена
обележја кривичног дела из области против привреде. Ако се усвоји овакво законско решење, суд би у образложењу пресуде морао да образлаже
зашто у радњама окривљеног нису остварена обележја неког другог кривичног дела, а што би морао да уради и тужилац у образложењу свог оптужног акта.
Ово је немогуће решење и са аспекта људских права, принципа
предвидљивости закона и обавезе да грађани морају јасно да знају које
радње су инкриминисане и које представљају обележје одређених кривичних дела и какве кривичне санкције су предвиђене за та кривична дела.
Начело супсидијаритета је од значаја код утврђивања неког од облика стицаја кривичних дела, о чему суд увек води рачуна. У конкретном
случају ради се о облику привидног идеалног стицаја, поред специјалитета, ...конзумције, алтернативитета и инклузије. Коначно, шта ако суд
утврди да се у радњама окривљеног стичу елементи, односно обележја неког другог кривичног дела, али тежег кривичног дела.
Предлог судија Врховног касационог суда је да овако супсидијарно кривично дело треба изоставити из Нацрта Кривичног законика.
Кривична дела злоупотребе у вези са јавном набавком и злоупотребе у поступку приватизације из чл 230. и 230а Нацрта Законика
су такође била предмет шире дискусије. Кривично дело злоупотреба у
поступку приватизације је ново кривично дело.
Уочено је да је код оба кривична дела став 1 у супротности са самим насловом кривичних дела, односно да нема описане радње злоупотребе, док су у ставу 2. описани облици могуће злоупотребе, али та реч
сама по себи није уграђена у опис радње .
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Јасно је да радњу извршења из става 1. за оба кривична дела чине
у првом случају понуђачи код јавне набавке, а у другом случају понуђачи
у поступку приватизације.
Основна примедба је та што је у оба кривична дела, у ставу 1. као
једна од радња извршења наведено "ко се на недозвољен начин договара
са осталим понуђачима, односно са другим учесницима у поступку приватизације," што упућује на бланкетни карактер ових кривичних дела, односно на прописани законом дозвољен начин договарања у поступцима јавне набавке или приватизације. Међутим, Закон о јавним набавкама, као и
Закон о приватизацији не прописују који је дозвољен начин договарања.
У Закону о јавним набавкама се предвиђа преговарачки поступак, али се
он односи на ситуацију када наручилац посла непосредно преговара са
једним или више понуђача. Једна од радњи извршења "недозвољен начин
договарања" је стога прешироко и неодређено постављена код оба кривична дела, док је сама радња извршења из става 1. више описана као облик подстрекавања за радње извршења описане у ставу 2, или пак одговара радњи преваре.
Предлог судија Врховног касационог суда је да се из Нацрта законика отклоне нејасноће наведених законских решења, било прецизнијим дефинисањем или упућивањем на конкретне прописе из којих ће суд
утврдити шта је дозвољено договарање.
Остале примедбе
Током дискусије је истакнут и већ раније уочен проблем код кривичног дела Изазивања опште опасности из члана 278. КЗ, где је према
сада важећем законском обележју у ставу 5. наведено да ако је дело из ст. 1,
3. и 4. учињено из нехата учинилац ће се казнити затвором до три године,
док нехатна одговорност није предвиђена и за став 2. овог кривичног дела.
Наиме, нема посебног разлога да се нехатни облик извршења овог кривичног дела не односи и на став 2, а већ је у стручној јавности истакнуто мишљење да се ради о омашци, која овим Нацртом законика није исправљена.
Кривично дело кршење забране утврђене мером безбедности
из члана 340а Нацрта законика је ново кривично дело, чија се радња извршења састоји у томе "ко прекрши забрану утврђену изреченом мером
безбедности".
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Оцена је да је радња извршења овог кривичног дела преуско наведена. Поставља се питање да ли би се она могла односити на све врсте мере безбедности из члана 79. КЗ. Потребно је јасно дефинисати ово кривично дело и одредити на које врсте мере безбедности се тачно може односити. Мишљење је да је евентуално увођење овог кривичног дела оправдано
када су у питању мере безбедности које се односе на забрану управљања
моторним возилом, забрану приближавања и комуникације са оштећеним,
забрану присуства одређеним спортским приредбама, док је спорно питање примене ове кривичне одредбе за мере безбедности које се односе на
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи или
пак лечење на слободи и обавезно лечење наркомана и алкохоличара.
Већ је напред било речи о потреби усклађивања нашег Кривичног
законика са ратификованим међународним конвенцијама те у том смислу
су судије Врховног касационог суда изнели и основне примедбе и примере неусклађености нашег Кривичног законика.
Пре свега у односу на предложене измене у члану 371. КЗ, садржане у члану 30. Нацрта законика, где се у члан 371 КЗ, додају речи "присилни нестанак" мишљење је судија да се том интервенцијом не испуњавају обавезе које је држава прихватила ратификовањем Конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака. У Конвенцији је установљен
низ обавеза у смислу опсежних материјалних и кривично-процесних одредби, како у кривичном законодавству тако у грађанском и породичном.
Потребно је, пре свега, прописати посебно кривично дело присилног нестанка, а не да то дело буде само алтернативни облик извршења неког
другог кривичног дела, у овом случају кривичног дела Злочина против човечности, као и утврдити тачну дефиницију присилног нестанка према наведеној Конвенцији. Осим увођења посебног кривичног дела, мора се променити и кривично дело непријављивање извршења кривичног дела, непријављивања помоћи учиниоцу након извршења кривичног дела. Кривично дело присилног нестанка према Конвенцији није везано искључиво
за кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним правом већ се може односити и на хапшење, отмицу или било који други облик лишења слободе од стране државног органа или лица или
других лица која поступају по овлашћењу, уз подршку или сагласност државе, која може бити и прећутна, чиме се одбија признање лишења слобо29
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де или скрива судбина несталог лица и места на коме се налази, те такво
лице ставља ван закона.
Други уочен проблем је што Нацртом законика није учињено усаглашавање са ратификованом Конвенцијом УН против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Држава Србија
према овој Конвенцији подноси периодични извештај Комитету Уједињених нација о примени ове Конвенције . Овај Комитет је указао на неколико
основних неусклађености нашег Кривичног законика са наведеном Конвенцијом. Поједине уочене неусклађености су могле бити решене Нацртом измена законика, а што није учињено. На пример, основни приговор Комитета Уједињених нација односи се на одредбе члана 137. КЗ, односно кривичног дела злостављања и мучење, тако што се инсистира на кривичном делу
који се односи само на одређивање одговорности службеног лица, на начин
на који је то и предвиђено Конвенцијом Уједињених нација.
Затим приговор се односио и на висину запрећених казни, односно на рок застарелости. Овакав приговор је оправдан зато што је за најтежи облик кривичног дела злостављање и мучење предвиђена казна затвора од једне до осам година, што је сада у оквиру скраћеног кривичног поступка, где није ни предвиђено вођење истражног поступка. Како се ради
о кривичном делу у вези чијег кривичног гоњења, доказивања и процесуирања наша држава већ има великих проблема, како пред Комитетом Уједињених нација тако и пред судом у Стразбуру, управо због неиспуњења
обавезе вођења проактивне истраге, то је било неопходно у Нацрту законика повећати предвиђене казне за поједине облике извршења овог кривичног дела. Поставља се и питање дефиниције кривичног дела изнуђивања исказа и кривичног дела злостављања и мучења, обзиром да се радње
извршења ова два кривична дела у великој мери преклапају, а само кривично дело злостављање и мучење није у потпуности усклађено са наведеном Конвенцијом Уједињених нација. Нелогичност је и та што се за
кривично дело изнуђивање исказа из члана 136. став 2. учинилац може казнити затвором од две до десет година, док за најтежи облик злостављања
и мучења затвором од једне до осам година.
Закључак
Заједнички закључак судија ВКС је да су предложене измене КЗ
преурањене и да је неопходно продужити јавну расправу поводом измена
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и допуна КЗ. Већина судија је истакла и мишљење да је у суштини неопходно направити прави искорак у реформи Кривичног законика. То би се
постигло једном дуготрајном, опсежнијом реформом, уз сагледавање свих
проблема у судској пракси, уз озбиљну анализу досадашње примене појединих института Кривичног законика, анализу статистичких података,
као и обавеза државе према ратификованим међународним конвенцијама,
а све то уз широко учешће стручне јавности, како би се коначно утврдио
смер и обим реформе Кривичног законика.
Циљ новог Кривичног законика не сме бити појачана репресија,
како кроз стално повећање броја кривичних дела, тако и кроз пооштравање кривичних санкција и одређених института из Кривичног законика.
Ово тим пре, што кривично законодавство Србије свакако не заостаје у
већој мери од законодавства других европских земаља, а овако честе, парцијалне измене доносе само веће проблеме судској пракси у примени закона. Тек након дуготрајне и опсежне анализе примене основних института Кривичног законика и посебног дела Кривичног законика може да
уследи озбиљна реформа Кривичног законика, чији основни циљ ће бити,
као и до сада, тежња да се сузбије криминалитет, обезбеди праведност, јасно дефинишу кривична дела, њихова усклађеност са ратификованим конвенцијама, међународним стандардима, успостави такав систем кривичних санкција које ће ојачати превентивно и васпитно деловање а не само
репресивно.
Теорија и пракса су већ показале да репресиони Кривични законик
не води сузбијању криминала, посебно тешких кривичних дела, која су
пре свега последица и огледало проблема у друштву и деловања институција образовања, функционисања породице, система вредности. Модеран
Кривични законик мора да гарантује остварење друштвене правде а грађанима пружи осећање сигурности и правичности.
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ОСНОВНЕ ПЛАНИРАНЕ НОВЕЛЕ
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА СРБИЈЕ
Резиме
Аутори објашњавају основне новеле које су планиране Законом о
изменама и допунама Кривичног законика. У раду је посебно објашњено
неколико битнијих промена у домену општег дела Кривичног законика, а
пре свега измене које се односе на дело малог значаја, као и увођење казне доживотног затвора. У раду се објашњава који су основни разлози за
увођење казне доживотног затвора као замене за садашњу посебну казну
затвора од тридесет до четрдесет година, која и сама представља супститут некада постојећој смртној казни.
Аутори анализирају и основне промене које су планиране у посебном делу Кривичног законика Србије, где се посебна пажња поклања великим изменама које се односе на кривична дела против привреде. Посебно се анализира "ново" кривично дело – злоупотребе заступања у обављању привредне делатности, које треба да замени злоупотребу положаја одговорног лица. У раду се износи закључак да се планираним изменама и
допунама Кривичног законика Србије, које су важне али нису по свом
обиму радикалне, Кривични законик Србије прилагођава неким захтевима
праксе, као и даље усаглашава са одређеним међународним стандардима.
1. Уводна разматрања о разлозима за измене и допуне
Кривичног законика
Важећи кривични законик је релативно "нов". Он је ступио на снагу 2006. године, али за услове уобичајене "динамике" промена у правном
систему Србије, он чак ни не спада у претерано "младе" законе и већ је до
сада доживео неколико крупних новела, које нису увек биле корисне и до32
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бре, попут измена и допуна из 2009. године, када је законски текст у неким елементима и непотребно "покварен", као на пример, када је без посебно резона уведено правило о забрани ублажавања казне за одређена
кривична дела, а да при том, није сасвим јасан ни rаtiо lеgis за то1.
Министарство правде Републике Србије је формирало Радну групу са задатком да изради Радну верзију Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика. Нацрт тог Закона који је произишао из активности Радне групе и интервенција Одељења за нормативу Министарства
правде је сада предмет јавне расправе2.
Важећи Кривични законик Србије спада у модерне европске кривичне закон(ик)е, а једна од његових основних одлика је увођење и формално објективно-субјективног појма кривичног дела3. Кривично дело је у
српском кривичном праву - оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено (члан 14. став 1.
КЗ)4. Изостанак друштвене опасности као тзв. материјалног елемента кривичног дела (који је до ступања на снагу КЗ-а из 2006. године постојао у
нашем кривичном законодавству), није од већег значаја за кривичноправну догматику, јер је и иначе био у питању један чисто декларативни елемент. Елемент "друштвене опасности" као сегмент општег појма кривичног дела, је у југословенско законодавство, својевремено унет по узору на
некадашње совјетско законодавство5. Иначе, кривично законодавство
СФРЈ је било далеко ближе западноевропским кривичним законодавствима (у многим аспектима веома слично швајцарском Кривичном законику),
него кривичном законодавству тадашњих држава "реалсоцијализма".
1

2

3

4

5

Више о томе: З. Стојановић, Кривично право у доба кризе, "Бранич", број 1-2/2011.,
Београд, 2011., стр. 27 – 49.
Нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика Србије је доступан на
сајту Министарства правде Републике Србије: http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php.
Више о томе: З. Стојановић, Нова решења у Кривичном законику Србије, њихова
примена и будућа решења, зборник: "Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена", Српско удружење за кривичноправну теорију и
праксу и "Intermex", Златибор – Београд, 2013., стр. 11 – 32.
Више о томе: З. Стојановић, Кривично право – општи део, 20. издање, "Правна
књига", Београд, 2013., стр. 168 – 169.
Упореди: Љ. Лазаревић, Перспективе југословенског кривичног законодавства,
"Архив за правне и друштвене науке", бр. 1–3/96, Београд, 1996, стр. 349.
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Кривични законик Србије је и сада, тј. независно од планираних новела, у великој мери, односно есенцијално и у битном усаглашен са стандардима и актима Европске уније, Савета Европе и Уједињених нација.6
Међутим, нека, углавном релативно "новија" документа Европске уније и
Савета Европе, као и одређене "правне тековине" земаља чланица Европске
уније, захтевају одговарајуће даље и додатно усаглашавање нашег кривичног законодавства са њима, па се то у одређеној мери односи и на Кривични законик, као основни извор материјалног кривичног права Србије.
Основна интенција приликом израде новела Кривичног законика
је била темељна измена његовог дела који се односи на кривична дела
против привреде, али је само започињање поступка измена и допуна искоришћено и за неке друге, мање или веће модификације законског текста,
како у општем, тако и у посебном делу Законика.
За ширу јавност је свакако најинтересантније питање планираног
увођења доживотног затвора, којим се замењује садашња варијанта тзв.
дуготрајног затвора, тј. казна затвора од тридесет до четрдесет година, која је и сама супституција својевремено постојеће "капиталне кривичне
санкције" – смртне казне, а стручна јавност, као и пракса су углавном највише заинтересовани за обимне и значајне измене у односу на кривична
дела против привреде.
2. Дело малог значаја (члан 2. Нацрта закона)
Институт дела малог значаја, као и његових сличних "еквивалената", попут некада постојеће "незнатне друштвене опасности", као општи
институт кривичног права, који би искључивао постојање кривичног дела,
односно противправност дела у материјалном смислу, а у погледу којег су
остварени сви иначе, потребни елементи да би се формалноправно радило
о кривичном делу, је данас веома редак у европском кривичном законодавству. Њега сада у ствари, (након што је укинут и у КЗ-у Аустрије, где
је дуго "одолевао"), више ни нема у западноевропским кривичноправним
системима.

6

Више о томе: З. Стојановић и Д. Коларић, Нова решења у Кривичном законику Републике Србије, "Безбедност", број 3/2012., Београд, 2012., стр. 7 – 9.
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Већина других европских држава питање "багателних деликата"
традиционално, тј. веома уобичајено решава путем кривичнопроцесног
механизма опортунитета кривичног гоњења, са изузетком Аустрије, која
је тек од недавно укинула такав општи кривичноправни институт, веома
сличан нашем институту дела малог значаја, а што је у основи врло блиско некадашњем институту незнатне друштвене опасности7, који је постојао у КЗ-у некадашње СФРЈ и дуго опстао/опстаје (тек од недавно су
од њега одустале Словенија и Црна Гора), у својим различитим терминолошким варијантама, широм држава које баштине некадашњу југословенску кривичноправну традицију. Такав је случај у Србији са делом малог
значаја (члан 18 КЗ), које је у нашем позитивном кривичном праву један
од општих основа искључења противправности учињеног дела.
Иначе, у нашој теорији се већ дуго размишља и о могућем укидању дела малог значаја у Кривичном законику, што би онда нужно захтевало и да се у исто време, озбиљно редефинишу правила садржана у Законику о кривичном поступку, која се односе на опортунитет кривичног гоњења, како би се омогућила његова једноставнија примена у погледу тзв. багателних дела.
Планираним новелама се без обзира што је могуће истаћи и разлоге у прилог укидању института дела малог значаја, заступан један умере7

Постојање тадашњег института незнатне друштвене опасности у кривичном законодавству СФРЈ није у том погледу било од већег реалног значаја, јер су само она
дела која би се у конкретном случају могла сматрати "багателним", слично садашњем институту "дела малог значаја", могла подвести под ту категорију, те тако
"изгубити" карактер кривичног дела, односно не сматрати се кривичним делима, а
то се није односило баш на сва кривична дела, јер је у далеко највећем броју случајева, друштвена опасност практично по логици ствари, била иманентна сваком делу које је иначе испуњавало све остале законске услове да се сматра кривичним.
Када је у питању друштвена опасност као елемент некадашњег општег појма кривичног дела у нашем законодавству, радило се о једном "декларативном" елементу
(можда на својеврстан начин, чак и "декоративном"), јер се у ствари, без обзира
што је друштвена опасност била сврстана у "конститутивне" елемент општег појма кривичног дела, практично по правилу, увек подразумевало да оно дело које је
иначе испуњавало остале законске услове, свакако морало бити и друштвено опасно. То значи да није било могуће да на пример, суд окривљеног ослободи, јер је
установио да одређено дело које иначе, по свим својим елементима представља
кривично дело, није друштвено опасно, те да се зато не ради о кривичном делу.
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нији и рационалан приступ, који се своди на враћање решење које је у
кривичном законодавству Србије постојало пре измена и допуна овог законика из 2009. године. То значи да је примена овог основа искључења
противправности могућа само у погледу дела за која је прописана казна
затвора до три године или новчана казна. Наиме, тешко је бранити став да
и дела за која је запрећена казна затвора до пет година, како је предвиђено
постојећим, тј. позитивноправним решењем, у конкретном случају могу
да се испоље у тако лаком облику да их чак уопште, ни не треба сматрати
кривичним делом.
Класичан rаtiо lеgis института дела малог значаја (а исто је било и
са некадашњом "незнатном друштвеном опасношћу"), је одговарајуће разумно растерећење кривичног правосуђа од онога што се уобичајено сматра тзв. багателним криминалитетом. Иако као што је претходно објашњено, овај проблем може да се релативно успешно решава адекватном применом начела опортунитета кривичног гоњења, могуће је изнаћи и ваљане
аргументе да се ово питање у исто време, тј. паралелно решава и на плану
материјалног кривичног права.
Међутим, у багателни криминалитет се ипак начелно не могу сврстати и она кривична дела која су запрећена казном затвора у трајању од
пет година, јер би се сувише широко формулисаним институтом дела малог значаја потенцијално могло угрозити остваривање начела законитости
у кривичном праву, а у ширем смислу и једнакост грађана пред законом,
па то и представља основни разлог да се новелама предвиђа "повратак" на
раније законско решење, тј. оно решење у Кривичном законику, које је
постојало пре новела из 2009. године.
3. Врсте и систем казни у Кривичном законику
(чл. 3. и 4. Нацрта закона)
Нацртом закона се, у члану 43. Кривичног законика, уместо једне
јединствене казне лишења слободе – затвор, уводе три врсте те казне. То
значи да су предвиђена три вида затвора, од којих два представљају
"класичан затвор" (доживотни затвор и затвор), а један је специфичан облик лишења слободе, који се само условно може сматрати "затвором", а
то је кућни затвор.
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Дакле, изменама и допунама КЗ-а Србије, наш кривичноправни
систем ће, када је реч о пунолетним учиниоцима кривичних дела, познавати три врсте затвора: 1) доживотни затвор, 2) затвор и 3) кућни затвор. Одредбама члана 3. Закона о изменама и допунама Кривичног законика, прописане су измене члана 43. Кривичног законика, сходно којима
се учиниоцу кривичног дела могу изрећи следеће казне: 1) доживотни затвор; 2) казна затвора; 3) казна кућног затвора; 4) новчана казна; 5) рад у
јавном интересу; те 6) одузимање возачке дозволе.
Наравно, у српском кривичноправном систему постоје и друге
кривичне санкције, које су облици лишења слободе, па и једна друга казна, као што је малолетнички затвор, али се оне не регулишу у Кривичном
закону, већ у посебном закону – Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица8.
И пре планираних новела, Кривични законик Србије сада, тј. као
део система позитивног права, иако не формално као посебне, тј. самостално постојеће казне, познаје "две посебне врсте затвора", тј. специфичну, односно изузетну казну затвора у трајању од тридесет до четрдесет година, као и кућни затвор који је предвиђен као модалитет начина извршења казне затвора (затвор који се издржава у просторијама у којима осуђени станује).
Пошто је сада, када се планира увођење и доживотног затвора, суштински реч о три варијанте казне лишења слободе, оне су Нацртом закона и формално раздвојене. Ово је учињено и нарочито стога што се уместо казне затвора од тридесет до четрдесет година сада предвиђа доживотни затвор, који се не прописује и изриче у одређеном временском трајању, што значи да у погледу њега и нема класичног судског "одмерава8

Иначе, у току је рад на изради потпуно новог закона, који суштински "мења и допуњује" сада важећи, али је због обима промена неопходно доношење новог закона, а не само закона о изменама и допунама постојећег Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Тај закон
ће се звати – Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку. У Нацрту тог новог Закона, предвиђено је постојање само две заводске кривичне санкције за малолетнике – казне малолетничког затвора и васпитне мере упућивање у васпитно-поправни дом, а више неће егзистирати упућивање у установу за васпитавање и образовање, као ни упућивање у
установу за лечење и оспособљавање.
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ња" казне, већ се судија у одређеним ситуацијама, само може одлучити на
врсту казне, чија се "мера самим законом подразумева".
Што се тиче поделе на главне и споредне казне, по својој природи
и карактеру, доживотни затвор и кућни затвор могу бити само главне казне. У погледу затвора, новчане казне и одузимања возачке дозволе задржано је постојеће решење, док се у погледу казне рада у јавном интересу
поново предлаже решење садржано у Кривичном законику пре његових
измена из 2009. године, а то је да та казна може бити само главна казна.
Наведеним изменама Кривичног законика, тј. новелама из 2009.
године, је без оправданог разлога било предвиђено да се казна рада у јавном интересу може изрећи и као споредна казна што никако не одговара
природи ове казне, па се то сада исправља у Нацрту Закона о изменама и
допунама Кривичног законика.
Пошто је казна рада у јавном интересу својеврсна замена за казну
затвора, свакако би било потпуно неприхватљиво да се та кривична санкција изрекне уз казну затвора као споредна казна (па да се извршава после
издржане казне затвора), а што се тиче њеног изрицања заједно са новчаном казном то је и иначе било могуће (рад у јавном интересу као главна
казна, а новчана казна као споредна казна).
3.1 Доживотни затвор (члан 5. Нацрта закона)
Основни rаtiо lеgis казне доживотног затвора је да та казна буде
супститут некадашњој капиталној кривичној санкцији, односно смртној
казни. Исто оправдање имају и различите варијанте тзв. дуготрајног затвора, као што је то посебна казна затвора од тридесет до четрдесет година која постоји у нашем позитивном кривичном законодавству, или "изолована" казна од четрдесет година затвора, која је примарно постојала као
"замена" за смртну казну у Кривичном законику Србије из 2006. године.
Казна доживотног затвора је као и било која друга казна затвора,
временска казна, она се суштински своди на "одузимање одређеног
времена" учиниоцу кривичног дела, односно његово лишавање слободе у
одређеном временском периоду, тј. за одређени временски период. Међутим, за разлику од "обичне" ("класичне") казне затвора, која се изриче на
тачно одређено време, казна доживотног затвора, траје "неограничено",
односно она се начелно своди на одузимање слободе учиниоцу заувек, тј.
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његов затварање за цео живот. Из овога произлази и да казна доживотног
затвора нема типичан временски карактер, јер она у ствари траје до смрти
учиниоца, који практично цео свој преостали животи век треба да проведе
у затвору. У томе се огледа и одређена сличност казне доживотног затвора (као неке врсте "цивилне смрти"), са смртном казном, те се зато та кривична санкција, односно казна затвора те врсте и сматра једином "правом", реалном алтернативом смртној казни. Нека најтежа кривична дела,
односно најтежи облици тешких кривичних дела, по логици ствари "заслужују" и одговарајуће најтеже казне за њихове учиниоце, а када то из
одређених разлога, не може да буде смртна казна, онда је најадекватнија
кривична санкција за такве случајева – казна доживотног затвора.
У одлуци Великог већа Европског суда за људска права донетог
јула 2013. године, се наводи: "Казна доживотног затвора без могућности
да буде ревидирана и без изгледа на условни отпуст представља нехуман
и деградирајући третман, који је у супротности да чланом 3. Европске
конвенције о људским правима9.
То значи да када се казна доживотног затвора прописује одредбама одређеног кривичноправног система, који је део тзв. европског правног амбијента, треба свакако имати у виду претходно наведени став
Европског суда за људска права, који је заузет у цитираној одлуци његовог Великог већа из 2013. године10, а то је:
1) да се казна доживотног затвора не може прописати и изрећи, а да
у исто време није формулисано и право осуђеног да таква казна онда када
се испуне одређени услови прописани законом траје краће, односно да се
применом других института кривичног права т(условни отпуст, помиловање, амнестија), трансформише у "класичну" временску казну, као и

9

10

"…whole life” sentences with no possibility of review and no prospect of release were
inhuman and degrading treatment in breach of Article 3 of the European Convention on
Human Rights."
Велико веће Европског суда за људска права (Grand Chamber of the European Court
of Human Rights), закључује између осталог, да је казна доживотног затвора, односно
доживотно лишење слободе, без могућности "ранијег пуштања" осуђеног, "имкопатибилно са људским правима", те се своди на "нехуман и деградирајући третман".
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2) да време после којег осуђени стиче право на условни отпуст,
или евентуално друге правне механизме престанка трајања казне доживотног затвора, не може бити дуже од 25 година.
Са изузетком неколико држава, а ту су пре свега, државе настале
на територији бивше Југославије (осим Словеније), као и Шпаније, Португалије и Норвешке, све остале европске државе познају казну доживотног затвора. У те државе спадају: Француска, Немачка, Аустрија, Швајцарска, Италија, Финска, Македонија, Словенија, итд. Србија, као и већина земаља насталих на територији бивше Југославије (Босна и Херцеговина, као и њени ентитети и дистрикт Брчко, Црна Гора, Хрватска), сада има
нормативно решење које у ствари није уобичајено за модерне европске
кривичноправне системе, јер као што је претходно објашњено, осим претходно наведених држава које припадају истој "југословенској кривичноправној традицији", таква тзв. казну дуготрајног затвора, поменутих, не
постоји у другим европским земљама.
У већини држава некадашње СФРЈ, је уместо доживотног затвора
предвиђена дуготрајна временска казна затвора у одређеном распону, који
је некада и веома велик, као што је то случај у Републици Српској, где је
новелама из 2010. године, казна дуготрајног затвора и "формално добила
статус посебне казне затвора", која се може изрицати у трајању од 25 до
45 година.11 У неким државама некадашње Југославије је дуготрајна временска казна, као вид казне затвора, односно најтежа казна затвора,
прописана у фиксном трајању. То је случај у Црној Гори, где је одредбом
члана 35. КЗ казна од четрдесет година затвора предвиђена као "изузетна
казна, која је уведена као замена за смртну казну после њеног укидања",
те се "зато не може одмеравати и изрицати у распону између двадесет и
четрдесет година", нити се може одмеравати и изрицати у месецима, већ
само на пуне године12.
Казна дуготрајног затвора, тј. казна од 40 година затвора као посебна казна (идентично као што је то сада у Црној Гори), је била прописана и у "изворном" тексту новог Кривичног законика Србије из 2006. годи-

11

Више о томе: М. Бабић и И. Марковић, Кривично право – општи дио, четврто измијењено издање, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2013., стр. 321 – 322.
12
Више о томе: З. Стојановић, Кривично право, "CID", Подгорица, 2008., стр. 277.
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не, а она је тек касније "еволуирала" у садашње решење, односно у казну
од тридесет до четрдесет година затвора.
Овакав систем посебне казне дуготрајног лишења слободе, који
још постоји у већини држава некадашње СФРЈ, без обзира да ли је таква
временска казна предвиђена у одређеном распону или се ради о казни у
фиксном трајању, доводи до постојања две временске казне лишења слободе са различитим општим минимумом и општим максимумом. За разлику од ситуације када у кривичноправном систему постоји доживотни затвор, као посебна казна, овде је тешко сматрати, да се ради о суштински
различитим врстама казни лишења слободе, јер се у обе ситуације ради о
казни затвора у одређеном трајању.
Постојање такве казне која се своди на тзв. дуготрајни затвор доводи и до неких озбиљних дилема у теорији и пракси. Пре свега, није јасно
какав је однос такве казне која представља дуготрајни затвор који се одликује било посебним распоном, било фиксним износом, са редовном, тј.
"класичном" казном затвора. У већини земаља које имају овакво решење
формулисано је и посебно законско ограничење у односу на одмеравање и
изрицање казне затвора. Тако је у Србији то преко двадесет и испод тридесет година, док је у Црној Гори, која дуготрајни затвор познаје у фиксном
износу, тај распон још знатно шири и износи преко двадесет, а мање од четрдесет година13. У хрватском Казненом закону уопште нема таквог лимита, што значи да у тој држави тзв. дуготрајни затвор може да буде изречен у
трајању од двадесет једне до четрдесет година, што не само да очигледно
представља сувише велики распон, већ такав систем поставља питање целисходности формалног постојања две врсте казне затвора.
Као и свака кривична санкција, односно као и било која друга казна и казна доживотног затвора има неке своје битне мањкавости и предности у односу на друге казне. Дакле као што то важи и иначе, и у погледу ове казне могуће је издвојити један број разлога за и против, односно
анализирати ту кривичну санкцију у prо еt cоntrа смислу. Приликом такве
анализе требало би поћи од криминално-политичке суштине из које произлази да се ова казна се не може посматрати изоловано од кривичних дела у погледу којих је прописана. То значи да је казна доживотног затвора
13

Више о томе: З. Стојановић, Коментар Кривичног законика Црне Горе, "Министарство
правде Црне Горе" и Мисија ОЕБС-а у Црној Гори, Подгорица, 2010., стр. 157 – 158.
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у ствари, у суштинском погледу, најадекватнија замена за смртну казну,
тј. она највише "одговара" кривичним делима у погледу чијег кажњавања
је предвиђена, јер је и казна доживотног затвора прописана у односу на
најтеже облике тешких кривичних дела, дакле оних кривичних дела у погледу којих је некада било могуће изрицање смртне казне, а у односу на
која сада у Србији постоји казна од тридесет до четрдесет година затвора.
Када се има у виду којим је кривичним делима намењена казна доживотног затвора, као и да она представља супститут сада постојећој казни
од 30 до 40 година затвора, којом је претходно замењена капитална кривична санкција, тј. смртна казна (а једно време и посебна казна од четрдесет година затвора), у великој мери се релативизује основни приговор казни доживотног затвора, а то је да се ради о веома нехуманој казни, јер она је свакако начелно хуманија од изразито нехумане смртне казне, коју суштински
супституише. Реално је казна доживотног затвора једини "прави" или адекватни супститут капиталној кривичној санкцији, тј. смртној казни, исто
као што је за широку лаичку јавност неспорно смртна казна (која више не
може да постоји у нашем кривичноправном систему), једина адекватна казна за нека ипак ужасавајућа кривична дела, попут силовања и убистава деце и сл. С друге стране, казна доживотног затвора је у Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика прописана за најтеже облике тешких кривичних дела, што значи за изразито нехумана кривична дела, па то
представља један од основних елемената њеног rаtiо lеgis-а.
Казна доживотног затвора има и одређени симболички и начелни
ефекат – она суштински може да буде адекватнији одговор кривичноправног система на велику тежину неких кривичних дела и степен кривице
учиниоца, без обзира што се она у стварности, тј. приликом њеног извршења, често може свести на исто(ветно) трајање као и казна затвора од
тридесет до четрдесет година.
Сад се наравно поставља питање да ли је казна тзв. дуготрајног затвора, што у Србији значи казна од тридесет до четрдесет година затвора,
заиста суштински хуманија од казне доживотног затвора. У основи би се
могло поћи од тога да је осуђенику који проведе неколико деценија у затвору, у многим ситуацијама боље да из њега никад ни не изађе, него да се на
слободи нађе, онда када је већ веома стар, када је погубио везе са породицом и пријатељима, нема приходе за нормалан живот, отежано му је лечење
и по правилу је већ значајно нарушеног здравственог стања и када му је и
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иначе, веома тешко и скоро немогуће да на слободи настави иоле пристојан
живот. То практично значи да сада постојећа најстрожа казна у кривичном
законодавству Србије, тј. казна затвора који може да износи пуних четрдесет година, у многим животним ситуацијама, може да фактички буде и значајно нехуманија од казне доживотног затвора. Наравно, у обе ситуације не
треба заборавити постојање могућности условног отпуста.
Осим што је исто као некада смртна казна, а сада казна од тридесет до четрдесет година и казна доживотног затвора предвиђена само за
случајеве заиста најтежих кривичних дела, тј. према законској формулацији – најтеже облике тешких кривичних дела, у односу на ову казну у
предложеним новелама Кривичног законику су предвиђена и нека додатна ограничења, попут забране да се она изриче када се ради о постојању
неког од законских основа за ублажавање казне или за ослобођење од казне, као што је то случај са покушајем кривичног дела, прекорачењем граница нужне одбране, када се ради о добровољном одустанку учиниоца,
случају битно смањене урачунљивости, итд.
Уношењем казне доживотног затвора у систем кривичних санкција
у Кривичном законику Србије, чиме би се супституисала садашња варијанта "дуготрајног затвора", тј. казна затвора од тридесет до четрдесет година,
постигло би се јасније разграничење између доживотног затвора, као посебне врсте казне и "класичне" казне затвора која има одређено временско трајање. Могло би се сматрати да би се на тај начин потенцијално смањила и
извесна арбитрерност, која сада донекле постоји у односу на одређивање
трајања казна затвора у распону од тридесет до четрдесет година.
Код изрицања казне доживотног затвора, слично као и када се ради о изрицању смртне казне, суд остварујући своје "право кажњавања"
(ius puniеndi) практично не одмерава меру казне, већ се само, када је реч о
најтежим облицима тешких кривичних дела, опредељује за врсту казне, а
њена мера се априорно подразумева, тј. такве мере суштински нема код
типичне капиталне кривичне санкције, односно смртне казне, она представља једну врсту "апсолутног кажњавања", а мера фактичког трајања
казне доживотног затвора је релативна и зависи од фактичких околности,
односно од животног вела осуђеног. Наравно, постоји низ битних разлика
између праве капиталне кривичне санкције - смртне казне и њеног јединог
реалног супститута – казне доживотног затвора, а суштинска разлика је у
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томе што доживотни затвор не мора заиста бити доживотан14, јер увек постоји могућност условног отпуста.
3.3.1. Измене код појединих кривичних дела које су повезане
са увођењем казне доживотног затвора
С обзиром да је у Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика, прописано увођење казне доживотног затвора, чланом 30.
Нацрта закона измењене су одредбе низа кривичних дела за која је запрећена казна затвора од тридесет до четрдесет година, јер таква казна више
није предвиђена у Општем делу Кривичног законика. Ради се о најтежим
кривичним делима, попут тешког убиства итд.
3.2 Кућни затвор (члан 7. Нацрта закона)
Кућни затвор је веома специфична кривична санкција, односно казна, којој је из низа разлога неопходно и оправдано дати положај самосталне казне. Ова казна спада у вид тзв. алтернативних кривичних санкција15. Сам начин извршења казне кућног затвора је битно другачији у односу на извршење других казни, односно класичног затвора и из њега
произлази битно другачији карактер кућног затвора, чија се тежина значајно разликује од "праве" казне затвора. То представља и основни разлог
зашто је предложеним новелама Кривичног законика прописано да кућни
затвор прераста у самосталну казну лишења слободе.
И све већи практични значај кућног затвора говори у прилог томе
да он треба да добије своју посебну "физиономију", те постане самостална
казна. Услови за изрицање кућног затвора су у Нацрту Закона о изменама
и допунама Кривичног законика битно другачије формулисани у односу
на решење у позитивном Кривичном законику према којем је кућни за14

Према претходно објашњеном ставу Европског суда за људска права, доживотан затвор не сме да увек и обавезно у стварности траје доживотно. То значи да казна
доживотног затвора не сме да априорно, односно по аутоматизму већ у моменту
изрицања, нити то сме да буде законски прописано, апсолутно искључи могућност
за изузетак, као што је то условни отпуст или други адекватни правни механизам
ранијег пуштања осуђеног на слободу.
15
Више о томе: М. Шкулић, Алтернативне кривичне санкције – појам, могућности и перспективе, Зборник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу (уводни реферат), XLVIредовно саветовање Удружења, Златибор, 2009., стр. 30 – 57.
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твор само модалитет извршавања казне затвора. Оба услова се односе на
казну: први услов на прописану казну, а други на изречену казну. Овде је
потребно уочити и да од два услова прописана Нацртом Закона о изменама и допунама Кривичног законика, а то су прописана и изречена казна,
један донекле сужава и лимитира примену ове казне, док је други проширује. Наиме, према важећем решењу у Кривичном законику, извршавање
казне затвора у просторијама у којима осуђени станује није било условљено висином прописане казне затвора.
У Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика прописано је да се кућни затвор може изрећи за кривична дела за која је прописан затвор до осам година, док се према важећем законском решењу извршење казне затвора у просторијама у којима осуђени станује може изрећи и за дела за која је прописан затвор од једне до десет година, па и за
тежа дела уколико се до одмерене и изречене казне дошло ублажавањем
казне. С друге стране, Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика дозвољава да кућни затвор траје до две године за разлику од постојећег решења које дозвољава извршење казне затвора у просторијама у
којима осуђени станује ако је изречена казна затвора до једне године.
Решење у Нацрту Закона у погледу максималног рока трајања кућног затвора, се потенцијално може критиковати, јер се чини да је максимално трајање кућног затвора од чак две године можда предугачко, те да
оно потенцијално сувише дуго "претвара кућу у затвор", а у кући, односно стану, по правилу, осим самог осуђеног бораве и друга лица, тј. чланови његове породице, односно други укућани, који су тако и сами донекле у "затвору", иако наравно, нису кажњени. Међутим, не треба заборавити ни на законске могућности да у одређеним случајевима осуђени буде
током извршења кућног затвора и ван самих просторија у којима станује,
а када се ради о укућанима, по логици ствари, њима по правилу, ипак
знатно више одговара да је члан њихове породице, чак и "целе" две године у кућном затвору, него да се у том периоду, па и краће, налази у "правом" затвору, односно установи за извршење казне затвора.
3.3. Новчана казна (члан 9. Нацрта закона)
Супротно деценијским трендовима у развијеним државама, где
новчана казна представља веома често изрицану и извршавану казну, вео45
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ма низак проценат учешћа новчане казне у укупно изреченим кривичним
санкцијама у Србији, са тенденцијом даљег смањења, је сада на забрињавајуће ниском нивоу.
Често оправдање које се чује у пракси да је релативно слаба заступљеност новчаних казни у односу на укупан број кривичних санкција, резултат прилично лошег економског положаја "просечних" грађана у Србији уопште, а посебно оних којима се изричу кривичне санкције, није сасвим адекватно, не само зато што постоје законски механизми којима је
меру новчане казне могуће адекватно прилагодити имовном стању учиниоца, већ и стога, што се у исто време и у оквирима истог правног система,
прилично често, па и сасвим "рутински", за многе прекршаје, као далеко
мање значајне деликте од кривичних дела, изричу новчане казне, те се чак
понекад у јавности коментарише и својеврсни битан "учинак" прекршајних судова у односу на "пуњење" државног буџета.
Када је реч о ниском проценту учешћа новчаних казни у укупном
броју изречених кривичних санкција у Србији, то се посебно односи на
изрицање новчане казне у дневним износима. У пракси се судије најчешће
"жале" да им је сувише компликовано утврђивање прихода окривљеног,
те стога избегавају изрицање новчане казне у дневним износима.
Иако ни садашње законско решење суштински није превише компликовано и реално не представља препреку за знатно чешће изрицање
новчане казне у дневним износима, очигледно је било потребно да се одговарајућом интервенцијом реагује на проблеме са којима се суочава наша пракса, које је и иначе прилично склона формализму и онда када за то
нема ваљаног оправдања. Стога је чланом 9. Нацрта Закона о изменама и
допунама Кривичног законика предвиђено знатно шире овлашћење суда
да по слободној процени утврђује висину дневног износа, тј. не везује такву могућност за случај када је учинилац власник имовине или носилац
имовинских права (члан 49. став 5. КЗ).
Изнете суштинске измене и допуне које се односе на систем кривичних санкција захтевале су и измену одговарајућих законских одредби
које се односе на одмеравање казне за кривична дела учињена у стицају
(члан 11. Нацрта закона), на застарелост, урачунавање притвора и раније
казне (члан 12. Нацрта закона), опозивање условне осуде (члан 13. Нацрта
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закона), законску рехабилитацију (члан 15. Нацрта закона), као и на застарелост (чл. 16. и 17. Нацрта закона).
4. Условни отпуст (члан 8. Нацрта закона)
Чланом 8. Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика прописане су измене одредбе члана 46. Кривичног законика, које се
односе на условни отпуст.
У пракси је примећено да судови институт условног отпуста прилично ретко користе. Проценат условно отпуштених лица осуђених на казну затвора у поређењу са другим европским земљама (па и некадашњом
Југославијом), у Србији је сада знатно нижи и то у време када се интензивно говори о "пренасељености" затвора, па се онда на тај проблем реагује и доношењем Закона о амнестији, чији се ефекти, иначе захваљујући
између осталог, баш и недовољном коришћењу механизама условног отпуста, али и услед још увек прилично нестабилне криминалне политике,
убрзано "топе".
Ни последње измене Кривичног законика из 2012. године, чији је
циљ био да се код већине кривичних дела уведе једна варијанта "обавезног" условног отпуста, нису у том погледу довеле до битних промена.
Наиме, иако је начелна идеја била да условни отпуст након протека одређеног времена буде обавезан, самим тим што су у Кривичном законику
наведени одређени услови који се морају испунити, "обавезност" таквог
условног отпуста је значајно релативизована, а нарочито с обзиром на
природу тих услова и начин установљавања да ли су они испуњени.
Веома је тешко утврдити да ли је у односу на условно осуђеног
постигнута сврха кажњавања и то представља основну аномалију садашњег решења у нашем позитивном кривичном законодавству. Судови су
у пракси веома несклони да "стану" иза такве оцене. Стога се у Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика одустало од тако формулисаног услова, те се полази од тога да је за условни отпуст, поред две
трећине издржане казне, довољно да се у току издржавања казне осуђени
тако владао да се са основном може очекивати да за време док траје
условни отпуст неће извршити ново кривично дело. Нагласак је дакле, на
оцени да су испуњени сасвим конкретни услови специјалне превенције.
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С обзиром да је Нацртом закона о изменама и допунама Кривичног законика предвиђено увођење казне доживотног затвора, као замене
за садашњу казну од тридесет до четрдесет година затвора, било је неопходно формулисање и посебних правила која се тичу условног отпуста
осуђених на казну доживотног затвора.
Према ставу Европског суда за људска права из 2013. године, тј.
његовог Великог већа, могућност условног отпуста мора постојати и у односу на лица која су осуђена на казну доживотног затвора. То значи да на
"правном простору" држава чланица Савета Европе, није могуће увођење
једне варијанте доживотног затвора (нека врста "апсолутне" временске казне), која на пример, постоји у неким државама у оквиру Сједињених
Америчких Држава, а то је доживотни затвор без могућности пуштања на
условни отпуст, мада је и у САД, у већини држава увек могућ условни отпуст.16 Нацртом Закона о изменама и допунама Кривичног законика (члан
8. став 2), прописано је да се осуђени на казну доживотног затвора, може
условно отпустити ако је издржао двадесет пет година.
С обзиром да је и иначе у нашем кривичноправном систему 20 година максимално трајање казне затвора (изузимајући садашњи тзв. дуготрајни затвор, тј. казну затвора од 30 до 40 година), можда би требало размислити да се када је реч о планираном увођењу доживотног затвора,
условни отпуст омогући (он наравно, не би био обавезан, већ би зависио
од испуњености одређених услова), већ онда када је осуђени издржао двадесет година.
5. Основне промене у посебном делу Кривичног законика
У посебном делу Кривичног законика постоји потреба за већим
бројем интервенција које су по свом карактеру, домашају и значају прилично различите. У већем броју случајева реч је о мањим изменама или
допунама постојећих законских описа кривичних дела, док се у неким
случајевима ради о сасвим новим инкриминацијама.
Неке од интервенција у посебном делу Кривичног законика су
утемељене на потреби усаглашавања са релевантним документима Европ16

Више о томе: J.M.Sheb and J.M.Sheb, Criminal Law and Procedure, Fourth Edition,
Wadsworth/ Thomson Learning, Stanford, 2002, стр. 580 – 581.
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ске уније и Савета Европе, као и са прихваћеним и примењиваним стандардима у кривичном законодавству европских земаља, док су друге резултат настојања да се отклоне одређени недостаци који су уочени од
стране наше судске праксе и теорије.
Најважније измене и допуне које се предлажу у домену посебног
дела Кривичног законика тичу се кривичних дела против привреде.
5.1. Кривична дела против привреде - члан 23. Нацрта
Важност привреде се примарно темељи на томе што од њеног функционисања непосредно или посредно зависе многе друге сфере друштвеног
живота, па у том смислу привреда представља материјалну основу сваког
друштва, а сама привреда подразумева производњу и расподелу производа,
односно све делатности које су са тим у вези, где спадају и разне услуге које
омогућавају задовољавање потреба17. Из тих разлога је свака држава увек веома заинтересована за привреду, како у смислу стварања основних нормативних услова за регуларно функционисање привреде, тако и у погледу заштите
привреде од недозвољених активности, а део те заштите се остварује и кривичним правом, које и овде, као и иначе, представља ultimа rаtiо18.
Привредни криминалитет обухвата све облике криминалних активности којима се проузрокују кривичноправно релевантне последице како у
односу на целокупан привредни систем, тако и у погледу појединих његових битних елемената, односно врше кривична дела у вези привредне делатности, или је чак сама привредна активност у потпуности или делимично криминалног карактера, без обзира на врсту права својине и других права која се извршењем кривичних дела повређују или угрожавају. Када кривично дело из сфере привредног криминалитета чини одговорно лице у
предузећу или другом привредном субјекту, тиме може у имовинском смислу настати како штета, тако и корист за то правно лице19.

17

Упореди: З. Стојановић и О. Перић, Кривично право – посебни део, XIV издање,"Правна књига", Београд, 2011., стр. 165.
18
Више о томе: М. Шкулић, Привредни криминалитет, Факултет за пословни менаџмент у Бару, Бар, 2013., стр. 17 – 18.
19
Више о томе: Ж. Алексић и М. Шкулић, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007., стр. 326 – 327.
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Привредни криминалитет, а нарочито у неким својим тежим формама, не само што нарушава привредни систем једне земље, већ штети виталним интересима саме државе, а тиме посредно и њеним грађанима. То је
био и разлог да су у не тако давној прошлости чињени покушаји дефинисања "привредног кривичног дела", односно у ширем смислу, привредног
кривичног права, што је било праћено и настојањем да оно добије извесну
аутономију у односу на друге гране права, што је било нарочито изражено
у Немачкој, по завршетку Првог светског рата, јер се суочавање са овим
проблемом углавном поклапа са наступањем првих економских криза20.
Проблематици привредних кривичних дела и "привредном кривичном праву" су били посвећене и неке међународне конференције, попут VI
међународног конгреса за кривично право који је био одржану Риму 1953.
године, те V међународног конгреса за упоредно право у Бриселу 1958. године. Када је реч о некадашњем југословенском кривичном праву (из којег су
потекла кривична законодавства свих република која су била у саставу
СФРЈ), кривична дела против привреде су први пут систематизована у посебну групу кривичних дела у Кривичном законику из 1951. године21.
5.1.1. Основне планиране новине у Кривичном Законику у односу
на кривична дела против привреде
У Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика је
развијена нова систематика кривичних дела против привреде, тако што су
њихов редослед и груписање извршени према одређеним критеријумима
од којих је најважнији њихова сродност, односно извесни степен нормативне "сличности".
У Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законику
предвиђена су 32 кривична дела против привреде, док их према сада важећем Кривичном законику у Глави двадесет другој има 25.
У погледу низа кривичних дела из ове главе Кривичног законика
није дошло до неких других значајнијих измена осим што је промењен
њихов редослед, односно место у оквиру главе (16 кривичних дела), а из
20
21

З. Стојановић и О. Перић, op.cit., , стр. 166.
Више о томе: З. Стојановић и Н. Делић, Кривично право – посебни део, XIV издање Правни факултет Универзитета у Београду и "Правна књига" Београд, 2013.,
стр. 166 – 167.
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правно-техничких разлога сва ова кривична дела, па и она која уопште нису мењана, су целовито предвиђена у члану 23. Нацрта Закона о изменама
и допунама Кривичног законика.
5.1.2. Рестрикција у дефинисању кривичних дела као "посебних кривичних
дела" (dеlictа prоpriа) – одустајање од појма одговорног лица
Посебни деликти (dеlictа prоpriа), су она кривична дела која не
може извршити било које лице, већ само лице са одређеним својством, а у
ту категорију спадају и кривична дела која могу извршити само одговорна
лица, што је у извесном смислу слично тзв. својеручним кривичним делима22. Реч је о својеврсним статусним кривичним делима.
Израз "посебна кривична дела" је веома уобичајен у немачкој кривичноправној теорији, где се често као једна од битних разлика између кривичног дела преваре (Bеtrug) и злоупотребе поверења (Untrеuе), наводи да
превару може извршити било које лице, док злоупотребу поверења (на немачком је то буквално "неверство", или "изневеравање"), само одређена категорија лица, а то су она лица која имају одговарајућу дужност старања23.
Код овог кривичног дела, који се на српски најадекватније може
превести као "злоупотреба поверења", буквални превод са немачког би
био "неверство", или "изневеравање", основна специфичност је "садржај
његове противправности", који се овде (§ 266 StGB), састоји у "оштећењу
туђе имовине услед искоришћавања положаја који подразумева одређено
поверење (Sоndеrdеlitkt): Учинилац може да буде једино лице које има такав положај, тј. онај учинилац који има дужност да буде "веран" (trеupflichtig)".24 Та неопходна карактеристика учиниоца који у овом случају може
бити једино лице које има одређени "положај", односно представља особу
која има "дужност верности" у односу на имовину која јој је "поверена",
тј. у погледу које има обавезу старања, представља у догматско-нормативном кривичноправном смислу "посебно лично обележје" (bеsоndеrе
22

23

24

Више о томе: И. Вуковић, О оправданости тзв. својеручних кривичних дела, зборник: "Казнена реакција у Србији", V део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015., стр. 160 – 161.
R.Schmidt und K.Priebe, Strafrecht – Besonderer Tei II – Straftaten gegen das
Vermögen, 5. Auflage, "Rolf Scmidt Verlag", Bremen, 2006, стр. 297.
Ibidem.
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pеrsönlichе Mеrkmаlе) такве врсте кривичних дела и то обележје које је
"битно" односно које представља део скупа обележја која представљају
"биће кривичног дела".25 Ова кривична дела подразумевају посебан положај из којег произлази дужност која је у највећој могућој мери везана за
личност (bеsоndеrе Pflichtеnstеllung höchstpеrsönlichеr Art)26.
У Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика се
одустаје од појма одговорног лица не само код кривичног дела које сада
постоји као "злоупотреба положаја одговорног лица", а које је значајно
измењено у члану 227. Кривичног законика, него и код неких других кривичних дела код којих је сада, тј. у позитивном Кривичном законику предвиђено да извршилац може бити само одговорно лице.
Одустајање од правила да извршилац мора имати формално својство одговорног лица је у неким случајевима, тј. у односу на неке нове
или модификоване постојеће инкриминације, захтевало њихов другачији
законски опис, тако што се пре свега, кроз одговарајућу радњу извршења,
утврђивало која лица долазе у обзир као извршиоци, а формално се извршилац одређује као "било које лице", тј. свака особа која предузме конкретну радњу кривичног дела.
5.1.3. Потпуно нова кривична дела против привреде
Осим преиспитивања постојећих кривичних дела, те у неким ситуацијама њиховог одговарајућег преформулисања, Законом о изменама и
допунама Кривичног законика, уведено је и неколико потпуно нових кривичних дела против привреде. Тако је прописано кривично дело преваре у
обављању привредне делатности (члан 223. Кривичног законика), кривично дело злоупотребе заступања у обављању привредне делатности (члан
226. Кривичног законика), као и кривично дело злоупотребе у поступку
приватизације (члан 230. Кривичног законика).
Док су прва два претходно наведена кривична дела вид општих
кривичних дела против имовине, која при том у области привредних односа скоро да нису примењивана, односно веома су ретко била предмет
25

26

Више о томе: K.Kühl, Strafrecht – Algemeiner Teil, 4. Auflage, "Verlag Franz Vahlen",
Münche, 2002, стр. 838.
Више о томе: R.Schmdt, Strafrecht – Algemeiner Teil – Grundlagen der Strafbarkeit Methodik der Fallbearbeitung, 6. Auflage, "Rolf Scmidt Verlag", Bremen, 2007, стр. 452.
52

Кривична секција
кривичних поступака, трећа инкриминације је сасвим ново кривично дело, које је произишло из потребе да се на одговарајући начин инкриминишу до сада уочене, а често и више него очигледне злоупотребе у поступку
приватизације.
5.1.4. Нормативна специјализација у односу на превару, злоупотребу
поверења и нека привредно-коруптивна кривична дела
Новелама кривичног законодавства Србије планира се спровођење
и одговарајуће нормативне специјализације у домену кривичних дела преваре и злоупотребе поверења, што се у Нацрту закона означава као злоупотреба заступања у обављању привредне делатности. На овај се начин у
наше кривично законодавство уносе одређени елементи једног специфичног кривичног дела које традиционално постоји у "германском казненоправном моделу", тј. у немачком кривичном праву, као и у Аустрији и у
Швајцарској.
Ради се о кривичном делу под називом ,,Untrеuе"27, што би у једном
буквалном преводу, који иначе у овом случају ипак није подобан са становишта српске терминологије, значило својеврсно "неверство", а што је већ
делимично објашњено у претходном тексту. Наиме, под овим кривичним
делом се у немачком законодавству подразумева оштећење туђе имовине,
тако што се умишљајно повређује поверење која је учиниоцу указано у односу на ту имовину, а из чега произлази његова дужност коју он повређује
и чиме чини кривично дело28. Ово кривично дело се своди на "изневеравање указаног поверења" и оно се у немачком кривичном праву сматра релативно сличним превари (Bеtrug), која је такође кривично дело против имовине, али је кључна разлика у томе што код преваре до оштећења туђе имовине долази услед заблуде у коју се одређено лице (жртва) доводи, а услед
чега пасивни субјект поступа тако што сам себи наноси штету, док код кривично дела "изневеравања поверења" (Untrеuе), учинилац користи поверење које му је указано, да би тиме жртви причинио имовинску штету29.
27

Више о томе: G.Arzt und U.Weber, Strafrecht – Besonderer Teil, "Verlag Ernst und
Werner", Bielefeld, 1980., стр. 21 – 25.
28
Више о томе: стр. J.Wessels und T.Hillenkamp, Strafrecht – Besonderer Teil/2 – Straftaten gegen Vermögenswerte, "C.F.Müller", Heidelberg, 2001, стр. 301 – 302.
29
G.Arzt und U.Weber, Strafrecht – Besonderer Teil, "Verlag Ernst und Werner Gieseking", Bielefeld, 2000, стр. 572- 573.
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Принцип специјализације у домену кривичних дела против привреде је такође налагао и формулисање посебних коруптивно-привредних кривичних дела, односно подмићивања као привредних кривичних дела, па су
тако на сличан начин, као што је то и иначе, типично за активно и пасивно
подмићивање30, формулисана два кривична дела: 1) кривично дело примања мита у обављању привредне делатности (члан 232 КЗ) и 2) кривично дело давања мита у обављању привредне делатности (члан 233 КЗ).
5.1.5. Редефинисање преваре у осигурању
Изменама и допунама Кривичног законика из 2009. године је у наш
кривичноправни систем уведено кривично дело преваре у осигурању. То је
учињено на суштински погрешан начин, тако да се ради практично само о
једној врсти "класичне" преваре, што значи да такво ново кривично дело
уопште и није било потребно, јер између њега и одувек постојеће преваре
као кривичног дела, није постојала права, односно суштинска дистинкција.
Сада је ово кривично дело преформулисано на начин који је и иначе, типичан за савремена кривична законодавства када се ради о тзв. осигуравачкој
превари, а чак је слично решење својевремено постојало и у Кривичном законику Краљевине Југославије. Само се таквом врстом инкриминације и
може наћи ваљан rаtiо lеgis прописивања овог кривичног дела као посебног
кривичног дела и код којег постоји битна разлика у односу на "обичну"
превару. Наиме, код кривичног дела преваре у осигурању (члан 223а КЗ),
криминална зона је знатно шире постављена, што значи да уопште није потребно довођење или одржавање у заблуди пасивног субјекта, што је иначе
cоndiciо sinе quа nоn када се ради о класичној превари.
Основни облик кривичног дела преваре у осигурању постоји када
учинилац у намери да од осигуравајућег друштва наплати осигурану суму, уништи, оштети или сакрије осигурану ствар, па затим пријави штету.
У питању је специфична врста преваре. То значи да учинилац у намери да
од осигуравајућег друштва наплати осигурану суму, кумулативно предузима две радње, од којих је једна примарна и прописана алтернативно, а
друга накнадна, те следи након примарне радње. Примарна радња је про-

30

Више о томе: М. Шкулић, Организовани криминалитет – појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак, "Службени гласник", Београд, 2015., стр. 326 – 336.
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писна опционо као: 1) уништење, 2) оштећење или 3) сакривање осигуране ствари, а накнадна радња је пријављивање штете.
5.1.6. Основне битне промене у законском опису неких кривичних дела
против привреде
Законски опис низа кривичних дела прописаних у Глави XXII
Кривичног законика је значајно модификован. Као што је то претходно
већ објашњавано, код неких кривичних дела се више не захтева да извршилац може бити одговорно лице, већ се прописује да кривично дело може извршити свако лице које оствари радњу извршења, као и остала битна
обележја кривичног дела.
Ипак из правно-техничких разлога није било могуће да се поступа
сасвим доследно, нити је у ствари, и било целисходно, да се у потпуности
код свих инкриминација ове врсте, одступи од коришћења појма одговорног лица као извршиоца. То значи да ће Кривични законик и након ступања на снагу и примењивања Закона о његовим изменама и допунама, садржавати дефиницију одговорног лица, те ће законском опису одређених
кривичних дела, остати прописано да је њихов извршилац одговорно лице, што у теоријском смислу значи да се ради о специфичним статусним
кривичним делима – dеlictа prоpriа.
5.1.6.1. Пореска утаја (члан 225. КЗ)
Измене у неким инкриминацијама су произишле из проблема који
су уочени у пракси, па је тако код кривичног дела пореске утаје (члан 225.
КЗ), дошло до на први поглед сасвим мале, али прилично значајне измене,
од које се очекује да ће значајно олакшати доказивање у кривичним поступцима чији су предмет ова кривична дела, која у пракси постају све
значајнија31.

31

Више о томе: М. Шкулић, Tax Crimes and Tax Misdemeanours in Serbia, Thematic
Conference proceedings – Archibald Reiss Days Volume III, Међународни научни
скуп "Дани Арчибалда Рајса", тематски зборник радова међународног значаја,
Криминалистичко-полицијска академија и Немачка фондација за међународну
правну сарадњу (IRZ), Београд, 2014., стр. 27 – 40.
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Више се у законском опису кривичног дела пореске утаје не захтева давање лажних података о законито стеченим приходима, односно непријављивање прихода који су законито стечени. Ову измену не треба
тумачити погрешно, јер из ње свакако неће произићи да ће обавеза плаћања пореза постојати и у односу на незаконито стечене приходе.
Апсурдно би било увођење обавезе плаћања пореза на незаконито
стечене приходе, а када би се радило о приходима стеченим кривичним
делом, то би значило да законодавац од учинилаца кривичних дела захтева самопријављивање односно посредно самоинкриминисање. Тако нешто
је незамисливо у било којој правној држави. Наравно да се ни онда када
планирана новела постане део Кривичног законика, неће плаћати порези,
доприноси и друге дажбине на незаконите приходе, попут оних који су
проистекли из учињених кривичних дела, већ то само значи да више неће
битно неопходно утврђивање као битног обележја овог кривичног дела да
се ради о законитом приходу. Такво утврђивање/доказивање је у пракси
до сада изазивало понекад било скопчано са великим проблемима. Код
кривичног дела пореске утаје су с обзиром на стопу инфлације у протеклих десетак година, тј. од момента ступања на снагу важећег Кривичног
законика, па до данас, у релевантној мери повећани и новчани износи како за постојање основног облика, тако и код тежих облика.
5.1.6.2. Издавање чека и коришћење платних картица
без покрића (члан 236. КЗ)
Од кривичних дела садржаних у Глави XXII Кривичног законика,
а у погледу којих се предвиђају битне измене, треба истаћи и кривично
дело издавања чека и коришћења платних картица без покрића. Радња извршења овог кривичног дела више не обухвата и коришћење дебитне картице без покрића, већ се односи само на кредитну картицу.
Наиме, с једне стране банкама стоје на располагању техничке и
организационе могућности којима се може онемогућити коришћење дебитних картица без покрића, док с друге стране, у највећем броју случајева уопште није ни могуће користити дебитну картицу без покрића, јер у
пракси продавац, односно друго лице у чију се корист користи картица,
може веома једноставно да утврди да је картица без покрића, тј. да на рачуну њеног корисника/сопственика нема довољно новчаних средстава за
трансакцију о којој се ради у конкретном случају. Из овога произлази да
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кривичноправна заштита у том погледу не само да није нужна, већ није ни
оправдана, а наравно, ако би конкретни учинилац на неки начин, попут на
пример, одговарајуће електронске манипулације, успео да користи дебитну картицу без покрића, увек би дошло у обзир постојање неког другог
кривичног дела, попут преваре.
И када се ради о коришћењу кредитних картица без покрића, иако
у том погледу није дошло до декриминализације, није сасвим јасан rаtiо
lеgis постојања тог облика овог кривичног дела, јер би банке, а посебно
што оне углавном веома профитно послују, онда када издају кредитне
картице морале бити спремне и на одређени ризик. Коначно, банке у сваком случају када се ради о издавању чека без покрића, односно коришћењу кредитних картица без покрића, не само што наплаћују затезну камату, већ и у парничном поступку, остварују, односно могу да остваре своја
права, тј. наплате потраживање увећано за затезну камату.
Такође у нашим условима није сасвим целисходно ни даље инкриминисање издавања чека без покрића, јер иако формално код нас и даље
важи традиционално правило по којем је значајна разлика између менице
и чека, у томе што онај ко издаје меницу, треба да до одређеног рока набави паре, односно новчана средства, док онај ко издаје чек, мора да на свом
чековном рачуну, новац у одговарајућем износу има на располагању већ у
моменту издавања чека, то у пракси dе fаctо није тако, јер се издавање чекова релативно често користи као специфичан метод куповине на кредит
– тзв. чекови на почек. Зато се чини да је штета што законодавац није
комплетно избрисао кривично дело издавања чека без покрића.
Чини се да је потребно преиспитати и навођење "менице" у члану
236. став 2. јер други основни облик овог кривичног дела чини лице које
изда или стави у промет чек, меницу, какву гаранцију или какво друго
средство плаћања или обезбеђења плаћања, иако зна да за то нема
покрића и тиме себи или другом прибави противправну имовинску корист
у износу који прелази педесет хиљада динара. Наиме, када се ради о издавању менице, ту уопште није ни потребно поседовати покриће у тренутку
издавања, већ се оно мора имати, онда када меница доспе на плаћање.
Такође и када је реч о кривичном делу издавања чека без покрића
и коришћења кредитних картица без покрића, измењени су прописани
новчани износи од којих зависи постојање основних и тежег облика. Ти су
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износи не само усклађени са висином инфлацијом у протеклих десетак година, већ су они у извесној мери и реално повећани с обзиром на то да су,
с обзиром на прописане казне, били прилично несразмерни у односу на
друга кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист.
Законски опис овог кривичног дела је промењен, односно редукован тиме
што је брисано издавање и стављање у промет акцептног налога јер је акцептни налог, у складу са одредбама Закона о платном промету, престао
да се користи још 2003. године.
5.1.6.2.1. Неки могући разлози за декриминализацију издавања чека
и коришћења платних картица без покрића
Иако се чини да и планиране модификације кривичног дела издавања чека и коришћења платних картица без покрића, као вид сужавања
криминалне зоне у погледу ове инкриминације, свакако представљају "корак у правом смеру", треба истаћи да, као што је то делом већ претходно
наведено, постоје и врло озбиљни разлози како за евентуално даљу "редукцију" у односу на ово кривично дело, тако можда и за његову потпуну
декриминализацију.
Није сасвим јасан rаtiо lеgis постојања кривичног дела издавања
чека и коришћења платних картица без покрића. Наиме, банке у суштини
по правилу, добро зарађују на тзв. затезним каматама, а своја права углавном могу да веома ефикасно остваре и у парничном поступку.
Да ли је заиста неопходно да се банке још и кривичноправно штите посебним кривичним делом ове врсте, а нарочито, да ли је адекватно да
се чак и за основни облик овог кривичног дела, прописују прилично
озбиљне казне?
Коначно, банке би, као и иначе, па и онда када су у питању грађани као њихови клијенти, морале бити спремне и на одређени пословни ризик, који је у суштини неодвојиво и повезан са банкарским пословањем.
Зашто би се кривичним правом које има суштински ultimа rаtiо карактер,
морало да се реагује на појаву која је део пословног ризика?
Банке би и када је реч о платним картицама уопште, па и кредитним картицама (јер се новелама КЗ-а више ни не предвиђа могућност злоупотребе дебитних платних картица), коришћењем одређених техничких
могућности, могле да практично искључе или сведу на минимум могућ58
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ност употребе картице без покрића. Ако банке за то нису способне или
нису вољне да се тако саме штите, односно не желе да инвестирају средства у такве облике "техничке" заштите, зашто је уопште и потребно штитити их кривичним законодавством?
Помало је лицемерно да се грађани, односно физичка лица као
клијенти банака, односно корисници њихових услуга, кривично гоне када
"уђу у озбиљнији минус", а при том већина тих истих банака има "гомилу
ненаплативих кредита" великих привредних субјеката, отписују многе дугове који реално никада не могу да се врате, праве губитке које на крају
мора да "покрива држава", односно у крајњем исходу падају на терет грађана као пореских обвезника и сл.
5.1.7. Ново "приватизационо" кривично дело
Известан покушај нормативног реаговања на злоупотребе у процесима приватизације представља и формулисање једног новог кривичног дела у члану 23. Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног
законика. Ради се о кривичном делу злоупотребе у поступку приватизације (члан 230 КЗ-а), које (први основни облик), чини онај ко у поступку
приватизације подношењем понуде засноване на лажним подацима, или
договарањем на недозвољен начин са другим учесницима у поступку
приватизације или предузимањем друге противправне радње утиче на
ток поступка или доношење одлуке организације надлежне за спровођење поступка приватизације.
Други основни облик овог кривичног дела постоји када учинилац
има својство службеног лица у организацији надлежној за спровођење поступка приватизације, а које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог овлашћења или невршењем своје дужности крши закон или друге прописе о приватизацији и тиме проузрокује штету капиталу или умањи имовину која је предмет приватизације.
И за први и за други основни облик кривичног дела злоупотребе у
поступку приватизације, прописана је иста казна. Учинилац се кажњава
казном затвора од шест месеци до пет година.
У Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика
(члан 230. став 3. КЗ-а), прописан је и тежи облик кривичног дела злоу59
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потребе у поступку приватизације, а он постоји уколико су први или
други основни облик овог кривичног дела учињени у вези са приватизацијом капитала или имовине чија процењена вредност прелази износ од
триста милиона динара. Тада се учинилац кажњава затвором од једне до
десет година.
5.1.8. Кривично дело које постаје "супститут" злоупотреби
положаја одговорног лица
Да би се боље схватила суштина "нове" инкриминације предвиђене у Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика - кривично дело злоупотребе заступања у обављању привредне делатности (члан
226. КЗ), потребно је осврнути се на садашње законско решење, односно
кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица које је у Кривични
законик Србије "унесено" новелама из децембра 2012. године. Суштински
се ни тада није радило о потпуно новом и "оригиналном" кривичном делу,
већ о једном "сегменту" некадашње шире инкриминације кривичног дела
злоупотребе службеног положаја, које је овом законском новелом "сужено", а један сегмент некадашње инкриминације или њен "остатак", је уз
одређене модификације постао садржај нове инкриминације у члану 234.
сада важећег Кривичног законика Србије32.
Rаtiо lеgis инкриминације у члану 234. позитивног Кривичног законика Србије, чиме је истовремено знатно сужена од раније (деценијама) постојећа инкриминација злоупотребе службеног положаја, темељи се на чињеници да је тако "широко" дефинисана злоупотреба службеног положаја
имала одређеног смисла једино у време када је нашу земљу одликовао потпуно другачији друштвено-политички, а посебно економски систем, уз апсолутну доминацију друштвене својине, као основног облика својине, а нарочито у погледу средстава за производњу, те у односу на важније привредне делатности, па и економски, односно привредни систем уопште.
Конкретан проблем је понекад настајао и због тога што у већини
других европских држава, осим у делу држава насталих на територији некадашње СФРЈ (које припадају истој "југословенској" кривичноправној
традицији), није постојала не само таква, већ чак ни слична инкриминаци32

Више о томе: З. Стојановић, Коментар Кривичног законика, "Службени гласник",
Београд, 2012., стр. 557 – 558.
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ја. Тада се испољио и посебан проблем код захтева за екстрадицију окривљених за кривично дело злоупотребе службеног положаја, када су такви
захтеви домаћих правосудних органа углавном одбијани уз образложење
да није испуњен услов двоструке кажњивости. До тога је долазило, јер у
државама од чијих је правосудних органа захтевано да одобре екстрадицију, односно констатују испуњеност услова да се нашој држави изручи
конкретан окривљени, злоупотреба службеној положаја није била прописана као посебно кривично дело, односно облици постојећих коруптивних
кривичних дела у тим државама, нису се могли подвести под злоупотребу
службеног положаја, нарочито у оном делу те инкриминације, где се као
учинилац могло појавити одговорно лице.
Исти претходно објашњени rаtiо lеgis који се односи на увођење
кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица у наше кривично
законодавство (новеле КЗ-а из 2012. године), суштински постоји и у погледу кривичног дела злоупотребе заступања у обављању привредне делатности (члан 226. КЗ-а), које се предвиђа у Нацрту Закона о изменама и
допунама Кривичног законика. Ова инкриминација има и свој додатни rаtiо lеgis, а то је да се отклоне одређени проблеми који су у пракси уочени
у односу на примену садашње инкриминације у члану 234. важећег Кривичног законика (злоупотреба положаја одговорног лица).
Чланом 23. закона о изменама и допунама Кривичног законика,
предвиђено је између осталог и кривично дело злоупотребе заступања у
обављању привредне делатности (члан 226. КЗ). Ово кривично дело треба
практично да замени кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, које је у нашем кривичноправном систему егзистирало свега последњих пар година, тј. од новела Кривичног законика из децембра 2012. године (што је објашњено у претходном тексту), а које је настало одговарајућим "издвајањем" из некада класично формулисаног кривичног дела
злоупотребе положаја службеног лица, а чији је rаtiо lеgis већ објашњен у
претходном излагању.
Кривично дело злоупотребе заступања у обављању привредне делатности има један основни облик и два тежа облика.
Основни облик злоупотребе заступања у обављању привредне делатности чини лице које заступајући имовинске интересе субјекта привредног
пословања, злоупотреби дата му овлашћења и тиме себи или другом прибави
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противправну имовинску корист или нанесе имовинску штету субјекту привредног пословања чије имовинске интересе заступа.
Учинилац кривичног дела може формално да буде било које лице,
што значи да законодавац сада не захтева да се искључиво ради о одговорном
лицу, али из законске формулације произлази да је реч о учиниоцу који заступа имовинске интересе субјекта привредног пословања, а који при том,
злоупотребљава овлашћења која су му дата. То наравно, значи да фактички
извршилац ипак не може да буде "било ко", већ се мора радити о лицу које се
налази у одређеном односу са субјектом привредног пословања, а из којег
произлази и његов одговарајући статус, тј. поседовање одређених права и дужности, односно овлашћења.
Радња извршења овог кривичног дела је злоупотреба овлашћења која има учинилац који је заступник имовинских интереса субјекта привредног
пословања. Таква овлашћења може на пример, да има директор предузећа,
председник или члан одговарајућег колективног органа управљања и сл. Као
и иначе, када се ради о злоупотреби овлашћења, ради се о таквој "употреби"
овлашћења која је супротна њиховој сврси, односно коришћењу овлашћења
супротно циљу ради чијег остварења су учиниоцу и дата таква овлашћења.
За основни облик злоупотребе заступања у обављању привредне делатности прописана је казна затвора од три месеца до три године. Оба тежа
облика кривичног дела злоупотребе заступања у обављању привредне делатности су квалификована алтернативно: 1) висином прибављене имовинске
користи или 2) износом причињене штете.
Aко је извршењем основног облика овог кривичног дела прибављена
имовинска корист или проузрокована штета која прелази износ од осам стотина хиљада динара, учинилац се кажњава затвором од шест месеци до пет
година, а уколико се ради о прибављеној имовинској користи или
проузрокованој штети која прелази износ од четири милиона динара, прописана је је казна затвора од две до десет година.
У инкриминацији прописаној чланом 226. КЗ, која је обухваћена као
и остала кривична дела против привреде одредбама члана 23. Закона о изменама и допунама Кривичног законика, изричито је прописан законски супсидијаритет када се ради о кривичном делу злоупотребе заступања у обављању привредне делатности. То значи да је ово кривично дело самим Кривичним закоником установљено као својеврсно "последње средство", односно
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посебан ultimа rаtiо. Оно ће постојати само ако се радња извршења у конкретном случају не може "подвести" под неко друго кривично дело, односно
ако се не може сматрати да се ради о извршењу другог кривичног дела. Оваква "лимитирајућа" одредба у ствари, суштински није ни била неопходна, јер
се то питање у сваком конкретном случају у пракси могло решавати применом општих кривичноправних правила, која се односе на случајеве привидног стицаја. То ипак не значи да формално и стриктно прописивање законског супсидијаритета нема свој јасан rаtiо lеgis у овом случају, а нарочито са
становишта праксе, односно потребе решавања одређених проблема који се
уочавају у пракси.
Прописивање законског супсидијаритета је у погледу кривичног дела
злоупотребе заступања у обављању привредне делатности, произишло из начелне тежње да се будућа примена ове инкриминације у пракси, а посебно с
обзиром на то да је она својеврсни супститут кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица, које је и само произишло из некадашње "комплетн(иј)е" инкриминације злоупотребе положаја службеног лица, рационално сведе на одређени нужни минимум. Ради се пре свега о одређеним криминално-политичким разлозима, али не и само о њима, већ су и нека искуства
из досадашње деценијске праксе, указала да су јавни тужиоци често били
склонији да кривично гоне за злоупотребу службеног положаја, као и за злоупотребу положаја одговорног лица након новела из 2012. године, уместо за
нека друга кривична дела, која би се често у пракси једноставније доказала,
попут у неким случајевима пореске утаје и сл. То је суштински било и последица једне значајно шире криминалне зоне раније дефиниције злоупотребе
положаја службеног лица, а из које је 2012. године произишла и инкриминација злоупотреба положаја одговорног лица, па је пракси често било једноставније рутински подвести одређену радњу под неки од алтернативно прописаних облика извршења тог кривичног дела, уместо да се кривично гони за
нека друга кривична дела против привреде.
Сада се и формалним прописивањем законског супсидијаритета тежи кориговању неких случајева погрешног резоновања у пракси, што није
идеално са становишта начелних правно-техничких правила, јер као што је
претходно објашњено, ово се питање донекле може/могло решавати и применом правила општег дела кривичног права. Ово представља још један пример, данас прилично честе појаве не само код нас, већ и у многим другим земљама, да се конкретни проблеми у пракси, а нарочито они који се тичу до63
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казивања, односно (не)доказивости одређених кривичнх дела и уопште, доказних тешкоћа, решавају изменама у домену материјалног кривичног права.
Тиме што више неће постојати кривично дело злоупотребе положаја
одговорног лица, ипак није дошло до декриминализације одређених облика
извршења тог кривичног дела, исто као што ни новелама Кривичног законика из 2012. године, када је из кривичног дела злоупотребе положаја службеног лица, "издвојена" злоупотреба положаја одговорног лица, није наступила
декриминализација. Наиме, овде се ради само о одговарајућој правно-техничкој интервенцији, која подразумева не само "преименовање" кривичног
дела, већ и његову суштинску измену, али одређене радње које су биле радње
кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица, моћи ће, када су за
то испуњени потребни услови, неспорно да се подведу и под радње извршења кривичног дела злоупотребе заступања у обављању привредне делатности. Наравно, као и иначе, када се мења Кривични законик, питање примене
блажег закона ће се решавати по општим правилима у сваком конкретном
случају.
5.1.8. Основни rаtiо lеgis новела Кривичног законика у домену
кривичних дела против привреде
Савремени кривичноправни системи поклањају велику пажњу заштити привреде. Планиране измене и допуне Кривичног законика су
усмерене ка битно детаљније регулисању кривичних дела против привреде. На то указује не само садржина низа модификованих инкриминација,
већ и значајно повећан број кривичних дела против привреде у нашем
Кривичном законику.
Посебан значај има даље "редефинисање" инкриминације која своје
порекло суштински води од раније деценијама постојећег кривичног дела
злоупотребе службеног положаја, а из које је новелама 2012. године, уз одговарајуће редефинисање, издвојена злоупотреба положаја одговорног лица.
Основна идеја новеле Кривичног законика, када је реч о кривичном делу злоупотребе заступања у обављању привредне делатности, али и
када се ради о неким другим кривичним делима, попут оних која се тичу
злоупотреба у поступку приватизације, је да се из разлога елементарне
правичности, омогући улазак у "криминалну зону", односно задржавање у
њој, оних учинилаца који су условима једне хаотичне транзиционе економије и урушеног привредног система у изузетно турбулентним друштве64
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ним околностима, прибавили велику имовинску користи и у исто време
друштву и грађанима, причинили огромну економску штету.
С друге стране, кривично право ни у ком случају није "савршено", ни
"свемоћно", нити оно само по себи може попут неког "чаробног" штапића,
исправити све неправде "пљачкашких приватизација" и уништавања економске снаге друштва злоупотребама у тзв. транзиционим процесима, а сам капиталистички систем и тржишна економија, нужно подразумевају и богаћење вештих људи, мада се иначе, последњих година пуно расправља и о проблематици тзв. незаконитог богаћења,33 где се у ствари, примарно ради о покушају да се одређени проблеми доказног дефицита или немогућности кривичног гоњења из формалних разлога и сл., реше изменама из домена материјалног кривичног права, односно увођењем одређене веома специфичне инкриминације. То ни у ком случају није идеално и свакако може довести до
великих проблема у пракси, па и до тешких злоупотреба. И иако је још увек
актуелна чувена Балзакова мисао да се "иза сваког великог богатства, крије
велики злочин", она није априорно примењива када се ради о кривичном праву у демократском друштву и правној држави.
Известан покушај нормативног реаговања на злоупотребе у процесима
приватизације представља и формулисање једног новог кривичног дела у члану 23. Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика. Ради се о
кривичном делу злоупотребе у поступку приватизације (члан 230 КЗ-а), које
(први основни облик), чини онај ко у поступку приватизације подношењем
понуде засноване на лажним подацима, или договарањем на недозвољен
начин са другим учесницима у поступку приватизације или предузимањем
друге противправне радње утиче на ток поступка или доношење одлуке
организације надлежне за спровођење поступка приватизације.
Други основни облик овог кривичног дела постоји када учинилац
има својство службеног лица у организацији надлежној за спровођење поступка приватизације, а које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог овлашћења или невршењем своје дужности крши закон или друге прописе о приватизацији и тиме проузроку33

Више о томе: З. Стојановић, Кривично дело незаконитог богаћења – разлози за и против увођења, зборник: "Актуелна питања кривичног законодавства – нормативни и
практични аспект, XLIX редовно годишње саветовање, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и "Intermex", Златибор – Београд, 2012., стр. 343 – 349.
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је штету капиталу или умањи имовину која је предмет приватизације. И за
први и за други основни облик кривичног дела злоупотребе у поступку
приватизације, прописна је иста казна. Учинилац се кажњава казном затвора од шест месеци до пет година.
У Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика (члан
230. став 3. КЗ-а), прописан је и тежи облик кривичног дела злоупотребе у
поступку приватизације, а он постоји уколико су први или други основни облик овог кривичног дела учињени у вези са приватизацијом капитала или
имовине чија процењена вредност прелази износ од триста милиона динара.
Тада се учинилац кажњава затвором од једне до десет година.
5.2. Потпуније усаглашавање Кривичног законика са Европском
конвенцијом о високотехнолошком криминалитету
У члану 19. Нацрта закона допуњен је члан 185. Кривичног законика новим ст. 5. и 6. У ставу 5. предвиђен је нови облик кривичног дела
чија се радња извршења заснива на обавези предвиђеној у члану 20. став
1. тачка ђ Европске конвенције о високотехнолошком криминалу,34 док је
ставом 6. одређен појам предмета порнографске садржине који су настали
искоришћавањем малолетног лица, а који је преузет из Конвенције о високотехнолошком криминалитету35.
34

Convention on Cybercrime – CETS No. 185, Budapest, 23/11/2001, Treaty open for signature by the member States and the non-member States which have participated in its
elaboration and for accession by other non-member States.
35
Закон о потврђивању Конвенције о високотехнолошком криминалу је објављен у
"Службеном гласнику РС", број 19 од 19. марта 2009. године. Према члану 9 став
1 ове Конвенције свака страна уговорница је дужна да усвоји законодавне и друге
мере, неопходне да би се као кривично дело у домаћем праву прописале следеће
радње, када су учињене са намером и противправно, а које могу да буду: а) производња дечије порнографије, у сврху њене дистрибуције преко рачунарског система; б) нуђење или чињење доступним дечије порнографије преко рачунарског система; в) дистрибуција или преношење дечије порнографије преко рачунарског система; г) набављање дечије порнографије преко рачунарског система, за себе или
за друго лице; или д) поседовање дечије порнографије у рачунарском систему или
на медијумима за чување рачунарских података.
У члану 9 став 2 ове Конвенције прописано је да израз "дечија порнографија" обухвата порнографски материјал који визуелно на неки од следећих опционо предвиђених начина приказује: а) малолетника који учествује у експлицитно сексуалној
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Кривично дело приказивања порнографског материјала и искоришћавања деце за порнографију (члан 185 КЗ-а), ће вршити и учинилац који помоћу средстава информационих технологија свесно приступи сликама, аудио-визуалним или другим предметима порнографске садржине насталим искоришћавањем малолетног лица (нови став 5. члана 185. КЗ-а).
За таквог учиниоца прописана је новчана казна или казна затвора до шест
месеци. Иначе, када је реч о "кривичноправном значају порнографије"36,
данас је у кривичноправној теорији постао општеприхваћен став да кривичноправна интервенција није оправдана када се ради о пунолетним лицима, те да кривичноправну заштиту треба пружити само деци, односно
малолетним лицима.
У Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика је
такође предвиђено и да се као предмети порнографске садржине настали
искоришћавањем малолетног лица (дечија порнографија) означавају алтернативно: 1) сваки материјал који визуелно приказује малолетно лице
које се бави стварним или симулираним сексуално експлицитним понашањем, као и 2) свако приказивање полних органа детета у првенствено сексуалне сврхе (члан 185. став 6 КЗ-а).
Чланом 24. Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика предвиђена је измена законског описа кривичног дела из члана 304а,
што је такође учињено ради његовог комплетнијег усаглашавања са
Европском конвенцијом о високотехнолошком криминалу. Кривично дело прављења, набављања и давања другом средстава за извршење кривичних дела против безбедности рачунарских података (члан 304а КЗ), представља инкриминацију која одређене радње које иначе представљају радње припремања кривичног дела или помагања у извршењу кривичног дела, дефинише као радње извршења.
Кривично дело прављења, набављања и давања другом средстава
за извршење кривичних дела против безбедности рачунарских података,
чини учинилац који предузме неку од опционо прописаних радњи у однорадњи; б) лице које изгледа као малолетник, које учествује у експлицитно сексуалној радњи; или в) реалистичне слике, које представљају малолетника који учествује у експлицитно сексуалној радњи.
36
Више о томе: З. Стојановић, Кривичноправни аспект порнографије, "Југословенска ревија за криминологију и кривично право", број 1/1977., Београд, 1977., стр. 95 – 110.
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су 1) на уређаје и рачунарске програме пројектоване искључиво или првенствено у сврху извршења неког кривичног дела против безбедности
рачунарских података (кривична дела из чл 298. до 303. КЗ) или 2) на рачунарске шифре или сличне податке путем којих се може приступити рачунарском систему као целини или неком његовом делу са намером да буде употребљен у извршењу неког неког кривичног дела против безбедности рачунарских података. Опционо прописане радње учиниоца су: 1)
производња, 2) набављање ради употребе, 3) увожење, 4) дистрибуција
или 5) стављање на располагање на други начин. За учиниоца је прописана казна затвора од шест месеци до три године.
Лакши облик кривичног дела прављења, набављања и давања другом средстава за извршење кривичних дела против безбедности рачунарских података је прописан у члану 304а став 2. КЗ-а и он се своди на деликт поседовања. Кривична дела поседовања се иначе, у теоријском смислу могу сматрати врло специфичним и с обзиром на у теорији уобичајену
поделу на тзв. трајна и тренутна кривична дела.37 Трајни деликти су кривична дела која не представљају само остварење бића кривичног дела, већ
се своде на испољавање "трајне деликтне" воље учиниоца, што се огледа у
оствареном противправном стању које као такво траје одређено време, као
што је то на пример, случај са кривичним делом "нарушавања кућног мира", које као свршено настаје већ са првим продором учиниоца у одређени
простор, али при том, такво кривично дело "траје" све док учинилац борави
у таквом "правом заштићеном" простору, а слично је и када се ради о кривичном делу противправног лишења слободе итд.38 Кривична дела поседовања су по логици ствари трајна кривична дела, јер се поседовање у највећем броју случајева огледа у државини на одговарајућој ствари у релативно
дужем временском периоду, али би такође и сасвим краткотрајна државина
била довољна да постоји конкретно кривично дело.

37

38

У немачкој кривичноправној теорији се говори о две врсте кривичних дела према
овом критеријуму. То су: 1) трајни деликти (Dauerdelikte) и 2) тренутни деликти
(Zustandsdelikte). У ствари, тренутни деликти се своде на одређено стање које по
правилу, настаје тиме што је остварена одређена последица, која најчешће наступа
моментално па се стога, ту углавном и ради о "последичним деликтима".
Више о томе: C.Roxin, Strafrecht – Allgemeiner Teil, "Verlag C.H.Beck", München,
2006., str. 330 – 331.
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И када је реч о инкриминацији из члана 304а став 2 КЗ-а, као деликту поседовања, само поседовање одређених ствари, односно предмета
се инкриминише, али не искључиво објективно, већ под условом да истовремено код извршиоца постоји и одговарајући субјективни елемент, што
значи да он мора имати намеру да такве предмете употреби у циљу извршења одређене врсте кривичних дела. Овај облик извршава учинилац који
поседује неко од релевантних средстава, као што су уређаји и рачунарска
програме пројектовани, што значи једино за то намењени или првенствено пројектовани у сврхе извршења неког кривичног дела против безбедности рачунарских података или поседује рачунарске шифре или сличне
податке путем којих се може приступити рачунарском систему као целини или неком његовом делу, а да при том учинилац та средства поседује у
намери да их употреби ради извршења неког од кривичних дела против
безбедности рачунарских података (кривична дела из чл 298. до 303. КЗ).
За овај облик кривичног дела прописана је новчана казна или казна затвора до једне године.
5.3. Нови облик злочина против човечности
И члан 29. Нацрта закона је настао ради усаглашавања одредби Кривичног законика са међународним уговорима, на тај начин што је радња извршења код злочина против човечности (члан 371. Кривичног законика) изричито проширена и на тзв. присилне нестанке. Тако ће Кривични законик
Србије бити и додатно усаглашен са Међународном конвенцијом о заштити
свих лица од присилних нестанака ("Службени гласник РС - Међународни
уговори", бр. 1/11)39. Као и када се ради о другим радњама које су прописане
радње извршења злочина против човечности (члан 7 Римског статута и члан
371. КЗ Србије), потребно је да су оне предузете у оквиру ширег или систематског напада упереног против цивилног становништва40.
Насилан нестанак лица као варијанта злочина против човечности
представља новост у поређењу са Статутом суда у Нирнбергу, као и статута оба аd hоc трибунала, а ова варијанта извршења кривичног дела је
настала пре свега, у вези догађаја који су се дешавали током владавине
39

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance усвојена 20. децембра 2006. године, а ступила на снагу 23. децембра 2010. године.
40
Више о томе: З. Стојановић, Међународно кривично право, 7. издање, "Правна књига", Београд, 2012., стр. 109 – 110.
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различитих војних диктатура у Латинском Америци, а постоји као облик
извршења злочина против човечности прописаног у Римском статуту. Овде ће се у највећем броју случајева радити о отмици одређеног лица, али
је појам "насилног нестанка" лица у ствари, шири од појма отмице, јер је
овде, по правилу, у питању једна врста "државног злочина", који се огледа
не само у томе, што војне, полицијске, те паравојне и параполицијске снаге, које је режим организовао, противзаконито и по правилу, тајно лишавају слободе особе које режим третира као своје противнике, већ се државни апарат потом енергично труди, не само да отклони сваку своју одговорност за такав нестанак лица, већ се нестанак практично негира и
прикрива, што изазива посебан осећај немоћи и очаја код породице и блиских лица нестале особе41.
Државни апарат настоји да нестанак прикаже или као дубиозан,
односно да га потпуно негира, или ако се и прихвати да је одређено лице
заиста нестало, негира се свака одговорност државе за такав нестанак, већ
се он приписује начину живота самог тог лица (на пример, тврди се да је у
питању авантуриста који је ко зна где одлутао, или да је напустио породицу због прељубе и сл.), односно било каквим другим околностима на које
државни апарат начелно нема утицаја. Чак и када се покрене официјелна
потрага за несталим лицем, све радње усмерене у правцу његовог проналажења се врше само "форме ради", односно потрага за несталим се практично само симулира. С друге стране, овде се у ствари, по правилу и у далеко највећем броју случајева, ради о убиствима отетих особа (често након мучења и изнуђивања исказа), које се третирају као нестале, само због
тога што недостају чврсти докази да су киднапована лица лишена живота.
Тела отетих па убијених људи су тајно сахрањивана на недоступним локацијама, или уништавана на друге начине, који онемогућавају касније проналажење и идентификацију лешева, а за ово је веома илустративан пример Аргентине у време владавине војне хунте, када је хиљаде људи ликвидирано бацањем из хеликоптера у океан, чиме не само да су жртве
убијане, већ су и њихова тела уништавана, што је истовремено, елиминисало могућност ефикасног доказивања убиства тих људи.

41

Више о томе: М. Шкулић, Међународни кривични суд – надлежност и поступак,
Правни факултет Универзитета у Београду и "Досије", Београд, 2005., стр. 260 – 261.
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Насилан нестанак човека се своди на противправно лишавање слободе, у форми затварања или отмице, али и уз друге карактеристике, које се, заснивају на чињеници да је с једне стране у питању, дело државних власти,
док с друге стране, није могуће са извесношћу доказати да је у питању реализовано затварање, односно отмица, што и представља разлог да се оваква
радња извршења дефинише као варијанта злочина против човечности42.
5.4. Кршење забрана садржаних у одређеним
мерама безбедности
Чланом 25. Нацрта закона уводи се ново кривично дело (члан 340а
Кривичног законика) које има за циљ да се обезбеди санкција за кршење забране коју одређене мере безбедности садрже. Према важећем Кривичном
законику, не постоје никакве санкције за кршење одређених забрана код неких мера безбедности, које се практично своде на "списак лепих жеља".
Код кршења других забрана, извесна санкција се огледа у томе
што суд изричући условну осуду може одредити да ће се она опозвати ако
осуђени прекрши забрану наложену мером безбедности (чл. 85. и 86. Кривичног законика). Међутим, и код тих мера безбедности постоји очигледна потреба за једним оваквим кривичним делом за случај да санкција уз
коју се изриче мера безбедности није условна осуда, јер тада нема другог
адекватног начина да се реагује на кршење одређене забране која представља садржај неких мера безбедности.
5.5. Модификована формулација у погледу трговине утицајем
и усклађивање коруптивних и привредно-коруптивних
кривичних дела
Чланом 27. Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика предвиђена је адекватнија формулације кривичног дела трговине
утицајем (члан 366. Кривичног законика), док су у чл. 26. и 28. Нацрта закона, унете неопходне корекције као последица тога што се сада посебно
прописују кривична дела проневере у привредном пословању, као и дава42

Више о томе: М. Шкулић, Злочин против човечности – основни кривичноправни и доказни аспекти, Зборник: "Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића", Правни факултет у Крагујевцу/Полицијска академија – Београд/Виша школа унутрашњих послова – Земун, Крагујевац, 2004., стр. 427 – 456.
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ња и примања мита у привредном пословању (претходно објашњено начело специјализације), па је стога, било неопходно искључити примену кривичних дела из чл. 364, 367. и 368. Кривичног законика онда када се ради
о привредном пословању.
До искључења примене кривичних дела из чл. 364, 367. и 368. КЗа, када се ради о привредном пословању и када постоје друга посебна дела
која спадају у кривична дела против привреде (начело специјалности), је
дошло ради отклањања могућих проблема у пракси и избегавања нејасноћа и дилема, али би и без таквих измена, овде свакако важило правило које се односи на један од случајева привидног идеалног стицаја – lеx spеciаlis dеrоgаt lеgi gеnеrаli43, слично као што то правило на пример, важи када
се ради о односу кривичних дела утаје и проневере.
5.6. Измене новчаних износа који су квалификаторне околности
код неких кривичних дела
Коначно, у чл. 31. до 33. Нацрта закона измењене су одредбе код
одређених кривичних дела у погледу новчаних износа који су прописани
као квалификаторне околности за постојање тежег и најтежег облика кривичног дела.
Уместо четири стотине хиљада динара, предлаже се осамсто хиљада динара, а уместо милион и петсто хиљада динара четири милиона динара. Разлог за овакве измене новчаних износа који представљају квалификаторне околности код неких кривичних дела се темељи на чињеници да је
дошло до релевантних промена у реалној вредности домаће валуте.
Наиме, сада важеће решење утврђено је 2005. године, тј. још пре десет година. Поред овога, постојећем решењу може се приговорити и стога
што не предвиђа довољно велику разлику између прописаних новчаних износа код тежег и најтежег облика неких конкретних кривичних дела.
Решења у страном кривичном законодавству су у овом погледу
знатно "радикалнија" и тај је однос често један према десет, а у неким законодавствима и знатно више. На пример, у Кривичном закону Аустрије,
такав однос је 3.000 и 50.000 евра, што значи да је однос између ових новчаних износа око 1 према 16.66.
43

Више о томе: З. Стојановић (Кривично право - општи део), op.cit., стр. 244.
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Нелогичност садашњег система, уз утицај и примера из упоредног
права представља основни разлог да се у Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика предвиђа да тај однос у нашем кривичном законодавству начелно буде један према пет (800.000 и 4.000.000 динара), а важеће решење је 450.000 према 1.500.000 динара, што значи 1 према 3,33.
Такво решење у позитивном Кривичном законику очигледно није адекватно, јер нема суштинског разлога и ваљаног оправдања да се онда када не
постоји довољно велика разлика у износу прописују знатно строжије казне
код најтежег облика у односу на тежи облик појединог кривичног дела.
6. Одложена примена новела Кривичног законика
Чланом 34. Нацрта закона предвиђено је да тај закон ступи на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије". Овај нешто дужи vаcаtiо lеgis је сасвим оправдан кад
су у питању број(ниј)е интервенције у Кривичном законику, као што је
случај са овим Нацртом закона.
7. Закључак
Измене и допуне Кривичног законика нису ни у ком случају "радикалне", али се ипак ради о прилично обимним и важним изменама
основног извора српског кривичног права.
Добро је што се законодавац уздржао од већих измена у општем
делу Кривичног законика, јер за тим реално нема потребе, а наш кривичноправни систем је последњих година и иначе претерано "динамичан",
што није добро са становишта интереса правне сигурности.
Пажњу јавности ће свакако када је реч о општем делу Кривичног
законика највише привући увођење казне доживотног затвора, што је на
први поглед заиста велика промена у нашем систему кривичних санкција, мада реално између те казне и казне дуготрајног затвора, тј. казне од
тридесет до четрдесет година, затвора dе fаctо нема превелике разлике, а
постоје и значајни аргументи у прилог ставу да је доживотни затвор, у
погледу којег наравно, мора постојати и могућност условног отпуста,
хуманији од затвора који траје три или четири деценије.
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Посебно су значајне измене у посебном делу Кривичног законика које се односе на групу кривичних дела против привреде. Многа кривична дела ове врсте су значајно измењена, нека нова су уведена, а нека
раније постојећа кривична дела су брисана. Значајно је промењена и систематика ових кривичних дела у одговарајућој Глави XXII Кривичног
законика.
Основни циљ свих промена у домену кривичних дела против привреде је изналажење правог "баланса" између могуће декриминализације
и модификације одређених кривичних дела, тако да ова кривична дела буду боље усклађена како са потребама и актуелним захтевима праксе, тако
и са значајно промењеним привредно-економским околностима, деловањем основних закона тржишне економије, а пре свега драстично промењеним облицима доминанте својине у привредном пословању.
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САОПШТЕЊА СУДОВА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Соња Манојловић,
судија Апелационог суда у Београду

ПРИЛОГ ЗА ОКРУГЛИ СТО
"О КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ"
Сложеност друштвених односа и сталне појаве нових облика криминалитета од увек су били разлог за измену и допуну кривичног
законодавства. Иако не постоји уникатно Европско кривично законодавство јер се поједина кривична законодавства у појединим европским земљама веома разликују, последњих деценија је у многоме дошло до приближавања националних законодавстава а што је последица прихватања
стандарда Европске уније.
Наша земља, као земља на путу да постане равноправни члан
Европске уније свакако да има веома оправдан разлог да врши измену и
усаглашавање свог кривичног законодавства са опште прихваћеним принципима и стандардима Европске уније.
Разлог за неке од измена законодавац свакако види и у испуњавању обавеза које је наша земља преузела прихватањем и потписивањем односно ратификацијом међународних уговора и конвенција.
Сигурно је да и развој и измена привредних односа те промена
својинских облика у привреди јесу разлог да наш законодавац предложи и
измене кривичног законодавства.
Међутим, без обзира што у, верујем добром делу стручне јавности, постоји неподељено мишљење да без обзира на сталне измене друштвених, политичких и економских услова и прилика у друштву, није нужно вршити и сталне измене кривичног законодавства пратећи те проме75
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не, ипак је наш законодавац често посезао за изменама и допунама Кривичног законика а да при том нису или бар нису у довољној мери вршена
отклањања непрецизности и оправдане замерке већ постојећих решења
или вршене декриминализације неких радњи и дела где се то кроз праксу
показало оправдано односно где није било оправдано за кривичним реаговањем. Посебно, сигурно да није оправдано увођење нових кривичних дела након појаве неког од животних догађаја као што је то у претходном
периоду неколико пута учињено.
Сматрам да и најновијим Законом о изменама и допунама Кривичног законика законодавац не само да није извршио измене многих непрецизности, уопштених одредница код појединих кривичних дела и проблема на које је указивала пракса него је дошло до увођења низа нових кривичних дела за које сматрам да није било неопходно а имајући у виду обухваћеност недозвољених радњи већ постојећим кривичним делима, али и
без, чини ми се, извучене поуке када је изменама и допунама КЗ-а 2002.
године уведен низ кривичних дела корупције (у органима управе, у јавним набавкама, у правосуђу, у здравству, у просвети...) иако су у исто време постојала кривична дела примања и давања мита (чл. 254. и 255. КЗ) са
скоро идентичним радњама извршења да би потом уследила измена и изостављање из Кривичног законика више ових кривичних дела.
Мислим да сада имамо поприлично сличну ситуацију са кривичним
делима из области привредног криминалитета, о чему су се у својим периодичним извештајима изјашњавала и релевантна тела Европске уније.
Када су у питању конкретне примедбе пошла бих од одредбе члана 18. КЗ. Сматрам да граница од три године није сасвим одговарајућа
имајући у виду да постоји низ "лакших кривичних дела", где је прописана
казна затвора до пет година и где би уколико су испуњени и други законом предвиђени услови, било места примени одредбе члана 18. КЗ (нпр.
кривично дело из члана 128. став 2. КЗ и члана 132. став 2. КЗ).
Одредба члана 43. КЗ предвиђа каталог казни који се могу изрећи
учиниоцу кривичног дела а одредбом члан 44. је предвиђено да се доживотни затвор, казна затвора, казна кућног затвора и рад у јавном интересу могу
изрећи само као главне казне док је одредбом члана 44. став 3. предвиђена
да ако је за једно кривично дело прописано више казни само се једна може
изрећи као главна казна. Међутим, одредба члана 60. став 1. КЗ предвиђа да
ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више кривичних
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дела за која му се истовремено суди суд ће претходно утврдити казне за
свако од тих дела па ће за сва та дела изрећи јединствену казну док су ставом два прописани принципи изрицања јединствене казне па тако тачка 8.
став 2. члана 60. предвиђа да ако је за нека кривична дела у стицају суд
утврдио казне затвора или казне кућног затвора а за друга кривична дела
новчане казне изрећи ће једну казну затвора или казну кућног затвора и једну новчану казну по одредбама тачке 2-6 овог става. Дакле, ова одредба је у
супротноси са одредбом члана 44. став 3. КЗ, јер ће суд доћи у ситуацију да
неко лице осуди на две главне казне истом пресудом уколико му се суди за
кривична дела која је починио у стицају.
Такође, сматрам да питање условног отпуста поново није решено на
најбољи начин. Наиме, одредбом члана 46. КЗ је прописано да ће осуђеног
који је издржао 2/3 казне затвора суд условно отпустити са издржавања казне ако се у току издржавања казне тако владао да се може са основом очекивати да до истека времена за које је изречена казне неће учинити ново
кривично дело. Значи, уколико суд од установе у којој окривљени издржава
казну затвора добије позитиван извештај о владању окривљеног скоро да
нема избора сем да закључи на основу тог извештаја да је дотадашњим боравком окривљеног у пеналним условима тај боравак тако на њега позитивно утицао да је у потпуности остварена сврха кажњавања и да се основано
може очекивати да до истека времена за које је изречена казна неће учинити ново кривично дело те да га треба условно отпустити.
Дакле, закључак суда о отпуштању на условни отпуст окривљеног
зависи искључиво од извештаја друге установе јер одредба члана 46. каже
да ће СУД УСЛОВНО ОТПУСТИТИ окривљеног са издржавања казне
коју је издржао 2/3 казне, а о његовом владању постоји само извештај затворске установе. Других параметара о владању окривљеног суд нема на
располагању те своју одлуку доноси искључиво на основу извештаја друге установе а одговорност за пуштање на условни отпуст окривљеног те
процена да он до истека времена за које је изречена казна затвора неће
учинити ново кривично дело лежи искључиво на суду. Уколико је законодавац ово тако предвидео односно предвидео да се на основу извештаја
установе за издржавање казне уколико су испуњени објективни услови
одлучује о пуштању окривљеног на условни отпуст онда је другачије требало дефинисати одредбу члана 46. КЗ односно прописати да ће "се
условно отпустити са издржавања казне окривљени који...".
77

Билтен Врховног касационог суда
Сматрам да је досадашња пракса показала да није добро решење
предвиђено одредбом члана 54. став 2. и да уопштена забрана ублажавања
казни за кривична дела која су побројана у овом ставу нема никакво
оправдање јер доводи у неравноправан положај извршиоце кривичних дела јер је у питању скоро у потпуности искључена индивидуализација кривичне санкције када су у питању кривична дела која су побројана.
Одредбом члана 60. став 2. тачка 3. је предвиђено да ако је за кривична дела у стицају суд утврдио казне кућног затвора повисиће најтеже
утврђену казну с тим да јединства казна не сме достићи збир утврђених казни нити прећи две године кућног затвора. Дакле, уколико суд буде одлучивао о спајању више казни где је окривљеном изречена казна кућног затвора
он свакако не може добити више од две године затвора без обзира на број
тих казни, имајући у виду одредбу члана 45а став 3. то другим речима значи да окривљени у појединим ситуацијама имају двоструки бенефит нових
одредбама КЗ односно да сада казну затвора у кућним условима а што је
свакако за њих повољније могу издржавати и до две године а уколико им је
изречено више казни та казна не може бити већа од две године.
Када су у питању одредбе у односу на поједина кривична дела навешћу неколико примера где сматрам да је кажњивост истоветних радњи
предвиђена у различитим кривичним делима.
Нпр. кривично дело из члана 227 - злоупотреба послова управљања и надзора у обављању привредне делатности у ставу 1 предвиђа да ко
вршећи послове управљања, надзора или друге поверене му послове из
делатности субјекта привредног пословања злоупотреби свој положај или
овлашћење и тиме себи или другом физичком или правном лицу прибави
противправну имовинску корист или другом нанесе какву штету казни ће
се затвором од три месеца до три године. Одредбом члана 228. став 4. а
које се односи на злоупотребом овлашћења у привреди је предвиђено да
ко у обављању привредне делатности у намери прибављања противправне
имовинске користи за субјект привредног пословања у коме је запослено
за друго правно лице или други субјект привредног пословања који има
својство правног лица или предузетника грубо повреди овлашћења у погледу управљања, располагања и коришћења имовином казниће се затвором од три месеца али сада до пет година. Сматрам да је ове радње уз прецизније дефинисање требало предвидети једним чланом КЗ.
78

Кривична секција
Код кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица из
члана 229. КЗ законодавац је предложио да се одговорно лице које искоришћавањем свог положаја и овлашћења прекорачење границе свог овлашћења или невршење своје дужности прибави себи или другом физичком
или правном лицу противправну имовинску корист или другом нанесе
имовинску штету, уколико тиме нису остварена обележја неког другог
кривичног дела казни затвором од три месеца до три године. Из овако
формулисане одредбе члана 229. више је него јасно да ће у пракси суд морати када неко буде оптужен за ово кривично дело најпре утврђивати да
ли у радњама окривљеног постоји било које друго кривично дело чија су
обележја обухваћена описом датим у оптужном акту па дакле тек уколико
не постоји ниједно друго кривично дело ценити да ли постоји кривично
дело из члана 229. КЗ. Када то кажем мислим да ће суд бити у обавези да
све то образложи у писменом отправку своје пресуде без обзира на чињеницу да суд није везан правном квалификацијом те да је у свакој ситуацији овлашћен да уколико не постоје обележја једног кривичног дела а постоје обележја блажег кривичног дела окривљеног може огласити кривим
за кривично дело за које је утврдио да га је починио, с тим што такође
према правним стандардима нико не може бити оглашен кривим да је починио истим радњама два кривична дела.
Поједине одредбе КЗ садрже у знатној мери уопштене одредбе
или непрецизан начин извршења што применом у пракси доводи до произвољности и арбитрерности а самим тим и до у неуједначене судске
праксе. То другим речима значи да је тумачење одредби препуштено волунтаризму и личним особинама и својствима оног ко их тумачи. Као
пример навешћу одредбу чл. 230. и 230а које приписују да ко у вези са
јавним набавкама поднесе понуду засновану на лажним подацима или се
на НЕДОЗВОЉЕН начин договара са осталим понуђачима..., односно ко у
поступку приватизације подношењем понуде засноване на лажним подацима или договарањем на недозвољен начин..., дакле акценат је на недозвољеном начину, па ће се у пракси поставити питање који је то дозвољен
начин. Ово би дакле, требало да буде на неки начин бланкетни део ове
норме те иако диспозиција као битан елемент норме може бити различита
по степену одређености сматрам да је овако формулисан овај део одредби
и то у оба ова члана веома уопштен а што као што сам већ напред навела
пружа могућност велике арбитрерности.
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Још један пример предвиђености и кажњивости истих радњи у више кривичних дела представљају и пример примања мита у обављању
привредне делатности из члана 232. као и давање мита у обављању привредне делатности из члана 233. и одредбе чл. 367. и 368. које се такође
односе на примање и давање мита а што сматрам да је сувишно.
Код кривичног дела из члана 234. став 1. КЗ које се односи на проузроковање стечаја сматрам да није у довољној мери дефинисана виност
јер је очигледно да је законодавац имао намеру да овом одредбом санкционише умишљајно кривично дело за разлику од става два где је предвидео
кажњивост и за нехат.
Управо имајући у виду већину изнетих примедби те чињеницу да
се често користе термини који су уопштени и који захтевају неминовно
одређено тумачење у пракси или пак недоречености појединих правних
норми, без обзира на све разлоге којима се законодавац руководио када је
из Закона о уређењу судова изоставио одредбе које се тичу начелних ставова које су својевремено заузимали врховни судови и које су биле обавезујуће за нижестепене судове, сматрам да је било нужно бар нешто приближно оставити у надлежност Врховног касационог суда с обзиром да
према Закону о уређењу судова ВКС и сада у складу са одредбом члана
31. обезбеђује јединствену судску примену права а тиме једнакост странака у поступку дакле, одговоран је за уједначену примену права па би и заузимање одређених начелних ставова који би били обавезујући за нижестепене судове свакако било корисно и по мом мишљењу не би утицало
на независност и самосталност у раду нижестепених судова. Уосталом
скоро да су постали обавезујући за судове на територији Републике Србије правни стандарди а самим тим и пракса међународног суда у Стразбуру
па не видим разлику између тих правних стандарда и евентуално начелних стандарда који би заузимао ВКС. Зашто онда судови не би сами кроз
своје одлуке тумачили све одредбе закона а у жалбеном поступку или
евентуално поступку по правним лековима виши или ВКС уколико је првостепени суд погрешио у тумачењу прописа не би то исправили кроз
примену евентуално постојећих стандарда.
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САОПШТЕЊА СУДОВА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Љубинко Ћетеновић,
судија Апелационог суда у Крагујевцу

МАТЕРИЈАЛ (СТАВОВИ) АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
У КРАГУЈЕВЦУ У ВЕЗИ ПРЕДСТОЈЕЋИХ
ИЗМЕНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
Кривично дело
"кршење забране утврђене мером безбедности"
у Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика
У наше кривично законодавство, по први пут, Кривични законик
за Краљевину Југославију од 16.2.1929. године уводи мере безбедности, а
Нацрт Закона о изменама и допуна Кривичног законика уводи ново кривично дело "кршење забране утврђене мером безбедности".
Члан 25. Нацрта прописује да се после члана 340. КЗ додају назив
члана и члан 340а који гласе: "кршење забране утврђене мером безбедности", члан 340а – "ко прекрши забрану утврђену мером безбедности, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци".
У образложењу Нацрта, поред уставног основа за увођење предметног кривичног дела, разлог прописивања истог има за циљ да се обезбеди санкција за кршење забране коју одређене мере безбедности садрже,
јер важећи Кривични законик не познаје никакве санкције за кршење забрана код неких мера безбедности, док код других забрана извесна санкција се огледа у томе што суд, изричући условну осуду, може одредити да
ће се иста опозвати ако осуђени прекрши забрану наложену мером безбедности (чл. 85. и 86. КЗ). Међутим, и код тих мера безбедности постоји
потреба за једним оваквим кривичним делом за случај да санкција уз коју
се изриче мера безбедности није условна осуда.
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За ово ново кривично дело могу се навести криминално – политички разлози за и против ове инкриминације.
Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу, већином гласова, усвојило је следећи закључак:
"Сврха мера безбедности је отклањање стања или услова који
могу бити од утицаја да учинилац убудуће не врши кривична дела, па кршењем забране изречене мером безбедности настаје апстрактна опасност од које треба штити човека и друге основне друштвене вредности, те прописивање кривичног дела "кршење забране утврђене мером
безбедности", оправдано је и нужно са становишта криминално – политичких принципа, ради несметаног обављања правосудне функције, а из
практичних разлога ради сузбијања оваквих друштвено опасних понашања постоји и потреба за прописивањем кривичне санкције, с тим да се
евентуално прошири и прецизира радња кривичног дела у питању".
Противници увођења у кривично законодавство наведеног кривичног дела свој став темеље на начелу легитимности и члану 3. Кривичног законика, који прописује основ и границе кривично-правне принуде.
Према овом схватању, кривично-правна принуда доводи до лишења или
ограничавања веома значајних и основних права и слобода човека, па прописивање кривичних дела у закону треба да буде изузетно и оправдано и
друштво треба да се ограничи у примени принуде према човеку све док
друштвена потреба за принудом не постане неопходна, а све у циљу непотребног ширења кривично-правне заштите на нормативном плану. Надаље, наведени став се темељи и на тврдњи да законодавац своје пропусте
да изменом одредби о мерама безбедности у општем делу Кривичног законика, прописивањем прекршајне одговорности за непоштовање мера
безбедности и прописивањем мера и поступака у Закону о извршењу кривичних санкција обезбеди успешно спровођење мера безбедности, настоји
да отклони прописивањем предметног кривичног дела за које је прописана блага кривична санкција, уз истицање да се увођењем кривичног дела
"кршење забране утврђене мером безбедности" у пракси неће постићи жељени ефекти.
И поред чињенице да изложени став против увођења у кривично
законодавство предметног кривичног дела има одређена оправдања и логичне разлоге, исти, у целини посматрано, је неприхватљив из следећег:
прво, појам нужности кривично-правне принуде се не може дефинисати и
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до данас нису у кривичној науци нити у законодавној и судској пракси
утврђена нека прецизна и објективна мерила за разграничавање која друштвено-опасна понашања треба прописати као кривична дела и одредити
казну и друге кривичне санкције и када је то оправдано, а када не. У теорији кривичног права о основу кривично-правне принуде постоје различита схватања - старија, која се заснивају на филозофским схватањима (Русо, Кант и др), док новија схватања потребу за применом кривично-правне репресије и за одређивањем њене мере углавном виде у заштити друштва од криминалитета. У нашем кривичном праву је због тога прихваћено становиште да се ово питање решава конкретно и појединачно и без
обзира да ли законодавац поштује одредбу члана 3. Кривичног законика,
која прописује основ и границе кривично-правне принуде; ова одредба је
декларативне природе и иста не дира у овлашћења законодавца да суверено одлучује која ће се друштвено-опасна дела сматрати кривичним делима, јер оцену о основу и границама кривично-правне принуде даје сам законодавац, па непоштовање одредбе члана 3. Кривичног законика може
бити само предмет научних и стручних оцена и критика, али закон који не
води рачуна о цитираној одредби ипак се мора примењивати; друго, прописивање санкције за непоштовање мера безбедности у општем делу Кривичног законика је супротно начелу законитости (члан 1. КЗ), па стога и
сам законодавац у Нацрту (члан 14) предвиђа брисање одредбе члана 89б.
став 5. Кривичног законика, која је садржала санкцију (казну затвора у
трајању од тридесет дана до три месеца) за кршење мере безбедности забрана присуствовања одређеним спортским приредбама; треће, за неке забране изречене мером безбедности практично није могуће прописати прекршајну одговорност нити обезбедити њихово ефикасно извршење; четврто, Кривични законик прописивањем кривичног дела (члан 194. став 5.
КЗ) обезбеђује санкцију за кршење мера заштите од насиља у породици
које су прописане Породичним законом и донете у парничном поступку,
санкционише изричито одбијање извршења правноснажне судске пресуде
од стране одговорних лица (члан 340. КЗ), а кроз нека друга кривична дела пружа заштиту привременим мерама и мерама обезбеђења донетим у
парничном и извршном поступку, па пружањем заштите и прописивањем
кривичне санкције за кршење забрана изречених – утврђених мером безбедности се не проширује зона кривично-правне принуде, већ се доследније примењује начело једнакости грађана пред законом.
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Како је већ напред изнето, појам нужности кривично-правне принуде не може се дефинисати нити одредити одговарајућа зона кажњивости и за разумевање истих морају се узети у обзир политички, социолошки, економски, правни и др. елементи, па принцип законитости прописивања кривичних дела треба схватити као брану против самовоље и као
израз демократије и демократичности друштва, а посебно као сврху сузбијања криминалитета, па је прописивање кривичног дела у питању, с
обзиром на изнете разлоге, нужно и оправдано.
Према Нацрту, радња кривичног дела састоји се у кршењу забране
утврђене изреченом мером безбедности.
Кривично дело из члана 25. Нацрта сврстано је у групу кривичних
дела против правосуђа. Заштитни објект кривичног дела јесте правосуђе
или тачније речено несметано обављање правосудне функције. Прописивањем овог кривичног дела доприноси се ефикаснијем раду кривичног
правосуђа схваћеног у најширем смислу, укључујући и извршење кривичних санкција (мера безбедности).
Законска обележја бића кривичног дела из члана 25. Нацрта су одређена тако да се испред назива кривичног дела додаје речца "ко" и глаголска именица из назива кривичног дела "кршење" преводи у свршени
глаголски облик "прекршити". Овакво прописивање обележја кривичног
дела је непрецизно и недовољно одређено, што ће у судској пракси изазвати одређене недоумице, а од судског тумачења наведене одредбе зависи ће и ширина зоне кажњивости.
Радња кривичног дела према Нацрту је одређена свршеним глаголом "прекрши", па је дело свршено сваком радњом кршења утврђене забране изречене мером безбедности, те предузимањем више радњи учинилац врши продужено кривично дело. Имајући у виду прописану казну и
радњу кривичног дела, покушај овог кривичног дела није могућ. Тумачењем општих одредби Кривичног законика, долази се до закључка да су забране утврђене следећим мерама безбедности: забрана вршења позива, делатности и дужности (члан 85. КЗ), забрана управљања моторним возилом
(члан 86. КЗ); мера забране приближавања и комуникације са оштећеним
(члан 89а КЗ) и забрана присуствовања одређеним спортским приредбама
(члан 89б став 1. КЗ).
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Радња дела је алтернативно одређена, међутим, поставља се питање, у ситуацији када учинилац прекрши забрану утврђену у две различите
мере безбедности, да ли се ради о једном продуженом кривичном делу
или су у питању кривична дела извршена у стицају, имајући у виду да законодавац употребљава израз "изреченом мером безбедности".
Нејасно је из којих разлога се употребљава термин "утврђене" када се обавезе изричу мером безбедности.
Извршилац кривичног дела може бити осуђени коме је изречена
нека од напред наведених мера безбедности и то уз казну (затвор, кућни
затвор, новчана казна), судску опомену или када је оглашен кривим а
ослобођен од казне. Стога се изводи закључак да учинилац кривичног дела не може бити осуђени коме је изречена условна осуда и истовремено
одређено да ће се иста опозвати ако прекрши изречену меру безбедности.
Законодавац не прописује да је у питању кршење забрана утврђених мером безбедности правноснажном пресудом или другом судском одлуком, али циљним тумачењем наведене одредбе нема сумње да ће судска
пракса заузети став да одлука којом је изречена мера безбедности мора
бити правноснажна.
Предметно кривично дело се може извршити само са умишљајем.
Предлаже се да законодавац пропише посебним ставом да наведено кривично дело чини и онај ко омогући кршење забране утврђене мером
безбедности из чланова 85. и 86. КЗ. Сматрам да нема сметњи да се у
оквиру овог кривичног дела пропише кривична одговорност и за оног ко
зна да постоји одређена забрана неком лицу (из чланова 85. и 86. КЗ), а
истом омогући да управља моторним возилом или да врши одређени позив, делатност и дужност док та забрана траје, а под условом да нису испуњена обележја кривичног дела из члана 340. КЗ.
И на крају, циљ овог реферата јесте да се бар донекле допринесе
побољшању прецизирања инкриминације члана 25. Нацрта ако предметно
кривично дело буде унето у Кривични законик.
Предлог за измену члана 246. Кривичног законика
Одредбом члана 246. став 2. Кривичног законика прописан је привилеговани облик предметног кривичног дела којим се санкционише неовлашћено узгајање мака или психоактивне конопље или друге биљке из
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које се добија опојна дрога или која сама садржи опојну дрогу, те је прописана казна затвора од шест месеци до пет година (измене и допуне КЗ
објављене у "Службеном гласнику РС" 72/09), међутим, став 1. члана 246.
Кривичног законика, којим је прописана казна затвора од три до 12 година, без могућности ублажавања, подједнако санкционише производњу,
прераду, продају, нуђење на продају, куповину ради продаје, држање ради
продаје, преношење, посредовање у продаји или куповини, односно на
други начин неовлашћено стављање у промет супстанци или препарата
који су проглашени за опојне дроге, без обзира на врсту опојне дроге, њене карактеристике, утицај на здравље људи и друге карактеристике, тако
да је подједнако санкционисано нпр. држање ради продаје опојне дроге
хероин и опојне дроге марихуане.
Имајући у виду разлике између опојних дрога и различито дејство
на здравље људи, те имајући у виду да предметно кривично дело – Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246.
Кривичног законика је садржано у глави XXIII Кривичног законика –
Кривична дела против здравља људи, предлог је Кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу да се у санкционисању наведених радњи направи разлика између опојне дроге марихуане и осталих (тзв. "тешких")
опојних дрога, у смислу прописивања блаже кривичне санкције или бар
могућности ублажавања казне за неовлашћено држање, производњу и
друге облике дела из става 1. члана 246. Кривичног законика када је предмет дела опојна дрога марихуана.
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САОПШТЕЊА СУДОВА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда,
председник Апелационог суда у Нишу
ПРИЛОГ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КЗ
На самом почетку морамо напоменути да расправљамо о Нацрту
закона о изменама и допунама Кривичног законика (у даљем тексту Нацрт). Самим тим прихватамо да ће исти претрпети исправке, допуне, корекције до коначног усвајања Закона о изменама и допунама КЗ.
Округли сто управо и има улогу да укаже на могућа побољшања
текста Нацрта закона, на његове недостатке, како би коначни текст закона
био што бољи.
Међутим, у дискусији о Нацрту мора се приступити као да се ради
о коначном тексту јер само такав приступ доводи до озбиљне расправе и
потпуног сагледавања добрих и лоших решења која Нацрт нуди. На другој
страни, комисија за израду Нацрта је већ организовала округле столове и
стручне расправе о тексту Нацрта, штампала га и поделила учесницима расправа, поставила на сајт Министарства правде. Дакле, текст Нацрта о коме
расправљамо прошао је " праг толеранције" комисије, пуштен је у јавност.
Ваља похвалити чињеницу да се о Нацрту води широка јавна расправа, што није био случај са ранијим Законима о изменама и допунама КЗ.
Јавна расправа треба да одговори на питања која се могу груписати у три
групе, иста она на која је морала одговорити и комисија за израду Нацрта:
1. Потребе измена и допуна КЗ и то у односу на сваку од предложених измена и допуна.
2. Ваљаност садржине предложених измена и допуна.
3. Језичка форма истих.
Но, пре покушаја да се на ова питања одговори корисно је да се
подсетимо:
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"Треба признати да ја немам много поверења у закон. Сувише строге законе људи са правом крше. Ако су закони исувише компликовани, људска
оштроумност лако нађе начина да се провуче кроз шупљине ове мреже
развучене и слабе. Они се мењају спорије него што се мења живот: опасни
кад заостају за животом, постају још опаснији кад хоће да му предњаче".
Маргарет Јурсенар: Хадријанови мемоари
"Треба се чувати сувише честог мењања норми, чак и када је то оправдано, јер дуго трајање норми има своју сопствену вредност која ојачава
њен ауторитет и чини да се потпуније примењује".
Радомир Лукић: Метагологија права

Према Нацрту ваља поставити општи захтев – да закони буду савршени. Правне норме, својим језичким изразом и језичком формом морају јасно да изразе чињенице које улазе у састав диспозиције. Наравно да
смо свесни да је указивање на пропусте у законодавном регулисању старо
колико и закони јер претходни захтеви никада нису испуњени потпуно.
Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног закона предвиђа
нову казну, казну доживотног затвора, којој посвећује више одредаба.
Према члану 31. Нацрта казна затвора од 30 до 40 година замењује се казном доживотног затвора.
Понуђено законско решење иако пооштрава казнену политику,
прописивањем теже казне, несумњиво ће довести до ублажавања казнене
политике, због превелике разлике максималне затворске казне прописане
Нацртом и казне доживотног затвора. Можда је боље решење да се у свим
члановима КЗ којима је предвиђена казна затвора од 30 до 40 година, исту
задржати и само додати "или казна доживотног затвора".
Нејасна је одредба става 3. члана 5. Нацрта која прописује да се
казна доживотног затвора "не може изрећи у случајевима када закон предвиђа да се казна може ублажити (члан 56 став 1. тачка 1), или када постоји
неки од основа за ослобођење од казне". Прво, члан 56. КЗ има само један
став и три тачке, па је правилно у Нацрту одредбу означити као члан 56.
тачка 1. односно без става. Одредба КЗ у члану 56. тачка 2. прописује : "
Закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне, а суд га не
ослободи од казне". Уместо ове одредбе Нацрт прописује: " Када постоји
неки од основа за ослобађање од казне".
Суштински, логичким и језичким тумачењем ради се о истом.
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Зато треба изменити члан 5. став 3. Нацрта прописивањем да се
казна доживотног затвора не може изрећи када постоје основи за ублажавање казне предвиђени чланом 56. тач. 1. и 2.
Одредбом члана 7. Нацрта регулисана је казна кућног затвора. У ставу 2. одредбе, при крају, прописано је да ће се ова казна изрећи када се: "Може очекивати да ће се и на тај начин остварити сврха кажњавања", овај део
одредбе треба брисати. Прво, зато што кућни затвор више није начин извршења казне затвора ("И на тај начин") већ самостална казна, према члану 4.
Нацрта. Друго, зато што законодавац ни код једне друге казне не исказује
"очекивање да ће се и на тај начин остварити сврха кажњавања". Дакле, таквог дела одредбе нема ни код казне рада у јавном интересу, нема га ни код
новчане казне. Очекивање постоји само код условне осуде, која прво није казна а затим и због одложеног дејства запрећене казне што може оправдати
употребу појма очекивање. Тај основ код кућног затвора не постоји.
Став 3. ове одредбе, поред тога што је непотребно прописан негацијом, не кореспорендира са одредбом члана 424. став 2. ЗКП. Сада смо у
ситуацији да се казна кућног затвора може изрећи у трајању до две године
према Нацрту а да према наведеној одредби ЗКП "ако је оптужени осуђен
на казну затвора до једне године, у пресуди се може навести да ће се казна
затвора извршити у просторијама у којима осуђени станује са или без
примене електронског надзора".
Зато се ове одредбе Нацрта и ЗКП морају ускладити, макар брисањем одредбе ЗКП.
Истом одредбом, ставом 5. прописано је " осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција". Закон о извршењу кривичних санкција не прописује ништа. Прописује Закон о извршењу
ванзаводских мера и санкција који је на снази. Овим законом, чланом 29.
став 1. је идентично одређено кршење забране као и у ставу 5. наведеног члана Нацрта. Надаље, ставом 2. члана 29. Закона о извршењу ванзаводских
санкција и мера прописана је обавеза замене остатка казне кућног затвора казном затвора. Идентично као и у другој реченици по реду у ставу 5. Нацрта.
Дакле, комплетно прописивање случајева кршење забране напуштања просторије као и замене остатка казне кућног затвора у казну затвора садржан у другој реченици става 5 Нацрта, прописани су чланом 29.
Закона о извршењу ванзаводских мера и санкција, па наведени део одредбе Нацрта треба брисати.
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Предлажемо да се став 6. ове одредбе Нацрта допуни тако што би
се додало: "Изузев када би се казна кућног затвора издржавала ван истог
породичног домаћинства". Пракса познаје случајеве у којима је потпуно
оправдано изрицање казне кућног затвора, а извршење исте је могуће ван
истог породичног домаћинства (на пример у стану родитеља окривљеног),
а на овај начин би се онемогућио боравак осуђеног и оштећених у истом
породичном домаћинству, док траје извршење казне.
Члан 8. Нацрта садржи значајан превид који се провлачи и кроз
наредне одредбе. Ради се о изостављању већ постојећих казни, осуда на
казне затвора од 30 до 40 година и примени члана 5. КЗ који прописује
обавезну примену блажег закона.
Задржимо се на примени члана 8. Нацрта. Осуђеник на казну затвора од 40 година стиче право на условни отпуст по протеку две трећине издржане казне, односно по протеку 26,66 година а осуђеник на доживотну
казну затвора, као тежу, по протеку 25 година, што логички није оправдано.
Но, прави галиматијас почиње одредбом члана 11. Нацрта. Ставом 2.
тачка 2. прописано је да јединствена казна затвора не сме достићи збир утврђених казни, нити прећи 20 година затвора. Ова одредба нипошто не сме опстати. Наиме, како спојити две казне затвора од по 20 година, сем обавезним
а неоправданим изрицањем јединствене казне затвора од 20 година.
Готово извесно је да најпознатијим осуђеницима за убиство премијера Ђинђића, за убиство Петра Стамболића, затим у предметима Ибарске магистрале и Земунског клана казне затвора од по 40 година нису спајане јер им је суђено у одвојеним поступцима. Или је некима од њих у једном од ових предмета изречена краћа временска казна (10 до 15 година), а
у другим предметима максимална временска казна затвора у трајању од
40 година. Некима од ових осуђеника се и даље суди за друга кривична
дела, а морамо дозволити да ће некима од њих тек бити суђено.
Ако затраже спајање казне по усвајању у Нацрту предложених измена две казне од по 40 година или казна од 40 година и 15 година биће
спојене у казну затвора у трајању од 20 година, као најдужу Нацртом прописану казну затвора.
Нацрт шаље поруку осуђеницима на казне затвора у трајању од 30
до 40 година: вршите ново кривично дело. Продајте дрогу у затвору, нанесите тешку телесну повреду другом осуђенику, повредите чуваре затвора
јер ћете бити осуђени на три, четири или пет година затвора. Потом тра90
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жите спајање те казне са казном затвора у трајању од 40 година и добићете 20 година затвора.
Мора се прописати спајање ових казни као и више казни затвора у
трајању од 20 година у казну доживотног затвора.
Тачно је да одредба КЗ о одмеравању казне осуђеном лицу у ставу
2. прописује да суд учиниоцу дела учињеног у току издржавања казне,
може изрећи казну без примене одредбе о спајању казни. Међутим, ова
одредба представља изузетак од примене одредаба о стицају, па управо
због тога што представља изузетак, не може отклонити недостатак основне одредбе. Такође, овај изузетак не обухвата све могуће ситуације примене члана 11. став 2. тачка 2. Нацрта. На пример ако осуђеник на казну затвора од 40 година коме је суђено у одсуству тражи понављање поступка
зато што је сада доступан. Или како образложити да се казне неће спојити
с обзиром на неиздржани део раније казне осуђенику на казну затвора од
40 година, када неиздржани део казне износи 35 година.
Одредба члана 11. Нацрта уводи и нову терминологију у спајању
казни увођењем појма "повисиће најтеже утврђену казну" користећи ову
синтагму у свим ставовима одредбе, који додуше садржи и садашњи члан
60. КЗ али само у ставу 2. тачка 2. Судови су дужни да користе законске
термине у пресудама. Дакле, у жаргону можемо говорити о кривичном делу силовања, али у пресуди, и у изреци и у разлозима морамо писати о обљуби. У супротном пресуда би била неразумљива и нужно укинута. Држећи се претходног изрека пресуда о спајању казни би требала да гласи:
Спајају се казне по пресудама (бројеви, судови, висине казни) тако
што суд повисује најдужу утврђену казну па осуђеног осуђује на јединствену казну...
Дакле, изрека пресуде о спајању казни предложеном одредбом се непотребно компликује а језички уназађује. Судови могу да избегну претходно наведену формулацију изреке али овде је реч, у суштини, о законском тексту за који
оцењујемо да је бољи у важећој одредби КЗ него у Нацрту предложеној.
Став 3. исте одредбе не обухвата могуће случајеве када судови незнајући да се истовремено воде поступци изрекну две осуде на казне кућног затвора од по две године. Јединствена казна (спојена) мора гласити на
две године кућног затвора, тако да се једна осуда потпуно губи.
Став 4. исте одредбе обавезује суд да казну затвора и казну кућног
затвора споји у јединствену казну затвора, односно не дозвољава могућ91
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ност изрицања јединствене казне кућног затвора. Осуђеник на казну кућног затвора у трајању од једне године и ефективног затвора у трајању од
два месеца, мора бити осуђен на казну затвора за разлику од осуђеника на
две казне кућног затвора од по две године, који ће бити осуђен на јединствену казну затвора у трајању од две године.
Сматрамо да став 4. треба да дозволи изрицање јединствене казне
кућног затвора, наравно уколико се тиме не премашује општи максимум
ове казне.
Чланом 19. Нацрта новопрописаном допуном члана 185. КЗ у ставу 6.
наводи се: "сексуално експлицитним понашањем". Опозит експлицитном је
имплицитно (Вујаклија). Да ли то значи да одбрана може да доказује да понашање није било сексуално експлицитно, већ сексуално имплицитно и да због
тога нема дела и којим образложењем ће судови у пресудама утврђивати да ли
је понашање било сексуално експлицитно или имплицитно.
Када се ради о делу Нацрта који прописује главу кривичних дела
против привреде у члану 226. после дела који гласи: "себи или другом"
ваља додати физичком или правном лицу како је то регулисано и у члану
227. Нацрта, али и у другим одредбама. У одредби члана 229. Нацрта треба брисати или изменити део "уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела". Готово свака злоупотреба положаја одговорног лица конзумира обележја неког другог и по правилу лакшег кривичног дела, односно бар кривичног дела фалсификовање исправе, чиме се
искључује кривично гоњење за кривично дело злоупотребе. Код постојеће
формулације кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица учинилац може у његовом извршењу и намерно да учини које лакше кривично дело да би избегао прогон за ово дело, као теже.
У одредби члана 230. Нацрта у основном облику кривичног дела,
треба размотрити оправданост задржавања намере као обележја дела. Слично
дело, садржано у наредној одредби (члан 230а) нема намеру као обележје дела. Ово је значајно са аспекта одређивања када је кривично дело свршено.
Претходно изложени ставови изложени су искључиво са циљем да
допринесу побољшању Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика.
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Веско Крстајић,
судија Врховног касационог суда

ДОСАДАШЊА ПРИМЕНА
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
И ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ
Уводне напомене
Законик о кривичном поступку1 је почео да се примењује пре више од три (у поступцима у којима поступају тужилаштва посебне надлежности почев од 15.1.2012. године) односно већ две године (у осталим поступцима почев од 1.10.2013. године). Имајући у виду да је и пре почетка
примене овај законски текст дубоко поделио стручну јавност те да су се у
овом периоду примене јавила бројна спорна правна питања у вези појединих законских решења, чини се да је овогодишње саветовање судија Републике Србије – Судијски дани 2015, добар тренутак да се сумирају досадашња искуства судова у примени овог закона и укаже на неке проблеме
са којима су се судови суочавали.
Са аспекта поступања Врховног касационог суда неопходно је
претходно указати на нека "системска ограничења". Наиме, Врховни касациони суд своје надлежности остварује у суђењу (члан 30. Закона о уређењу судова) те је "само" суд ванредног правног средства и изван суђења
(члан 31. Закона о уређењу судова) у складу са којом обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима
(уједначавање судске праксе).
Као једини ванредни правни лек о коме одлучује ВКС, Закоником
је предвиђен захтев за заштиту законитости (одредбе чл. 482-494. ЗКП)
који на правноснажне одлуке органа поступка и због повреде поступка
који им је претходио могу поднети, без ограничења РЈТ, а окривљени и
његов бранилац само уз знатна, чланом 485. ЗКП предвиђена, ограничења.
Како је овај ванредни правни лек је у практичној примени почев од
1.10.2013. године то је већ те године поред захтева поднетих од стране
1

Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" 72/11...55/2014)
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РЈТ, поднето и 174 захтева за заштиту законитости од стране окривљеног.
У току 2014 године у кривичној материји је донето преко 53.000 одлука у
првом и преко 31.000 одлука у другом степену на које је пак уложено те
године 1.307 захтева за заштиту законитости (од чега је 88 захтева поднео
РЈТ)2. Упоређујући ове податке са подацима из претходних година3, да се
закључити је да је реч о значајном каналу да се пред највишим судом у
Републици преиспита што више одлука нижестепених судова4. Бројна
спорна питања која су се истицала у овим поднетим захтевима, односила
су се и на повреде поступка по овом ЗКП али је неопходно имати у виду
да се ВКС могао бавити само оним прописаним чланом 485. став 4. ЗКП.
Остварујући своје надлежности изван суђења, а ради уједначавања
судске праксе, ВКС је био у ситуацији да се кроз одговоре на бројна спорна правна питања нижестепених судова, бави управо јединственом применом одредби новог ЗКП будући да се већина тих питања односила управо
на примену ових одредби5.
Овај реферат, који је прихваћен као став КО ВКС, има за циљ да,
са аспекта ВКС, допринесе расправи у сагледавању досадашњих искустава судова у примени овог Законика и укаже на потребу евентуалних измена и допуна.

2

3

4

5

За претпоставити је да је разлог овако малом броју захтева од стране РЈТ што је
значајно смањен број иницијатива за подношење захтева за заштиту законитости,
пре свега од окривљеног који сада уместо тога сам користи овај правни лек.
Видљиво је да је само у току једне године пред ВКС поступано у двоструко више
предмета него у претходне четири године заједно.
У периоду почев од 1.10.2013. године па до 1.6.2015. године Врховни касациони суд
је, поступајући по захтевима за заштиту законитости, одлучивао у укупно 1783 предмета. У 581 предмету захтев је одбијен као неоснован, у 199 предмета захтев је усвојен а у 1003 предмета захтев за заштиту законитости је одбачен. Иако је захтев за заштиту законитости одбачен (по правилу реч је о захтевима у којима се истичу повреде закона које не могу бити предметом испитивања по овом правном леку - члан 485.
став 4. ЗКП) у чак 56% предмета, највиши суд је био у прилици да ипак у значајном
броју предмета (780 или 44%) изрази свој став по постављеним спорним питањима
те тако на најбољи начин допринесе и правилној али и уједначеној примени права.
Питања нижестепених судова и своје одговоре на њих а који су од значаја за правилну и уједначену примену права, Кривично одељење (КО) Врховног касационог суда
је публиковало и преко свог сајта и у Билтену број 1 за 2015 годину па од публикованих 188 питања и одговора чак 169 се односи на примену одредби новог ЗКП.
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Члан 11. став 3. – Језик и писмо у поступку
Одредбом члана 11. ЗКП, којом је у кривичноправној законодавној пракси примењена одредба члана 199. Устава РС, одређени су језик и
писмо у поступку а одредбом става 3. пак одређено је да "странке, сведоци и друга лица која учествују у поступку имају право да у току поступка
употребљавају свој језик и писмо, а ако се поступак не води на њиховом
језику и ако, након поуке о праву на превођење, не изјаве да знају језик на
коме се поступак води и да се одричу права на превођење, обезбедиће им
се на терет буџетских средстава превођење онога што они или други износе, као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала".
Ова одредба дакле подразумева право окривљеног на превођење
ако не изјави да зна језик на коме се поступак води.
Са овом одредбом, у вези је и одредба члана 438. став 1. тач. 5) ЗКП
у складу са којом постоји битна повреда одредаба поступка ако је "оптуженом, браниоцу, оштећеном или приватном тужиоцу, противно њиховом
захтеву, ускраћено да на главном претресу употребљава свој језик..."
Међутим, одредбом члана 68. ЗКП којом су одређена права окривљеног у поступку, овај стандард је нижи и не подразумева "свој" језик
него "само" да "1) у најкраћем року, а увек пре првог саслушања, подробно и на језику који разуме буде обавештен о делу које му се ставља на терет, о природи и разлозима оптужбе, као и да све што изјави може да буде
коришћено као доказ у поступку;" Овај стандард који је прихваћен и у
пракси ЕСЉП и нашег Уставног суда6 посебно је актуелан у ситуацијама
уколико су језик поступка у службеној употреби и језик окривљеног лингвистички блиски (као што су неспорно српски, хрватски, бошњачки односно црногорски), те је питање колико је оправдано инсистирати на праву на превођење и у тим ситуацијама, на што указују нижестепени судови,
а што све следствено и одуговлачи и поскупљује сам поступак.
Стога би предлог био да се одредба члана 11. став 3. ЗКП (и члана 438. став 1. тачка 5. ЗКП) измене у смислу горе наведеног.

6

Одлука Уж 9817/2012 од 28.5.2015. године.
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Члан 34. став 5. – Сукоб надлежности
Нема дилеме да је почев од 1.1.2010. године ВКС остао само суд
ванредног правног лека. То јасно произилази из одредбе члана 30. став 1.
Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/2008...) којом је одређено да "Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом".
Стога се чини да је са овом у супротности одредба члана 34. став
5. ЗКП која дозвољава могућност да Врховни касациони суд у тој процесној ситуацији одлучује као суд редовног правног лека. Наиме, замислива
је ситуација да се Виши суд огласи ненадлежним за одлучивање у некој
ствари и одреди да се предмет упути Апелационом суду као надлежном, у
ком случају би, у складу са одредбом члана 34. став 5. ЗКП, о жалби на то
решење Вишег суда одлучивао Врховни касациони суд који је "заједнички непосредно виши" за ова два.
Уколико би се Апелациони суд оглашавао ненадлежним, о жалби
на решење би одлучивао исти тај суд (јасно у другом саставу већа)
стога је предлог да и у ситуацији описаној одредбом члана 34.
став 5. ЗКП о жалби одлучује Апелациони суд.
Члан 74. – Обавезна одбрана
Одредбом члана 74. ЗКП описано је девет процесних ситуација у
којима (када) окривљени мора имати браниоца те тако и браниоца по службеној дужности као и до када.
Одредбом члана 246. став 3. ЗКП посебно је предвиђена још једна ситуација када се окривљеном поставља бранилац по службеној дужности, односно у ситуацији када "... окривљеном који нема браниоца треба доставити
пресуду којом му је изречена кривична санкција која се састоји у лишењу
слободе, а достављање се не може извршити на адресу о којој је окривљени
обавестио суд ... док окривљени не обавести суд о новој адреси".
Сматрамо да би требало и ову процесну ситуацију предвидети и у
члану 74. уз прецизније процесно одређење у смислу до када овај бранилац
врши своју функцију будући да није прихватљиво да то зависи од опредељења окривљеног који хоће или неће "да суд обавести о новој адреси". Наиме,
нема сумње да је сврха ове одредбе да се у описаној процесној ситуацији
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обезбеди могућност жалбе на пресуду којом је окривљеном изречена кривична санкција која се састоји у лишењу слободе али, уколико би остало ово постојеће решење, бранилац овог окривљеног би могао да улаже и друге, ванредне, правне лекове јер окривљени и даље није обавестио суд о новој адреси, иако у свим другим ситуацијама из члана 74. ЗКП функција браниоца по
службеној дужности престаје најкасније са правноснажношћу пресуде а није
јасна позиција овог браниоца уколико се првостепена пресуда укине.
Стога би требало ову одредбу допунити тако што би овај окривљени имао браниоца "док не обавести суд о новој адреси а најдуже до правноснажности пресуде уколико није било жалбе на пресуду односно, уколико је
жалба уложена, најдуже до доношења одлуке другостепеног суда".
Члан 205. – Одлучивање о јемству
Одредбом члана 205. став 1. ЗКП предвиђено је да у току истраге
образложено решење о одређивању, одузимању и укидању јемства доноси
судија за претходни поступак, а после подигнуте оптужнице председник
већа а на главном претресу веће.
У пракси нижестепених судова у вези са овом одредбом било је
спорно који председник већа одлучује о јемству после подигнуте оптужнице – да ли пред. КВ већа или пред. будућег судећег већа. Врховни касациони суд се изјаснио да је за одлучивање о јемству на основу члана
205. став 1. ЗКП, у фази од подизања оптужнице па до њеног потврђивања, надлежан председник већа из члана 21. став 4. ЗКП или то веће уколико је у заседању (када одлучује о притвору и сл)7.
Међутим предлог за одређивање, одузимање или укидање јемства
може бити поднет и у периоду од потврђивања оптужнице па до главног
претреса у ком случају о јемству би одлучивао председник судећег већа те
би било неопходно одредбу члана 205. став 1. ЗКП и прецизирати на описан начин односно
да је за одлучивање о јемству на основу члана 205. став 1. ЗКП, у
фази од подизања оптужнице па до њеног потврђивања, надлежан председник већа из члана 21. став 4. ЗКП или то веће уколико је у заседању
(када одлучује о притвору и сл.), након потврђивања оптужнице па до
главног претреса председник судећег већа а на главном претресу веће.
7

Седница Кривичног одељења Врховног касационог суда од 14.11.2014. године.
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Члан 265. став 1 – Накнада трошкова из буџетских средстава...
Одредбом члана 265. став 1. ЗКП одређено је да ће трошкови кривичног поступка из члана 261. став 2. тач. 1) до 6) овог законика, нужни
издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца и пуномоћника
(члан 103. став 3.), као и награда вештака и стручног саветника пасти на
терет буџетских средстава суда "кад се обустави кривични поступак или
се оптужба одбије или се окривљени ослободи од оптужбе".
Нејасно је из којих разлога је одређено да ће трошкови поступка у
сваком случају пасти на терет буџетских средстава суда па и у ситуацији када поступак пред судом уопште и није вођен (ЈТ је покренуо истрагу, проузроковао одређене трошкове а потом одустао од кривичног гоњења и обуставио кривични поступака а да предмет уопште и није изнет пред суд). Јавни
тужилац је орган поступка у фази истраге, који је овлашћен да самостално
доноси одлуке па и решења која одговарају пресуди " (нпр. оно којим у смислу одредбе члана 20. ЗКП обуставља кривични поступак услед смрти окривљеног у ком случају, у смислу одредбе члана 262. став 1. ЗКП, мора одлучити и о трошковима поступка), самостални је буџетски корисник
и свакако да би у овим ситуацијама ови трошкови требало да
падну на терет ЈТ а не суда те би ову одредбу и требало изменити у
смислу да у ставу 1. уместо речи "суда" треба да стоји "органа поступка који је донео одлуку".
Члан 296 – Наредба о спровођењу истраге
Одредбом члана 296. ЗКП је одређено да се истрага покреће наредбом ЈТ. Јасно је да се против наредби нема права жалбе. Међутим, имајући у
виду значај једне овакве наредбе којом се одређује и против кога и због чега
се покреће кривични поступак против неког лица (члан 7. став 1. тач. 1.
ЗКП), те да решења доносе и други органи поступка а не само суд, Врховни
касациони суд је става да би било неопходно обезбедити двостепеност у одлучивању о покретању поступка истраге те би предлог био
да се истрага покреће на основу одлуке ЈТ против које би окривљени имао право на жалбу (судији за претходни поступак или вишем ЈТ
ВИДИ ЈОШ) те да се у том смислу и измени ова одредба.
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Члан 302 - Предузимање доказних радњи у корист одбране
У складу са одредбом члана 302. став 2. и став 3. ЗКП, судија за
претходни поступак, на предлог одбране, одлучује о предлогу за предузимање одређених доказних радњи у корист одбране а чије предузимање је
јавни тужилац одбио. Уколико усвоји предлог одбране судија за претходни поступак налаже јавном тужиоцу да предузме доказну радњу и одређује му за то рок.
Закоником није одређено коју одлуку доноси судија за претходни
поступак у наведеном случају али имајући у виду да се предлог може не
само усвојити него и одбити, да се закључити судија за претходни поступак одлучује у форми решења а не наредбе8 а ако се одлука доноси у форми решења, у пракси судова се поставило питање да ли на то решење
странке имају право на жалбу9 будући да наведене законске одредбе не
садрже експлицитно одређење да жалба није дозвољена (како је то прописано одредбом члана 465. став 1. ЗКП).
Иако се, разумљиво, не ради о одлуци којом се управља поступком10, у описаној ситуацији поступање судије за претходни поступак није
поступање првостепеног органа (о предлогу и приговору је већ одлучивао
јавни тужилац) него је корекција тог претходног поступања и одлучивања
органа поступка који спроводи истрагу те се поставља питање да ли на те
одлуке судије за претходни поступак странке немају права жалбе. Ово
тим пре што окривљени свој предлог органу поступка може поновити и
касније, а орган поступка није везан својом раније донетом одлуком.
Стога би било неопходно у Законику експлицитно, ради разрешења свих недоумица у пракси, и одредити да се на ове одлуке судије за
претходни поступак нема право жалбе.
Посебно је питање што Законик не разрешава ситуацију у којој ЈТ
не поступи по "налогу" судије за претходни поступак о предузимању појединих доказних радњи у корист одбране у ком случају окривљени евентуално може уложити приговор вишем ЈТ по члану 312. а ако приговор
буде одбијен и притужбу судији за претходни поступак по чијој одлуци из
8

9
10

Супротно, Грубач - "Коментар ЗКП" XIII издање, ПРОЈУРИС Београд, 1. јун 2014.
године, стр. 560
Тако у предмету Кзз ОК 17/2015
Супротно, Грубач - исто
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члана 312. став 3. ЗКП, ЈТ опет не мора поступити односно, наведене одлуке судије за претходни поступак, ако ЈТ не поступи по њима, остају
"мртво слово на папиру". Због тога би, по мом мишљењу, било неопходно
предвидети да ће у датим ситуацијама
доказне радње у корист одбране предузети непосредно судија за
претходни поступак уколико ЈТ не поступи по његовом налогу из члана
302. став 3. ЗКП,
или да ће веће које испитује оптужницу у тој ситуацији обавезно
наредити да се истрага допуни односно прикупе ти докази.
Члан 314 – Садржај споразума
Одредбом члана 314. ЗКП одређен је садржај СоПКД на начин да
је предвиђено шест обавезних и три факултативна елемента.
У досадашњој пракси спорно је било да ли Споразум може да садржи и споразум о притвору (суштински о укидању притвора окривљеном). Наиме, нису тако ретке ситуације да је окривљени који преговара о
признању кривичног дела у притвору те је било спорно да ли суд може и
треба да прихвати Споразум којим би се окривљени са јавним тужиоцем
договорио о укидању притвора и његовом пуштању на слободу до правноснажности пресуде, упућивања на издржавање казне затвора или до неког другог договореног термина.
Из наведених законских одредби произилази да "споразум о притвору" није ни обавезни а ни факултативни елеменат Споразума о признању кривичног дела па са те стране посматрано нема законских услова да
се странке и о овоме споразумевају.
Чињеница да ове одредбе не садрже ни забрану, односно искључење могућности странкама (јавном тужиоцу и окривљеном) да се договарају у овом правцу те да се јавни тужилац и окривљени споразумевају о значајнијим питањима (које крив. дело ће окривљени признати, за која ће тужилац евентуално одустати од оптужбе те о врсти мери или распону казне
или друге кривичне санкције) говоре у прилог схватања да странкама треба омогућити споразумевање и о притвору, о одлагању издржавања казне
на неко договорено време, условном отпусту и сл. јер ће исто само надаље
поспешити споразумевање.
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С тога сматрамо да је потребно да се ова одредба измени утолико што би се листа факултативних елемената о којима се странке могу
споразумевати, проширила и на друга питања која су везана за процесни
положај и статус у поступку (притвор и др). У вези притвора треба
определити да ли би споразумевање било дозвољено без обзира о ком притворском основу је реч или би по неким (опасност од бекства из члана
211. став 1. тачка 1. или пак опасности из тач. 3.) то било искључено.
Члан 327. став 2 - Закључење споразума (о сведочењу осуђеног)
Није спорно да осуђени у једном кривичном поступку и једном
предмету може закључити са ЈТ споразум о сведочењу у другом предмету
и поступку а под условима из члана 327. ЗКП. Није спорно ни да овај споразум може закључити онај осуђени који је оглашен кривим пресудом донетом по основу претходно закљученог СоПКД (члан 317. ЗКП). Нпр.
окривљени је пред Основним судом у Н. осуђен пресудом донетом по
споразуму о признању кривичног дела а потом, током издржавања казне,
закључи споразум о сведочењу осуђеног у вези неког к.д. из члана 162.
став 1. тач. 1) ЗКП и тако, због тога што је поделио своја сазнања о овоме,
оствари бенефите из члана 328. тач. 3) и 4). Спорно је међутим, да ли осуђени по основу закљученог споразума о признању кривичног дела из члана 162. став 1. тачка 1) ЗКП у вези истог тог кривичног дела може потом
закључити и споразум о сведочењу осуђеног и тако у вези истог дела
остварити додатне договорене погодности (даље умањење казне и сл).
Чињеница је да законске одредбе не искључују ову могућност као и
да, ни у ком смислу, није исто признати своје дело и сведочити о истом делу
других али је чињеница и да је као посебан предвиђен управо споразум о сведочењу окривљеног (члан 320. ЗКП) у ком случају окривљени и признаје
своје кривичноправне радње и истовремено сведочи о радњама других те тиме остварује законом предвиђене погодности пре свега у погледу висине казне која ће му бити изречена. У ситуацији када једне погодности оствари по
основу признања а потом друге по основу сведочења о истом сматрам се да
се овај окривљени двоструко те тиме и неосновано погодује
па предлажем да се ова дилема прецизно и потпуно разјасни и одреди да ли је реч о (неприхватљивом) двоструком погодовању у ком случају би се овој осуђени искључио из круга лица која могу закључити овај
споразум и одредба члана 327. став 2. ЗКП допуни у складу са изнетим.
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Члан 449. став 1 – Претрес пред другостепеним судом
Претрес пред другостепеним судом, у складу са одредбом члана 449.
став 1. ЗКП, "одржаће се ако је потребно да се због погрешно или непотпуно
утврђеног чињеничног стања изведу или понове докази који су изведени или
одбијени од стране првостепеног суда, а постоје оправдани разлози да се
предмет не врати првостепеном суду на поновни главни претрес". Из овако
формулисане одредбе дало би се закључити да су питања која се расправљају
на овом претресу искључиво чињеничне природе. Међутим, у пракси су
бројни примери да се претрес пред другостепеним судом одржава управо ради отклањања повреда поступка које су почињене пред првостепеним судом
због процесне забране тзв. поновног укидања пресуде из члана 455. став 2.
ЗКП у складу са којом ће другостепени суд "сам пресудити ако је у истом
предмету првостепена пресуда већ једанпут укидана".
Иако ове одредбе нису у пракси довеле до посебних проблема, требало би одредбу члана 449. став 1. ЗКП допунити у изнетом смислу, односно,
да се претрес пред другостепеним судом држи и ако је потребно
отклонити битне повреде а предмет се не може вратити првостепеним
суду због забране из члана 455. став 2. ЗКП.
Члан 451 – Обим испитивања (и испитивање по службеној дужности)
Обим испитивања првостепене пресуде одређен је одредбом члана
451. ЗКП и то тако што се другостепени суд креће само у оквиру основа,
дела и правца побијања који је истакнут жалбом (став 1) а поводом жалбе
изјављене у корист оптуженог, испитаће по службеној дужности само одлуку о кривичној санкцији:
"1) ако је жалба изјављена због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања или због повреде кривичног закона;
2) ако жалба не садржи елементе из члана 435. тач. 2) и 3) овог
законика." (став 2) односно, може поводом жалбе јавног тужиоца на штету окривљеног преиначити првостепену пресуду и у корист оптуженог у
погледу одлуке о кривичној санкцији (став 3).
Дакле, за разлику од ранијег ЗКП по коме је обим испитивања по
службеној дужности био знатно шири и односио се и на бројне битне повреде поступка те повреде кривичног закона, другостепени суд их сада испитује
само уколико су истакнуте у жалби а никако по службеној дужности.
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Међутим, пред свим апелационим судовима је у моменту почетка
примене новог ЗКП (1.10.2013. године) било у раду више предмета у којима је након што је уложена жалба наступила застарелост кривичног гоњења која се у жалби, разумљиво, и не истиче те се одмах поставило питање
да ли је другостепени суд сада овлашћен да ову повреду цени по службеној дужности.
Сагледавајући овај проблем и са других аспеката будући да је у
истој равни и проблем испитивања повреде кривичног закона по питању
да ли је дело за које се окривљени гони кривично дело јер је у међувремену од првостепене осуде за одређено кривично дело дошло до његове декриминације (као што је то био случај са кривичном делом клевета по ЗоИД КЗ из децембра 2012. године), или је сада, услед примене у међувремену донетог новог као блажег закона, наступила застарелост кривичног
закона за то дело, Кривично одељење ВКС је у циљу је у одговору на ово
питање изразило следећи правни став:
"Налазећи да је реч о правној празнини у новом ЗКП, Кривично
одељење Врховног касационог суда је мишљења да се у жалбеном поступку питање застарелости кривичног гоњења може испитивати по службеној дужности само уколико је до исте дошло у периоду након истека
рока за жалбу па до доношења другостепене одлуке, а на основу овлашћења из одредбе члана 459. став 1. реченица друга, у вези са чланом 451. ст.
2. или 3. ЗКП, у зависности од тога ко је уложио жалбу. По истом основу,
другостепени суд је овлашћен да испитује и повреде закона уколико је,
након истека рока за жалбу а до доношења другостепене одлуке, кривични закон промењен у толико што је дошло до декриминације кривичног
дела (повреда члана 439. тачка 1. ЗКП) или га треба применити као блажег (повреда члана 439. тач. 2. ЗКП у вези члана 5. КЗ) а услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења"11.
Сматрајући да су наведене процесне ситуације, иако ретке, и даље могуће, остајући при овом правном ставу Врховни касациони суд је мишљења
да би било неопходно обим испитивања првостепене пресуде по
службеној дужности (члан 451. ст. 2. и 3. ЗКП) проширити и на испитивање оних повреда закона до којих је дошло након истека рока за жалбу
11

Текст одговора на спорно правно питање утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године
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(те се жалбом и нису могле истицати). Јасно, уколико су те повреде постојале у тренутку доношења првостепене пресуде или су настале до истека рока за жалбу, уколико се жалбом не истичу не би могле бити предметом испитивања по службеној дужности.
Члан 455. став 3 – Одлучивање о жалби
Одредбом члана 455. став 3. ЗКП предвиђено је да другостепени
суд о свим жалбама против исте пресуде одлучује, по правилу, једном одлуком. Дакле, за разлику од ранијег решења у складу са којим је другостепени суд био у обавези да о свим жалбама одлучи једном одлуком, сада то
више није случај, односно, законик због ове формулације "по правилу",
дозвољава могућност да се о жалбама против исте пресуде одлучи са више одлука.
Никаквог проблема нема уколико би поступање по свим жалбама
имало исти резултат по првостепену одлуку (нпр. сваком другостепеном
пресудом се жалбе одбијају и првостепена пресуда потврђује). Проблем
се јавља у ситуацији када се нова другостепена одлука разликује од прве,
поставља се питање шта радити са "првом" другостепеном одлуком. Нпр.
том првом је одбијена жалба окривљеног и потврђена првостепена пресуда а другом другостепеном одлуком треба усвојити жалбу јавног тужиоца
и првостепену пресуду преиначити на штету окривљеног или пак укинути
и вратити првостепеном суду на поновно суђење. Да ли у описаној ситуацији сматрати да је у систему друга другостепена одлука јер је касније донета, или пак овом другом одлуком одлучити и о претходној?
Сматрамо да би решење било у овлашћењу другостепеног суда да
у овој ситуацији своју претходну одлуку (или претходне уколико их је било више) "стави ван снаге" те одлучи о свим жалбама (па и о оним о којима је преходно већ одлучивао) те би у изнетом контексту и требало изменити одредбу члана 455. став 3. ЗКП.
Члан 463. – О дозвољености изјављивања жалбе (на пресуду другостепеног суда)
Мишљења смо да је и у одредби члана 463. ЗКП реч о правној празнини. Наиме овом одредбом је предвиђено да се против другостепене пресуде жалба може изјавити "само против пресуде којом је другостепени суд
преиначио првостепену пресуду којом је оптужени ослобођен од оптужбе и
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изрекао пресуду којом се оптужени оглашава кривим." Нејасно је из којих
разлога се на ову пресуду не може жалити онај окривљени према коме је
донета одбијајућа пресуда која је другостепеном преиначена на пресуду којом се оглашава кривим. Тако, примера ради, првостепеном пресудом је оптужба одбијена јер је, по ставу првостепеног суда, наступила застарелост
кривичног гоњења. Окривљени се на ову пресуду не жали а по жалби супротне стране, другостепени суд га огласи кривим па, уколико дословно тумачимо ову законску одредбу, окривљени у овој ситуацији не би могао да
се жали на одлуку којом је оглашен кривим а, имајући у виду одредбе члана 485. став 4. ЗКП, против исте не би могао поднети ни захтев за заштиту
законитости јер против одлуке није користио редован правни лек.
Иако, због ограниченог образложења одбијајуће пресуде (члан
428. став 7. ЗКП) није за очекивати да ће другостепени суд моћи донети
пресуду којом се окривљени оглашава кривим, такве ситуације нису искључене12 те је Врховни касациони суд става да у том случају има места
сходној примени одредбе члана 463. ЗКП односно да је жалба "дозвољена
и када другостепени суд преиначи пресуду којом се оптужба одбија и изрекне пресуду којом се окривљени оглашава кривим"13.
Стога је предлог да се ова одредба допуни у складу са изнетим.
Члан 485. став 4 – Разлози за подношење захтева
Окривљени у погледу права на коришћење захтева за заштиту законитости није у истом положају као ЈТ који захтев може уложити без
икаквих ограничења било временских било у погледу повреда закона које
може истицати, док су у односу на окривљеног предвиђена одређена значајна ограничења. Услови под којима окривљени може уложити захтев
прописани су одредбом члана 485. став 4. ЗКП те је одређено да окривљени захтев може уложити само због одређених, таксативно набројаних повреда, у року од 30 дана од када му је достављена правноснажна одлука и
под условом да је против те одлуке користио редован правни лек.
У пракси ВКС до сада је било више предмета у којима је окривљени подносио захтев за заштиту законитости против одлука у којима није
12
13

Предмет Кзз 648/2015 Врховног касационог суда
Текст одговора на спорно правно питање утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 14.11.2014. године.
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улагао жалбу на првостепену одлуку јер је, по његовој процени, неку од
повреда закона из члана 485. став 4. ЗКП, починио другостепени суд поступајући по жалби супротне стране. Нпр. окривљени је био задовољан
условном осудом која му је изречена првостепеном одлуком али је она, по
жалби ЈТ преиначена и осуђен је на безусловну казну затвора.
Доследно се придржавајући услова прописаних одредбом члана
485. став 4. ЗКП, уколико захтев није поднет искључиво против одлуке
другостепеног суда и због повреде закона пред тим судом, ВКС је овакве
захтеве одбацивао јер окривљени није користио редован правни лек против првостепене одлуке али се основано поставља питање оправданости
овог услова у ситуацији када је евентуално повреда закона почињена тек
од стране другостепеног суда па због тих (будућих) повреда окривљени и
није могао да се (превентивно ???) жали. Нпр. у доношењу другостепене
одлуке је учествовао судија који се морао изузети (повреда поступка из
члана 438. став 1. тачка 4) или је другостепени суд по жалби ЈТ преиначио
првостепену пресуду у погледу одлуке о казни и повредио закон тако што
је уместо условне осуде изрекао казну затвора строжу од законом прописане и сл. (повреда закона из члана 439. тачка 3).
Због изнетог се намеће потреба да се услови под којима окривљени може изјавити захтев за заштиту законитости (члан 485. став 4.)
измене у изнетом смислу односно да захтев за заштиту законитости
окривљени може поднети против одлуке другостепеног суда иако се није
жалио на првостепену одлуку ако су повреде закона почињене у поступку
и одлуком другостепеног суда.
Члан 487 – Решење о одбацивању захтева
Одредбом члана 487. ЗКП предвиђено је када ће ВКС одбацити
захтев за заштиту законитости а ставом 1. тачка 2) је одређено да ће суд
то урадити "ако је недозвољен (члан 482. став 2, чл. 483. и 485. став 4)".
Према овој одредби захтев је недозвољен у вези члана 482. став 2. ЗКП а
што је уосталом том одредбом изричито и одређено, тј. ако је поднет
"против одлуке о захтеву за заштиту законитости или због повреде одредаба поступка који је пред Врховним касационим судом претходио њеном
доношењу".
Одредбом члана 482. став 1. ЗКП је одређено да се захтев за заштиту законитости може поднети "против правноснажне одлуке јавног
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тужиоца или суда или због повреде одредаба поступка који је претходио
њеном доношењу" и захтеве који су поднети против неправноснажних одлука ВКС је, разумљиво, одбацивао као недозвољене. Међутим, законски
основ за одлуку у овом смислу, стриктно тумачећи одредбе члана 487.
ЗКП није одређен
те би стога, одредбу става 1. тач.2) било потребно изменити у
толико што треба да стоји само "члан 482." без "став 2".
Члан 498. ст. 2. и 3 – Притвор (у скраћеном поступку)
Из одредби члана 498. ст. 2. и 3. ЗКП произилази да притвор у
скраћеном поступку одређује и подужује, па и пре подношења оптужног
предлога, "судија појединац". У досадашњој пракси судова било је спорно
питање да ли је реч о судији за претходни поступак или пак о судији појединцу из члана 22. став 1. ЗКП пред којим би се водио поступак у конкретном предмету уколико уопште буде и поднет оптужни предлог. Врховни касациони суд је, у одговору14 на ово спорно питање заузео став да
је се под појмом "судија појединац" из члана 498. став 3. ЗКП не подразумева "судија за претходни поступак" будући да је одредбама члана 22.
ЗКП одређено и јасно терминолошко разликовање и различите функционалне надлежности између: "судије појединца", "судије за претходни поступак" и "судије за извршење" али остају чињенице да судија појединац
поступа тек по поднетом оптужном акту (оптужни предлог или приватна
кривична тужба), да је у овој фази поступка потпуно неизвесно да ли ће
оптужни акт уопште и бити поднет те да нема никакве сметње да пре подношења оптужног предлога о евентуалном притвору одлучује судија за
претходни поступак који и иначе одлучује о притвору у фази истраге,
те је предлог да се ово решење преиспита у смислу изнетог.

14

Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 4.4.2014. године
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САОПШТЕЊА СУДОВА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Верољуб Цветковић,
судија Апелационог суда у Београду
ДОСАДАШЊА ПРИМЕНА ЗКП И ЕВЕНТУАЛНИ
ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ
1. Испитивање пресуде по службеној дужности у жалбеном поступку.
Законик о кривичном поступку у члану 451. овлашћује жалбени
суд да по службеној дужности испита побијану пресуду само у делу одлуке о кривичној санкцији. Код таквог стања ствари, у пракси се појавио
проблем да ли је суд овлашћен да по службеној дужности реагује на застарелост кривичног гоњења и неке повреде закона, те је на седници кривичног одељења овог суда заузет став да се у погледу застарелости реагује по службеној дужности, иако закон жалбеном суду не даје такво овлашћење. Стога а имајући у виду да и други жалбени судови реагују по службеној дужности на застарелост кривичног гоњења и неке повреде закона,
сматрамо да би ЗКП требало изменити тако што би се увеле одредбе које
овлашћују жалбени суд да по службеној дужности испитује побијану пресуду и то на начин како је било регулисано у ранијем Законику о кривичном поступку.
2. Одлучивање о жалби изјављеној против пресуде у ситуацији када је другом изјављеном жалбом против исте пресуде већ одлучено.
За разлику од ранијег ЗКП, у коме је било прописано да жалбени
суд може о изјављеним жалбама против исте пресуде да одлучи једном
одлуком, важећи ЗКП у члану 455. став 3, прописује: "О свим жалбама
против исте пресуде другостепени суд одлучује, по правилу једном одлуком". Таква законска одредба, оставља многе недоумице за ситуације када
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се појави нова благовремена и дозвољена жалба а о раније изјављеним
жалбама против исте пресуде се већ одлучивало. Сматрамо да би закон за
такве ситуације требало допунити.
3. Понављање кривичног поступка који је завршен правноснажним решењем.
Члан 470. ЗКП прописује: "Кривични поступак који је завршен
правноснажном пресудом може се поновити на захтев овлашћеног лица
под условима прописаним у овом законику".
Сходно наведеним законским одредбама, овај суд је на седници
кривичног одељења, с обзиром да су се појавиле различите одлуке, заузео
правни став да у кривичном поступку који је завршен правноснажним решењем не може бити понављања. У питању је било решење којим је одлучено о трајном одузимању имовине пристекле из кривичног дела.
Врховни касациони суд је на седници кривичног одељења заузео
став по коме је могуће понављање кривичног поступка у одређеним ситуацијама када је поступак правноснажно завршен решењем.
Код таквог стања ствари требало би изменити ЗКП, тако што би се
увеле одредбе које у одређеним ситуацијама омогућавају понављање кривичног поступка када је поступак завршен решењем.
4. Ко доноси одлуку о привору пре подношења оптужног предлога;
Иако је о овом питању на заједничкој седници Апелационих судова заузет став да одлуку о притвору доноси судија појединац, сматрамо да
би у ЗКП требало да постоји одредба о томе.
5. Глава 16 ЗКП односи се на истрагу, где је у члану 295. став 1.
одређено да се истрага покреће 1) против одређеног лица за које постоје
основи сумње да је учинило кривично дело и 2) против непознатог учиниоца када постоје основи сумње да је учинило кривично дело, а у члану
296. је одређено да се истрага покреће наредбом надлежног тужиоца, а
члан 297. одређује да се наредба о спровођењу истраге доставља осумњиченом и његовом браниоцу ако га има заједно са позивом, односно обавештењем о првој доказној радњи којој могу присуствовати, а у члану 297.
став 3. обавестиће оштећеног о покретању истраге и поучити га о правима
из члана 50. став 1. ЗКП.
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Овакав начин покретања истраге онемогућава окривљеног и његовог браниоца да против те наредбе изјаве правни лек и довести у сумњу
оцену тужиоца да постоје основи сумње да је одређено лице учинило кривично дело. Са тих разлога предлажемо да се у будућим изменама ЗКП
одреди право окривљеног и његовог браниоца да против наредбе о спровођењу истраге могу изјавити жалбу суду.
6. Глава 17 ЗКП односи се на оптужење. У вези ове главе Апелациони суд исказује следеће:
У члану 331. ЗКП регулисано је питање подизања оптужнице, а у
том члану ставу 3 регулисано је питање могућности приговора ако јавни
тужилац након завршетка истраге у року од 15 дана не подигне оптужнице и не изјави да одустаје од гоњења, и у том случају окривљени и његов
бранилац могу у року од осам дана од дана истека рока за подношење оптужнице да поднесу приговор непосредно јавном тужиоцу, а оштећени
ако није обавештен о завршетку истраге може да поднесе приговор у року
од три месеца од дана када је јавни тужилац донео наредбу о завршетку
истраге. У ставу 4. члана 331. ЗКП је одређено да ће непосредно виши јавни тужилац у року од 15 дана од дана пријема приговора донети решење о
одбијању или усвајању приговора.
Уколико усвоји приговор јавни тужилац ће издати обавезно
упутство надлежном јавном тужиоцу да у одређеном року, који не може
бити дужи од 30 дана подигне оптужницу.
Нејасноћа наведене законске одредбе се огледа у следећем:
а) Нема података из праксе о броју приговора који су окривљени и
њихови браниоци подносили. Из законског текста произилази да ако тужилац усвоји приговор онда ће издати обавезно упутству надлежном тужиоцу да подигне оптужницу у року који не може бити дужи од 30 дана.
Нејасно је да ли се усвајање приговора и давање обавезног
упутства надлежном тужиоцу односи само на обавезу да надлежни тужилац по налогу вишег тужиоца подигне оптужницу или се упутство може
односити и на обавезу надлежног тужиоца да одустане од гоњења, а то
значи да ову непрецизност законске одредбе треба исправити тако да се
јасно наведе да виши јавни тужилац може наложити нижем јавном тужиоцу и одустанак од гоњења, а не само обавезу подизања оптужнице.
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б) Што се тиче могућности да оштећени поднесе приговор законско регулисање овог права оштећени је још једна потврда обесправљености оштећеног у важећем ЗКП а то произилази из следећег:
У члану 330. став 1. ЗКП је одређено да по завршетку истраге јавни тужилац доноси наредбу о завршетку истраге и ову наредбу доставља
осумњиченом и браниоцу, ако га има, а обавестиће оштећеног о завршетку истраге.
Полазећи од изнетог у следећем ставу можемо доћи у следећу ситуацију:
Јавни тужилац донесе наредбу о завршетку истраге, доставља
осумњиченом и браниоцу а пропусти да о томе обавести оштећеног (намерно или ненамерно сасвим је све једно).
Рок од три месеца од доношења наредбе о завршетку истраге тече
а оштећени о томе нема сазнање. Протекне рок од три месеца, он се о томе заинтересује, поднесе приговор, који је неблаговремен и дође до одбачаја због неблаговремености. Дакле још једна могућност обесправљености оштећеног.
Стога предлажемо да се у будућим изменама ЗКП одреди:
а) Када оштећени поднесе кривичну пријаву надлежном тужиоцу,
а надлежни тужилац оцени да се не ради о кривичном делу које се гони по
службеној дужности да о томе обавести оштећеног и да он у остављеном
року (одређен законом) може преузети гоњење.
б) Да се рок од три месеца оштећеном рачуна од тренутка када
прими обавештење о завршетку истраге и да он може преузети гоњење, а
не да изјављује приговор непосредно вишем јавном тужиоцу.
У вези члана 337. ЗКП који регулише питање испитивања оптужнице у ставу 3 је одређено да када је потребно ради бољег разјашњења
ствари да би се испитала основаност оптужнице се наређује да се истрага
допуни односно спроведе и да се прикупе одређени докази, у ставу 4. је
наведено да ће јавни тужилац у року од три дана донети наредбу о допуни
истраге, а приватни тужилац је обавезан да у року од 30 дана од дана саопштења одлуке већа прикупи доказе и ови рокови се могу на захтев тужиоца из оправданих разлога продужити.
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Будући да законодавац не одређује рок у коме мора да се истрага допуни, мишљења сам да допуну истраге коју наређује суд, након подизања оптужнице, треба временски ограничити и тиме избећи ситуацију да јавни тужилац не заврши истрагу у року од 6 месеци, а да потом након подизања оптужнице и наредбе суда да се истрага допуни се настави истрага а да то временски није ограничено, а за то време окривљени седи у притвору.
7. С обзиром да Законик о кривичном поступку одређује у члану
455. став 2. да ће другостепени суд сам пресудити ако у истом предмету
првостепена пресуда је већ једанпут укинута и с`обзиром на досадашњу
праксу нижестепених судова, да када им се пресуда укине не поступају по
примедбама другостепеног суда, већ преписују већ укинуту пресуду, не
изводе доказе које треба извести по налогу другостепеног суда, то Апелациони суд у Београду предлаже да се сходно члану 15. став 3. ЗКП се законски одреди, да уколико првостепени суд по налогу другостепеног суда
не изведе доказе могућност да другостепени суд може вратити списе
предмета првостепеном суду, ради прибављања и извођења доказа које
првостепени суд није по налогу другостепеног суда у поновљеном поступку извео, а да потом врати списе другостепеном суду ради одлучивања по жалби.
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САОПШТЕЊА СУДОВА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Александар Блануша,
судија Апелационог суда у Крагујевцу

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОВЛАШЋЕЊЕ ОШТЕЋЕНОГ
ДА ИЗЈАВИ ЖАЛБУ НА ПРЕСУДУ ЗБОГ ОДЛУКЕ
О ДОСУЂЕНОМ ИМОВИНСКОПРАВНОМ ЗАХТЕВУ
Правила решавања имовинскоправног захтева прописана су у глави XII Законика о кривичном поступку (ЗКП) одредбама чланова 252-260,
којима је предвиђено да у кривичном поступку овлашћено лице може
поднети имовинскоправни захтев о којем одлучује суд, и да ће у пресуди
којом окривљеног оглашава кривим суд овлашћеном лицу досудити имовинскоправни захтев у целини или делимично, а за вишак упутити на парнични поступак. Такође одредбом члана 424. став 1. тачка 6. ЗКП прописано је да ће у пресуди у којој се оптужени оглашава кривим суд изрећи
одлуку о имовинскправном захтеву.
Да би овлашћено лице могло остваривати имовинскоправни захтев, нужно је да га суд позове на припремно рочиште или главни претрес,
на којима ће председник већа оштећеног који није поднео имовинскоправи захтев поучити да има право да поднесе предлог и доказе за остваривање имовинскправног захтева.
Према одредби члана 427. став 6. ЗКП суд ће оверени препис пресуде
доставити оштећеном који има право на жалбу, а према одредби члана 433.
став 4. ЗКП оштећени може изјавити жалбу само због одлуке о трошковима
кривичног поступка и о досуђеном имовинскоправном захтеву.
Према томе, на основу напред наведених законских одредаба оштећени може изјавити жалбу само у случају када је истом досуђен имовинско115
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правни захтев, а не и у случају када о том захтеву није одлучено или је
оштећени ради остваривања тог захтева упућен на парнични поступак.
У поступању у жалбеном поступку примећено је да у појединим
предметима првостепени судови уопште не позивају оштећене на припремно рочиште и главни претрес, тако да у том случају оштећенима који
имају право на остваривање имовинскоправног захтева није омогућено да
истакну имовинскоправи захтев, а ни да изјаве жалбу против пресуде којом није досуђен имовинскоправни захтев, јер уколико би оштећени у том
случају изјавио жалбу, та жалба би морала сходно члану 456. став 2. ЗКП
бити одбачена као недозвољена.
Овакво поступање првостепеног суда је супротно наведеним одредбама ЗКП којима је прописано остваривање имовинскоправног захтева
од стране оштећеног, па када у оваквој ситуацији оштећени нема право на
изјављивање жалбе, то суд може да не позива оштећеног на припремно
рочиште и главни претрес, а да такво поступање не буде санкционисано.
Такође, овакво поступање првостепеног суда доводи до стварања додатних трошкова оштећеном да свој имовинскоправни захтев остварује у
парничном поступку, а тиме и до повећања броја предмета у парничној
материји.
Стога је Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу, на
седници одржаној дана 7.9.2015. године, усвојило предлог судије Есада
Вељовића за иницирање измене одредбе члана 433. став 4. ЗКП тако што
би се оштећеном дало право да може да изјави жалбу о одлуци о имовинскоправном захтеву, а не само о досуђеном имовинском захтеву, или да
му се да могућност да побија пресуду из разлога што му у току поступка
није уопште дата могућност да истакне имовинскоправни захтев, а ово
посебно у ситуацији када жалбу у том правцу не изјави ни тужилац и када
је у кривичном поступку утврђено колика је настала штета и који износ
штете је наведен у изреци осуђујуће пресуде.
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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПОСТУПАЊЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ
СУДА КОД ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЖАЛБИ ИЗЈАВЉЕНОЈ
ЗБОГ ПОГРЕШНО ИЛИ НЕПОТПУНО УТВРЂЕНОГ
ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА
Довођењем у везу одредби ЗКП које регулишу овај жалбени основ
– члан 440. став 2, начин доношења одлука – члан 446, ток седнице већа –
члан 448. став 2, претрес пред другостепеним судом – члан 449. став 1. и
врсте другостепених одлука – члан 458. став 1 (решење о усвајању жалбе)
и члан 459. став 1 (пресуда о усвајању жалбе), очигледно је да другостепени суд има само могућност да у седници већа решењем укине првостепену пресуду уколико се жалбом основано указује да је заснована на погрешно или непотпуно утврђеном чињеничном стању или да отвори претрес
у смислу члан 449. став 1. ЗКП.
Аргументи раније и садашње судске праксе да се у седници већа
не може узети да су чињенице правилно утврђене у првостепеној пресуди
а из њих изводити другачији логички закључци и на основу тога преиначити пресуда, огледају се у томе да би другачије решење било у супротности са начелом непосредности, усмености и контрадикторности, неопходним за утврђивање чињеница.
Међутим, овакво законодавно решење и поступање судова у пракси
има доста негативних последица на дужину трајања поступка и на трошкове поступка настале након укидања првостепене пресуде, тим пре што у поновљеном поступку постоји могућност доношења исте пресуде, што је у
пракси честа појава будући да се због независности суда у тумачењу и примени права нижестепеном суду не може наложити какву одлуку да донесе.
Постојање погрешног чињеничног стања се утврђује по субјективном критеријуму – оценом доказног материјала, док се непотпуно утврђено чињенично стање оцењује помоћу објективног критеријума – тумачењем правне норме. Као препознати примери из праксе у којима су честа
укидања првостепених пресуда због погрешно или непотпуно утврђеног
чињеничног стања су кривична дела из чл. 204. и 246. став 1. КЗ.
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У првом примеру, првостепени судови окривљеног оглашавају
кривим за кривично дело тешка крађа из члана 204 став 1. тачка 1. КЗ након утврђења да су код њега пронађени и по потврди одузети поједини
предмети који су власништво оштећеног иако јавни тужилац није пружио
ниједан други доказ да је окривљени обијањем одузео туђу покретну
ствар (у записнику о увиђају нису пронађени материјални трагови подобни за идентификацију извршиоца, не постоје персонални докази који би
теретили окривљеног и слично), а окривљени се брани да је у посед ствари дошао куповином на пијаци од непознатог лица или лица које је у међувремено преминуло или случајним проналажењем ствари и тиме упућује на друго – блаже кривично дело.
У другом примеру, првостепени судови окривљеног оглашавају
кривим за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога из члана 246. став 1. КЗ у виду неовлашћеног држања опојне дроге ради продаје не прихватајући одбрану окривљеног да је у питању
мања количина коју држи за сопствене потребе, губећи из вида одредбу
члана 16. став 5. ЗКП (in dubiо prо rео) или га оглашавају кривим за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. КЗ
погрешно закључујући да је у питању мала количина.
Према становишту овог суда, у процесним ситуацијама када су
пред првостепеним судом изведени сви предложени докази, али су погрешно оцењени што је имало за последицу погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање, поступак би се у великој мери убрзао уколико би
другостепени суд имао могућности да у седници већа, по службеној дужности или по предлогу странака, читањем појединих делова списа у шта
спадају и записници о главном претресу на ком су изведени докази (саслушавањем, испитивањем, читањем и увидом), исте правилно оцени, донесе пресуду о усвајању жалбе и преиначи првостепену пресуду доношењем ослобађајуће или осуђујуће пресуде, према стању ствари.
У осталим ситуацијама, када је потребно извођење нових доказа
на које се указује у жалби, а за које је евентуално председник већа првостепеног суда оценио да не могу допринети свестраном расправљању
предмета доказивања (члан 443. став 4. ЗКП) или понављање доказа који
су изведени (на пример, ради непосредног испитивања сведока или вештака и слично) или одбијени од стране првостепеног суда, пред другостепеним судом би било нужно одржати претрес ако је пресуда раније
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укидана или ако постоје оправдани разлози да се предмет не врати првостепеном суду на поновни главни претрес.
Сходно томе, Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу,
на седници одржаној дана 7.9.2015. године, усвојило је предлог судије
Милевке Миленковић за иницирање измене постојећих законодавних решења, у следећем смислу:
ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ ЗКП
Било би могуће изменити садашње одредбе ЗКП које се односе на
ток седнице већа (члан 448. став 2) на тај начин што би се у првом ставу
проширио законски текст па би се иза речи "седница већа почиње извештајем судије известиоца о стању ствари у списима предмета" додале речи "а по потреби читањем појединих делова списа", док би се у ставу другом иза речи "а странке могу предложити да се ради допуне извештаја
прочитају поједини делови списа" треба додати речи "или то може учинити веће без посебног предлога странака".
У одредби члана 458. став 1. ЗКП на крају става би требало додати
речи "због извођења нових доказа или доказа који су одбијени од стране
првостепеног суда".
У одредби члана 459. став 1. ЗКП на крају става треба додати речи
"а према стању ствари и у случају погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања из чл. 440 овог законика".
На описани начин би била створена нормативна подлога којом би
се другостепеном суду дала могућност да, према стању ствари, у одређеним ситуацијама, које треба рестриктивно тумачити, другачије оцењује
доказни материјал од првостепеног суда. Такво поступање не би утицало
на правичност поступка у целини у односу на окривљеног будући да у
случају осуђујуће пресуде има могућност заштите права преиспитивањем
другостепене одлуке пред судом трећег степена (који може отворити претрес или укинути другостепену одлуку), а у случају доношења ослобађајуће пресуде погодује поштовању начела суђења у разумном року.
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САОПШТЕЊА СУДОВА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
Зоран Поповић
судија Апелационог суда у Нишу

ДОСАДАШЊА ПРИМЕНА ЗКП И ПРЕДЛОЗИ
ЗА ЊЕГОВУ ИЗМЕНУ
Народна скупштина Републике Србије је на својој седници дванаестог ванредног заседања 26.9.2011. године донела Законик о кривичном
поступку (у даљем тексту "Законик"). Законик је почео да се примењује
1.10.2013. године у свим правосудним органима Републике Србије а пре
тога од 15.1.2012. године и у Вишем суду у Београду - Посебном одељењу
за организовани криминал и већу за ратне злочине и тужилаштву које у
тим предметима поступа.
Ово је прост статистички податак али он, обзиром на време када је
Законик почео да се примењује, указује на најмање две ствари. Прво да је
законодавац био свестан да је доношењем новог процесног закона направио крупан заокрет у кривично процесној пракси јер се са једног континенталног система регулисања кривичног поступка који је био у вишедеценијској употреби најпре у Краљевини Југославији а касније и у земљама сукцесорима преко Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, Заједнице Србије и Црне Горе па до
Републике Србије, прешло на неку врсту мешовитог система који више
нагиње англо-саксонском, те да је због тога потребан дужи временски период за припрему примене новог Законика. Друго, дуг период од доношења Законика па до почетка његове примене, (где је почетак примене и одлаган) указује и на неспремност Српског правосуђа да се преорјентише на
суштински и формално другачији систем функционисања кривичног поступка, што због организацијских разлога то и због неспремности постојећег правосудног кадра да примењује знатно другачија решења процесног
законодавства.
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Потреба измене кривично процесног законодавства произашла је
из суочавања државе са организованим криминалом, блиских ратних догађаја који су се збили на тлу бивше Југославије, па се у више наврата у
периоду од 1992. године па надаље све до доношења актуелног Законика
процесни закон мењао у појединим својим одредбама, а те измене су биле
најчешће "козметичке" природе и истима се није напуштала основна концепција која се заснивала на акузаторном систему. Највећи број измена
уследио је 2001. године које су унете у тада важећи Закон о кривичном
поступку али се законодавна активност огледала и у доношењу посебних
закона који су регулисали одређене области кривичног законодавства али
нису били чисто процесни закони.
Година 2000. је у Републици Србији везана за почетак евроинтеграције тада Савезне Републике Југославије, а у каснијим годинама заједнице Србије и Црне Горе и на крају Републике Србије, све тешње повезивање са међународном заједницом што је резултирало ратификовањем
бројних међународних уговора којим се Република Србија између осталог
обавезала на усаглашавање своје целокупне законске регулативе са стандардима међународне заједнице а тиме и кривично процесног законодавства које је неминовно морало претрпети одређене измене и добити модерније рухо које омогућава испуњење међународно признатих кривично
процесних стандарда. Међународни стандарди у кривично процесном законодавству налагали су активније учешће окривљеног током поступка уз
поштовање свих његових права, активну улогу окривљеног и његове одбране у спровођењу расправног начела поступка уз могућност ангажовања стручњака који ће окривљеном помоћи својим стручним знањем да се
успешно одбрани од оптужбе тужиоца и примена других процесних одредби које би у равноправан положај довеле окривљеног са другом страном – овлашћеним тужиоцем пре свега Јавним тужиоцем. У том периоду
Република Србија је била оптерећена великим бројем нерешених кривичних предмета што је опет онемогућавало остварење међународних стандарда који се односе на суђење у "разумном року" због чега је било неопходно створити ефикасније правосуђе које би у краћим роковима завршавало предмете и испуњавало стандарде које прописује члан 6. Европске
конвенције о људским правима чији је потписник и Република Србија.
У том циљу најпре је донет нов законик о кривичном поступку
("Службени гласник РС" 46/2006) који је требао да се примењује од
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1.6.2007. године. Међутим тај законик чији су циљеви били ефикаснији и
јефтинији поступак, терминолошко и материјално усклађивање са одредбама новог кривичног законика, адекватно регулисање међународних обавеза и успостављање баланса између захтева за ефикасношћу кривичног
поступка и заштите основних процесних и људских права учесника кривичног поступка, није никада почео да се примењује иако је донет већ је
продужена примена до тада важећег законика о кривичном поступку који
је касније мењан и допуњаван током 2007. и 2009. године.
Министарство правде је у другој половини 2008. године образовало
радну групу која је имала задатак да сачини нацрт законика о кривичном
поступку који би требао да садржи и нове правне институте чији је циљ
убрзање поступка , заштита права учесника поступка и ефикасно пресуђење. Нацрт који је израђен а који је након јавне расправе и допуњен а касније и усвојен као нови Законик о кривичном поступку септембра 2011. године, садржавао је низ института који су погодовали горе наведеним циљевима као што су тужилачка истрага, споразум о признању кривице, одлагање
кривичног гоњења, посебна улога и заштита сведока током поступка, увођење стручног саветника, посебне доказне радње, мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка, ефикасан другостепени поступак а регулисани су и посебни поступци почев од скраћеног поступка па до поступка за издавање потернице и објаве.
Доношење новог Законика о кривичном поступку и његовим одредбама требало је да се поступак учини ефикаснијим и бржим уз обезбеђење свих међународно признатих права учесницима у поступку, а такође
да се обезбеди суђење у разумном року. Уједно би се тиме и смањио број
представки пред Међународним судом за људска права у Стразбуру, пред
којим грађани Републике Србије траже своја права која им током кривичних поступака нису пружена у систему домаћег законодавства, а што наравно има и свој финансијски аспект.
Да ли се у томе у потпуности успело време ће тек показати а за сада нисам у стању да дам одговор на то питање најпре због тога што је нови законик у примени тек мање од две године а потом и због других околности које онемогућавају потпуну компарацију као што су штрајк адвоката због кога су судови практично били паралисани више од шест месеци.
Што се тиче искустава досадашње примене Законика аутор рада
сматра да има легитимитет да о томе говори не само због поступања у свој122
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ству судије Апелационог суда, већ и због његовог ангажовања од стране
Правосудне Академије као предавача на тему појединих одредби новог Законика и то како пре тако и након почетка примене истог. Теме су биле
одабране тако да су обрађивале одређене институте који се први пут јављају у кривично процесном законодавству а везане су за обезбеђење присуства окривљених и несметано вођење кривичног поступка, посебних доказних радњи, испитивања и потврђивања оптужнице, припремног рочишта,
главног претреса, поступка по правним лековима и скраћеног поступка.
На почетку целокупног тог процеса а полазници предавања нису били довољно припремљени за примену новог законика а да поједини од њих
чак и до похађања предавања нису у потпуности прочитали одредбе новог
Законика што је закључено по питањима која су постављана током самог
предавања или после њих. Предавања су била добар подстицај да се упознавању са одредбама новог Законика и његовом проучавању приступи са нарочитом озбиљношћу и посвећеношћу јер ће се само на тај начин успешно примењивати његове одредбе а што ће органима поступка пружити преко потребну сигурност у вођењу самог поступка а касније и у пресуђењу те и одлучивању по правним лековима. Сигурност у поступању и владање материјом је предуслов за успешно вођење поступка и тиме обезбеђење свих права
учесника у том поступку, а та преко потребна сигурност долази само као
производ одличног познавања одредби Законика и његове правилне примене.
Како је време одмицало а нарочито са почетком примене новог Законика озбиљније се приступило анализи Законика, проучавању његових одредби а што је резултирало бројним спорним питањима која су учесници предавања уочавали и постављали. Та питања су се нарочито односила на примену института који су представљали новину у кривично процесној пракси.
Општи утисак током целокупног тог процеса је био да један део учесника није био спреман да направи дисконтинуитет са одредбама старог законика што је и разумљиво обзиром да вишедеценијска пракса ствара и одређени начин размишљања са којим се тешко раздваја у ситуацији екстремне
промене кривично процесног система. А промене у односу на ранији законик
о кривичном поступку су заиста екстремне јер нови Законик прокламује
страначки вид поступка уместо акузаторног којим се одликовао стари Законик, да је новим закоником терет доказивања на овлашћеном тужиоцу који
има задатак да прикупи доказе којим ће потврдити кривицу окривљеног а
при чему се суд јавља као орган који доказе изводи на предлог странака и ко123
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ји своје одлуке заснива на доказима изведеним на претресу при чему ће исте
непристрасно оценити и утврдити чињенице са једнаком пажњом оне које терете окривљеног као и оне које му иду у корист. Суд се не јавља као орган
који доказе прикупља и који настоји да утврди материјалну истину и то је
кључна ствар са којом се један део судија не може никако помирити већ и даље широко примењује одредбу члана 15. став 3. Законика која само у одређеним случајевима даје суду могућност давања налога странци да предложи
допунске доказе а изузетно и да сам одреди да се ти докази изведу.
Са почетком примене Законика уочене су бројне дилеме у вези примене појединих одредби законика што због недовољног познавања одредби
новог Законика и непрепознавања суштине и духа Законика то и због недоречености појединих одредби које дају могућност различитог тумачења.
Таква ситуација је неминовно водила различитом поступању судова у
истим правним ситуацијама почев од Основних па до нивоа апелационих
судова. Такво стање се у Апелационом суду у Нишу на почетку примене
Законика превазилазило одговорима Апелационог суда приликом обиласка
судова нижег степена. Наиме, сваком обиласку нижестепених судова
претходио је циркуларни допис Апелационог суда свим нижестепеним судовима са његове територије да се у одређеном року доставе спорна питања
ради давања одговора на иста. Након достављања тих питања кривично
одељење Апелационог суда би на својој седници након разматрања спорног
питања заузело одређен став и приликом обиласка нижестепених судова веће које обилазак врши дало би одговор на то спорно питање сагласно ставу
који је заузет на седници одељења. Том приликом саопштили би се ставови
апелационог суда и поводом спорних питања других подручних судова тако да је до нивоа Апелационог суда у значајној мери дошло до усаглашавања поступања свих судова у истој правној ситуацији.
Почетком 2014. године јавила се потреба усаглашавања судске
праксе на нивоу апелационих судова јер је дошло до тога да се на нивоу
различитих апелационих судова различито поступа у истој правној ситуацији. Због тога су председници свих Апелационих судова и председник
Врховног касационог суда постигли споразум да се на свака три месеца
организује састанак представника свих апелационих судова уз учешће
представника Врховног касационог суда на коме ће се разматрати спорна
питања која се у пракси појављују у раду како апелационих судова тако и
свих нижестепених судова на подручју различитих апелација. Методоло124
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гија рада је таква да се организатор састанка обраћа свим апелационим
судовима да благовремено достави своја спорна питања са предлогом одговора на иста а такође да до одређеног рока достави и своје одговоре на
спорна питања која кандидују остали апелациони судови. Приликом доласка на састанак представници апелационих судова већ имају одговоре на
спорна питања свих судова које су дефинисали на седницама својих кривичних одељења па се о тим одговорима дискутује на том састанку. Уколико су одговори на поједино спорно питање јединствени од свих апелационих судова онда се такав одговор сматра датим а ако се одговори разликују онда на следећем састанку представници Врховног касационог суда заузимају своје становиште поводом спорног питања и то како о питањима о којима постоји сагласност свих апелационих судова тако и о питањима о којима не постоји таква сагласност. Усвојени ставови се публикују у билтену и на сајту апелационих судова.
Што се тиче другог дела рада који се односи на евентуалну измену
Законика, примећују се код појединих одредби у законику извесне недоречености и непрецизности тако да на више места у законику треба извршити редакцијску дораду одредби а негде и суштинску.
Због ограниченог обима овог рада поменуо бих овог пута одредбу
члана 443. ст. 2. и 3. ЗКП који предвиђа могућност да првостепени суд поновно отвори главни претрес, настави доказни поступак а затим и донесе
нову пресуду којом потврђује или преиначује раније донету. У пракси се
аутор рада није срео са оваквим случајем а сматра да судије првостепеног
суда избегавају примену наведеног члана јер исти непотпуно регулише ову
могућност и рађа многе недоумице пре свега у погледу односа прве и друге
донете пресуде, судбине осталих жалби које су изјављене на прву пресуду
и још пуно питања која захтевају тумачење. Уколико се законодавац одлучио да ову одредбу и овакву могућност уведе у процесни закон морао је да
детаљније регулише ту област а не само са два става једног члана.
Одредба члана 463. ЗКП које регулише дозвољеност жалбе против
другостепене пресуде прописује да се жалба може изјавити само против
пресуде којом је другостепени суд преиначио првостепену пресуду којом
је оптужени ослобођен од оптужбе и изрекао пресуду којом се оптужени
оглашава кривим. Поставља се питање да ли треба дозволити жалбу и у
случају када је другостепени суд преиначио првостепену пресуду којом је
према оптуженом одбијена оптужба и изрекао пресуду којом се оптужени
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оглашава кривим. Полазећи од начела којим се законодавац руководио
при прописивању овог члана а то је да се пресуда којим се окривљени
оглашава кривим мора по жалби испитати од стране других судија, сматрам да је било места да се предвиди могућност одлучивања у трећем степену и када је другостепени суд преиначио одбијајућу пресуду и окривљеног огласио кривим. Због тога би требало овај члан изменити и иза речи "оптужбе" требало додати и речи " или према коме је оптужба одбијена". Наиме другостепени суд одбијајућу пресуду може донети и након
одржаног претреса због чега чињенично утврђење другостепеног суда може бити различито од чињеничног утврђења првостепеног суда што је још
један разлог да се наведена законска одредба измени а тиме се уједно и
прокламује уставно начело које је уједно и део Европских правних стандарда а тиче се делотворног правног лека.
Одредба члана 511. став 1. ЗКП која прописује правила о обавештавању о седници већа у скраћеном поступку је нејасна и изазива недоумице о томе кога о тој седници треба обавестити у случају када је изречена
казна затвора. Наиме, одредба прописује да када другостепени суд одлучује
о жалби против пресуде којом је изречена казна затвора, о седници већа
обавестиће се странке и бранилац у смислу члана 447. став 2. ЗКП, а у осталим случајевима само ако председник већа или веће нађе да би присуство
странака било корисно за разјашњење ствари. Недоумица се јавља у односу
на обавезу обавештавања Јавног тужиоца који у највећем броју предмета у
скраћеном поступку поступа као овлашћени тужилац. Наведена одредба
може се тумачити на више начина али сматрам да је једино прихватљиво
тумачење да се о седници већа у скраћеном поступку где се одлучује по
жалби на пресуду којом је изречена казна затвора обавештавају странке и
бранилац који у року предвиђеном за жалбу и одговору на жалбу то траже,
у ком смислу би требала да буде и измена наведеног члана.
Одредба члана 512. став 3. тачка 2. ЗКП прописује могућност
условљавања новчане казне што је супротно одредби члана 66. КЗ која
прописује услове за изрицање условне осуде и која у ставу првом прописује да се условна осуда може изрећи кад је учиниоцу утврђена казна затвора у трајању до две године. Тачно је и то да одредба члана 65. КЗ прописује да условном осудом суд учиниоцу кривичног дела утврђује казну и
истовремено одређује да се иста неће извршити... из чега би се можда на
први поглед могло закључити да и новчана казна може да се услови обзи126
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ром да и новчана казна представља казну. Међутим код прописивања
услова за изрицање условне осуде у члану 66. КЗ законодавац нигде не
прописује могућност изрицања условне осуде уз утврђивање новчане казне већ само казне затвора до две године а у ставу петом се могућност
условљавања новчане казне чак изричито искључује. Сматрам да се процесним закоником не могу дерогирати правила материјалног закона па
због тога одредби члана 512. став 3. тачка 2. ЗКП који се односи на условљавање новчане казне, при садашњем решењу материјалног закона, није
место у Законику о кривичном поступку као процесном законику.
У прелазним и завршним одредбама члан 604. ЗКП прописује да законитост радњи предузетих пре почетка примене овог законика оцењиваће
се по одредбама законика о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ" 70/01
и 68/02 и "Службени лист РС" 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09
и 76/10). Овако дата одредба је непрецизна у том смислу што су управо цитирани бројеви гласила различито регулисали поједине институте (на пример
обавезна одбрана) а постоје случајеви да су се у још незавршеним предметима процесне радње предузимале према процесним законима који су на снази
били пре 2001. године. Сматрам да је боље решење било да одредба гласи:
"Законитост радњи предузетих пре почетка примене овог законика оцењиваће се према процесним одредбама која су важила у време предузимања
истих." На овај начин би се отклонила свака сумња у то према ком закону и
којим одредбама ће се ценити законитост предузетих радњи.
И на самом крају напоменуо бих да је приликом заједничких састанака који се одржавају ради усаглашавања судске праксе потекла иницијатива
од стране Апелационог суда у Београду за измену члана 451. став 1. ЗКП
која регулише обим испитивања првостепене пресуде од стране другостепеног суда и садржина наведене иницијативе је да другостепени суд мора увек
по службеној дужности испитати да ли постоји битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1. ЗКП и да ли је на штету окривљеног повређен кривични закон. Апелациони суд у Нишу се придружио тој
иницијативи али ради коректности препуштамо Апелационом суду у Београду да такву иницијативу и образложи.
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БИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА И ОСНОВНЕ
СПЕЦИФИЧНОСТИ НАЦРТА ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ
УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА И ЗАШТИТИ
МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Резиме
У раду се објашњавају појам и основне карактеристике малолетничког кривичног права, које се дели на: 1) материјално, 2) процесно и 3) извршно. Аутор анализира основне упоредноправне моделе поступка према малолетницима и уопште кривичноправног реаговања на малолетничку делинквенцију, где спадају: 1) заштитнички модел, 2) правосудни модел, 3) модификовани правосудни модел, 4) партиципативни модел, 5) модел контроле
делинквенције, 6) корпоративни модел, 7) модел минималне интервенције, 8)
модел ресторативног правосуђа, те 9) неокорективни модел.
У раду се потом објашњавају основне планиране промене у Нацрту новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку, које се односе на следеће основне
аспект: 1) материјално кривично право и 2) кривично процесно право у
оквиру којег се анализирају основне промене у домену кривичног поступка према малолетницима, као и оне које се односе на положај малолетног
оштећеног у кривичном поступку.
1. Уводна разматрања о малолетничком кривичном праву
Израз "малолетничко кривично право" није идеалан, па ни сасвим
адекватан, јер се овде у ствари, не ради о неком посебном кривичном праву које би примењивали сами малолетници (а на шта у извесној мери асоцира атрибут "малолетничко")1, нити је у питању некакво потпуно посеб1

Додуше, такав атрибут је и раније био уобичајен, чак и у законској терминологији,
као када се на пример, ради о казни малолетничког затвора, па и то између оста131
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но кривично право, у односу на опште кривичноправне норме, али је овај
израз ипак већ постао прилично уобичајен и он има одговарајуће упориште и у примерима из упоредног права2, иако би можда, у терминолошком смислу, нешто коректнији био израз "кривично право за малолетнике"3. Наиме, ради се о нормама кривичног права (материјалног, процесног
и извршног), које се под одређеним условима примењује у односу на малолетнике, односно онда када се ради о малолетним учиниоцима кривичних дела4, а у одређеној мери и када су у питању малолетна лица, која су
оштећена одређеним кривичним делима.
У ширем смислу у малолетничко кривично право би могле спадати и норме којима се остварује кривичноправна заштита малолетних лица,
што се првенствено односи на инкриминације којима се заштићују малолетна лица, попут оних које спадају у групу кривичних дела против брака
и породице, или општих инкриминација, код којих постоје тежи облици
када је пасивни субјект кривичног дела дете, односно малолетно лице, као
што је то на пример, случај са кривичним делом силовања. У овом смислу
у малолетничко кривично право би се могле сврстати и норме којима се

2

3

4

лог, представља разлог за употребу термина малолетничко кривично право, јер
исто као што се, када је у питању "малолетнички затвор", ради о најтежој кривичној санкцији прописаној за малолетнике, а не о некаквом затвору који би припадао
самим малолетницима, израз "малолетничко кривично право", означава део кривичног права као система норми који се односи на кривичноправне одредбе које се
примењују у односу на малолетне учиниоце кривичних дела, а у одређеној мери ту
се могу сврстати и одредбе кривичног права које се тичу малолетника као оштећених кривичним делима.
На пример, у Немачкој се у теорији, али и у пракси, прилично често користи термин "Jugendstrafrecht".
Слично овоме, адекватније је користити израз "правосуђе за малолетнике", него
малолетничко правосуђе.
Када је у питању процесно малолетничко кривично право, онда израз малолетни
"учинилац кривичног дела" треба ипак схватити са одређеном нужном резервом
(мада ни овде није могуће увек бити сасвим терминолошки коректан), јер иако малолетник у терминолошком смислу нема статус окривљеног и на њега се свакако
односи претпоставка невиности, па се стога, све до евентуалног правноснажног
окончања кривичног поступка одлуком којом се утврђује да је малолетник учинио
кривично дело које је предмет поступка, може говорити једино о малолетнику у
односу на којег постоји основана сумња да је учинио кривично дело.
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малолетна лица на посебан начин штите када се у кривичном поступку
појаве као оштећени и као сведоци5.
Малолетничко кривично право суштински представља део кривичног права као гране законодавства. Исто као и кривично право уопште, и малолетничко кривично право се у првом реду дели на материјално
малолетничко кривично право и процесно малолетничко кривично право,
а могуће је говорити и о извршном малолетничком кривичном праву6.
Материјално малолетничко кривично право садржи норме којима
се утврђује старосна граница за сношење кривице (старосна граница кривичне одговорности, односно одговорности малолетника за кривично дело), као и систем кривичних санкција за малолетнике, те систем других
мера које се могу применити према малолетним учиниоцима кривичних
дела, при чему се нормама материјалног кривичног права с једне стране,
утврђују врсте кривичних санкција и других мера за малолетнике, те
услови под којима се такве кривичне санкције малолетницима могу изрећи, а мере у односу на малолетнике применити.
Процесно малолетничко кривично право представља скуп норми
којима се регулише поступак према малолетницима, тј. посебан кривични
поступак који се води када постоји основана сумња да је малолетник учинио кривично дело, а у ову област спадају и норме којима се регулише положај малолетних лица као оштећених у кривичном поступку.
Извршно малолетничко кривично право садржи норме којима се
утврђују правила извршења кривичних санкција за малолетнике, као и
правила примене других мера које се примењују према малолетним учиниоцима кривичних дела.
Коначно, исто као што се израз "кривично право" користи како за
означавање једне гране законодавства, тако и за науку која се бави кривичноправним нормама и израз "малолетничко кривично право" се може

5

6

Више о томе: М. Шкулић, Реформа малолетничког кривичног права у Србији,
зборник: Малолетници као учиниоци и жртве кривичних дела и прекршаја, (ур. И.
Стевановић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд,
2015., стр. 39 – 40.
Више о томе: М. Шкулић, Малолетничко кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду и "Службени гласник", Београд, 2011, стр. 79 – 80.
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схватити на претходно описан начин, као део кривичног законодавства,
али у другом смислу и као део кривичноправне науке.
2. Основни модели кривичноправног реаговања
према малолетницима у упоредном праву
Модели кривичноправног реаговања у односу на малолетнике тичу се како кривичног поступка према малолетницима, тако и материјалног
кривичног права које се примењује у односу на малолетнике, а делом се
односе и на малолетничко извршно кривично право. Ти основни кривичноправни аспекти су по логици ствари, уско повезани, али се типови модела примарно огледају у врстама и особеностима кривичних поступак
који се примењују према малолетницима. Ради се практично о упоредноправном приступку који је самим тим, што се говори о одређеним моделима, нужно шематског карактера. Типови кривичне процедуре, како опште,
попут редовног кривичног поступка који постоји у нашем кривичном процесном законодавству, као и у већини других држава, тако и посебне процедуре (као што су нпр. поступак према малолетницима, или различити
облици сумарног поступка), се не могу тако лако сврстати у одређене моделе или обрасце.
У доктринарном смислу је могуће да се кривични поступци различитих правних система у односу на малолетнике, као и уопште официјелни поступци који се воде према малолетним учиниоцима кривичних дела
(а који некада не спадају ни у кривичне поступке, већ се воде пред административним органима или посебним облицима социјално/институционалног карактера), разврстају у одређене групе, руководећи се при том
принципом сличности, који се огледа у преовлађивању одређених
кривичнопроцесних начела, правила или специфичности у одређеним
процедурама, које се на бази тога могу груписати према одређеним моделима. У складу са тим резоном, анализираћемо основне моделе поступка
према малолетницима у упоредном праву, који се своде на неколико типичних, односно према одговарајућим обележјима, типизираних модела
где страдају: 1) заштитнички модел, 2) правосудни модел, 3) модификовани правосудни модел, 4) партиципативни модел, 5) модел контроле делинквенције, те 6) корпоративни модел.
Осим претходно наведених модела поступка према малолетницима, могуће је њихово дефинисање и на нешто другачије начине, при чему
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већина аутора који се баве овом проблематиком, полазе од постојања заштитничког модела и правосудног модела, као одговарајућих антипода који представљају основне према нормативним решењима међусобно
супротстављене моделе, а онда тим базичним моделима додају још и неке
друге моделе7. Тако неки аутори8, уз правосудни и заштитнички модел,
као посебне моделе поступка према малолетницима, наводе следеће моделе, који се могу уочити у појединим европским земљама: 1) модел минималне интервенције, 2) модел ресторативног правосуђа, те 3) неокорективни модел.
Истичемо да је подела типова поступка према малолетницима на
различите моделе, заснована не само на нормативном анализирању различитих кривичноправних система у упоредном праву, приликом чега се, на
основу запажених сличности и разлика, врши њихово разврставање на
различите моделе, већ она суштински произлази и из одређених теоријских концепција присутних у низу радова посвећених кривичнопроцесним аспектима малолетничке делинквенције.
Овде свакако треба имати у виду и да одређени модел поступка,
истовремено по правилу, подразумева и постојање одређених мање или
више специфичних материјалноправних правила која се у конкретном моделу примењују у односу на малолетне учиниоце кривичних дела, што се
некада може односити било на типове санкција и мера које се према малолетницима примењују (на пример, медијација је типична за модел минималне интервенције, исто као што су казне и друге "оштре" кривичне
санкције типичне за неокорективни модел), а некада се чак ради о закон7

8

На пример, у својој докторској дисертацији – "Делинквенција деце и малолетника" (Београд, 1999.), као и у монографији која у о око 2/3 текста представља прерађену докторску дисертацију – "Малолетници као учиниоци и као жртве кривичних дела (Београд, 2003.), аутор овог текста пише о три основна модела поступка према малолетницима: 1) протективном (заштитничком), 2) моделу правичности, односно правосудном
моделу, те 3) корпоративном моделу (моделу алтернативног поступања), а већина других аутора у нашој земљи је уз одређене варијанте прихватила такву, сада већ застарелу поделу модела поступка према малолетницима. Како је та подела у савременом кривичном праву за малолетнике већ увелико превазиђена, у овом тексту се износи другачије и продубљеније излагање о основним моделима поступка према малолетницима,
односно институционалног реаговања на малолетничку делинквенцију.
M. Cavadino and J.Dignan, The Penal System, 4th Edition, Thousand Oak, London,
2007, стр. 19 – 20.
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ском омогућавању да у предмет одређеног поступка према малолетницима, спадају не само кривична дела учињена од стране малолетника, већ и
тзв. антисоцијално понашање, што је на пример, посебно карактеристично
за партиципативни модел, као и за неокорективни модел.
2.1. Заштитнички (протективни) модел
Протективни или заштитнички модел кривичног поступка према
малолетницима је тип поступка који још увек доминира у многим савременим кривичнопроцесним системима, али све ређе у свом чистом виду,
већ најчешће значајно модификован елементима других модела, а пре свега, правосудног модела. Овај модел се у радовима на енглеско језику (што
је доминантно у упоредноправним анализама означава као "wеlfаrе" модел, односно wеlfаrе систем малолетничког правосуђа, што се своди на
модел "добробити" за малолетника, односно модел чији је примарни циљ
да се у односу на малолетника примени мера и облик поступања који је
најадекватнији са становишта остварења основних интереса самог малолетника и чиме се највише доприноси добробити малолетника.
Заштитнички модел правосуђа за малолетнике је помало "на лошем гласу" последњих деценија, до чега је дошло из неколико основних
разлога:
1) Тај модел се често повезује са правном традицијом некадашњих
реал-социјалистичких држава (али и иначе, "јаких" држава)9, када је држава сувише "патерналистички" и "контролно" поступала и иначе, у односу
на учиниоце кривичних дела, а нарочито у погледу малолетника10;

9

10

Овде треба на пример, имати у виду да је први немачки закон о судовима за малолетнике (као претеча садашњег JGG-a), усвојен 30-их година прошлог века у време
када су на власти били нацисти. Наравно, то не значи априорно да се радило о лошем закону, нити је у том делу, иначе неспорно злочиначки нацистички режим
имао неке посебне "негативне интенције", већ је то само израз једне опште тенденције диктаторских држава да поклоне посебну пажњу "поступању" са омладином,
а то се понекад одражава и у области правосуђа за малолетнике.
На пример, у СССР-у (а делом је то још увек и у Русији, као и у већини других држава
насталих из некадашњег Совјетског Савеза), малолетни делинквенти често нису упућивани у "праве" затворе, односно "малолетничке затворе" већ у специфичне "колоније", које су представљале, односно представљају врло особени облик лишења слободе.
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2) Заштитнички модел се често сматра одразом претеране државне
интервенције, што се нарочито напада од стране оних аутора који су наглашене либералне оријентације, као и у делу теорије који се начелно залаже за давање веће слободе "вољи" лица против којег/према којем се води кривични поступак;
3) заштитнички модел се сматра изразом негације саме воље малолетника, јер он у типичном оваквом моделу, баш у циљу његове заштите,
односно његове добробити (што се често критикује као веома контроверзно и контрадикторно), нема довољно процесних права; читав низ виталних одлука се доносе без давања могућности њему самом да искаже свој
став, а све то "у име заштите малолетника", а што се онда у пракси понекад своди на озбиљну противречност да се малолетник "штити више него
што би он сам себе штитио."
Заштитнички модел правосуђа за малолетнике се развијао под снажним утицајем одређених криминолошких, психолошких, педагошких и
других хуманистичких наука. Основне концепцијске поставке заштитничког модела се заснивају на давању преваге социјално-педагошким и психолошким аспектима малолетничке делинквенције, која се примарно објашњава друштвеном условљеношћу11, при чему се у други план потискује
проблематика кривичноправног субјективитета малолетника према којима се води поступак. За тај је модел из тих разлога, чак и карактеристично
да се у циљу заштите личности малолетника, њихове ресоцијализације и
преваспитања, потискују нека начела из домена опште кривичне процедуре, којима се гарантује слобода воље окривљених и консеквентна заштита
читавог низа њихових права у поступку, од којих нека имају значај уставних гарантија (попут претпоставке невиности)12. Важну улогу у том типу
поступка има специјализовани судија за малолетнике. У радовима на енглеском језику, овај модел се традиционално означава "wеlfаrе" модел.
11

12

Типичан пример овакве криминолошке оријентације нам predstavljaju Kliford R.Šo i
H.D.Mekej, наводећи следећу поставку F.Tanenbauma: "Криминалац је производ заједнице”. Више о томе: Đ.Ignjatović, Криминолошко наслеђе, Beograd, 1997., str.
138; (Originalan izvor: Shaw R.Cliford and McKay D.Henri: Juvenile Delinquency and
Urgan Areas, Chicago, 1942.
Више о томе: F.Dünkel, A.Van Kaltmohout und H.Schüler-Springorum (Hrsg.), део који
је писала R.Herz, Ennwicklungtendenzen und Refomstrategien im Jugendstrafrecht im
europäischen Vergleich, "Forum Verlag Godesberg", Möchengladbach, 1997, стр. 87 – 88.
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Такав модел се начелно усмерава на решења којима се у првом реду тежи
добробити за малолетника, чак и ако је то скопчано са одступањима од
класичних поставки кривичног правосуђа.
Кривични поступак утемељен на принципима протективног модела је првенствено оријентисан ка упознавању свих релевантних социјалних и психолошких обележја малолетника према коме се поступак одвија,
у циљу дефинисања конкретних узрока и карактеристика његовог делинквентног понашања. "Есенцијална филозофија" специјализованог суда за
малолетнике у овом моделу се огледа у "индивидуализираној правди",
при чему се у поступку преплићу "право и наука", а посебно хумане науке, попут биологије, социологије и психологије, у циљу изналажења најпогоднијег третмана за малолетника, при чему се радије приступа превенцији, него репресији13. Тежиште поступка се преноси са кривичног дела
које је учињено, на личност учиниоца, тако да се у оквиру поступка велика пажња поклања примени ванправних метода упознавања личности малолетника, његове породичне и шире социјалне средине. Питање кривице
малолетника се потискује у други план14.
Уопштено посматрано, основне процесне специфичности заштитничког модела су:
1. употреба различитих кривичнопроцесних термина (нпр. у нашем законодавству се малолетник не назива "окривљени", нити се тај посебан поступак обележава атрибутом "кривични");
2. специјализација (у мањој или већој мери), правосудних органа
(нпр. у Немачкој постоје не само посебне судије за малолетнике, већ и посебни државни тужиоци, а такав је случај и код нас, где је специјализација
и много формалније природе)15;

13

14

15

W.H.Sheridan in cooperation with "National Council on Crime and Delinquency and
"National Council of Juvenile Court Judges”, Washington, 1966., str. 1.
Више о томе: М. Обретковић, Кривични поступак према малолетницима (начела
поступка и заштита права окривљеног), Зборник Српског удружења за кривично
право, "Актуелна питања малолетничке делинквенције”, Копаоник, 1995., стр. 44.
У § 36 Закона о судском поступку према малолетницима Немачке (JGG - Jugendgerichtsgesetz) se наводи: "За поступке који спадају у надлежност судова за малолетнике,
постављају се државни тужиоци за малолетнике”, а у § 37 се заједно одређују критеријуми избора, како за судије за малолетнике, тако и за државне тужиоце за малолетнике,
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3. неформалнији поступак - у поступку има мање формализма и
крутих правила, чиме се вршење већине кривичнопроцесних радњи током
одвијања процедуре, прилагођава личности малолетника;
4. стварање процесних правила која као свој основни ratio legis
имају упознавање личности малолетника (микропсихолошки аспект) и
прилика у којима живи (микросоцијални аспект);
5. уношење бројних инквизиционих елемената у поступак16; кривична санкција се у односу на малолетника по правилу изриче у релативно одређеном трајању, тако да се дужина њеног извршавања не одређује у
моменту изрицања, већ се тада само утврђују њеним распони (минимум и
максимум), а дужина конкретног трајања у оквиру тако одређеног распона, зависи од понашања малолетника и степена успешности третмана садржаног у санкцији.
Наш позитиван поступак према малолетницима по већини својих
доминантних обележја спада у заштитнички модел, али са такође, прилично бројним и јако израженим елементима правосудног модела (што је
иначе, типично у савременом европском кривичном праву за малолетнике), тако да наш поступак према малолетницима у великој мери има сличности и са "модификованим правосудним моделом", исто као што су у
њему (а што ће се посебно објаснити у даљем тексту), присутни и елементи неких других модела поступка према малолетницима.
Елементи протективног модела су у нашем некада (до усвајања
новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица), били још израженији, а новим законским
решењима су с једне стране, појачани одређени елементи правосудног модела, попут давања веће улоге самом малолетнику у поступку, док су с
друге стране, широко развијени бројни тзв. диверзиони механизми.

16

тако што се наводи: "Судије при судовима за малолетнике и државни тужиоци за малолетнике треба да поседују васпитну способност и искуство у васпитању младих.”
Више о инквизиционим елементима у поступку према малолетницима: V.Bayer,
Југославенско кривично процесно право, књига прва - Увод у теорију кривичног
процесног права, Загреб, 1977., стр. 191 - 194.
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2.2. Правосудни модел
Правосудни модел се често означава као "модел правичности",
што је у ствари, употреба погрешне терминологије, засноване на неадекватном преводу енглеске речи "јusticе". Наиме, ова енглеска реч има више значења, а два су основна: 1) правда, или "правичност" и 2) правосуђе.
У контексту означавања типа или модела поступка о којем је реч,
ради се о другом значењу ове енглеске речи, па се стога и цео овај модел
може означити као правосудни модел, чија је суштина да се у њему тежи
да он у највећој могућој мери буде сличан класичном судском поступку,
који се води и у односу на пунолетна лица, али по правилу, уз увођење
низа посебних правила која важе само за малолетнике према којима се води поступак.
Правосудни модел представља тип поступка према малолетницима који се према низу својих елемената може дефинисати као процесни
антипод протективном моделу. У овом моделу се инсистира на давању,
током трајања процедуре и у различитим процесним формама, већег значаја вољи самог малолетника према коме се одвија поступак17.
Правосудни модел је практично настао на бази критика протективног модела, за који се истиче да дерогира читав низ традиционалних
права окривљеног у кривичном поступку. Главни заговорници овог модела су многи амерички правници, криминолози и представници социјалних
служби, који тиме декларативно теже да дају предност универзалним
људским правима у домену правосуђа, у односу на потребу заштите малолетника која се спроводи без обзира на његову вољу. Неки аутори чак истичу да се негирањем аутономије воље малолетника током поступка, иако
је то мотивисано потребом његове заштите, малолетник постаје предмет
институционалне интервенције (како током кривичног поступка, тако и
касније за време извршења кривичних санкција), захваљујући којој може
да трпи већи степен репресије, него пунолетна лица која су учинила иста
или слична дела18.
Правосудни модел је и у Европи стекао бројне присталице и то посебно осамдесетих година, које су се одликовале, с једне стране, завршет17

18

Више о томе: M.D.A. Freeman, The Rights and Wrongs of Children, London, 1983., str.
86 - 87.
Ibidem.
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ком периода изразитог економског благостања, а с друге стране, великим
порастом малолетничке делинквенције, (уз чешћу повезаност малолетних
делинквената са веома тешким облицима криминалитета, попут организованог криминалитета, те кривичних дела повезаних са злоупотребом дрога), што је истовремено праћено повећањем великих миграционих кретања, те резултирало читавим низом бројних и тешко решивих проблема19.
С друге стране, то је утицало и на стварање модела "контроле делинквенције", односно буквално "контроле злочина", за који је карактеристично
(што ћемо у даљем тексту детаљније објаснити), да се одликује тзв. минималном толеранцијом.
Темељна премиса правосудног модела се, посебно у Европи, огледа не толико у апострофирању потребе да се права малолетника у правосудном систему изједначе са правима пунолетних окривљених, у складу
са универзалним људским правима, колико у снажној експанзији новије
криминолошко-етиолошке мисли, која узроке делинквенције малолетника
покушава да објасни првенствено личним факторима, уз инсистирање на
слободи избора малолетника у односу на делинквентно и неделинквентно
понашање. При том се признаје да социјална средина утиче на такав избор малолетника, али се она ипак не сматра примарним фактором, мада се
као циљ санкција, а посебно превентивних програма истиче и потреба модификације друштвене средине из које малолетни делинквент потиче,
уколико се процени да она има криминогени значај20.
У процесном смислу, правосудни модел више инсистира на слободи воље малолетника током поступка, санкције се изричу по правилу у
одређеном трајању, а у генералном смислу се инсистира на одговорности
малолетника у односу на његово делинквентно понашања, сходно чему
првенствено он и мора да сноси последице таквог понашања. Сматра се да
су у Европи Италија и скандинавске државе, могли да се сматрају као
примери правосудног модела.

19

20

Више о томе: J.Zermaten, Face a l’evolution des droits de l’enfant, quel systeme judiciaire: systeme de protection ou systeme de justice? Revue international de criminologie et
de police techniyue, 1994/2, str. 171 - 172.
Више о томе: Cities Against Crime - Urban Safeti and Crime Prevention - Delegation
Interministerielle a la Ville et au Development social Urban, Paris, 1990, str. 49 - 5.1
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2.3. Модификовани правосудни модел
Данас се у литератури, као посебан модел, често спомиње и модификовани правосудни модел, који је претежно заступљен у Холандији и
Канади. За овај модел је карактеристично да се поступак према малолетницима стриктно дефинише као кривични поступак, тако да има све
основне особености карактеристичне за кривичну процедуру уопште, али
тако да се у њега уводе процесни механизми којима се посебно води рачуна о посебним потребама малолетника, што представља рефлексију
основних поставки заштитничког модела21.
Модификовани правосудни модел у ствари, представља одређену
комбинацију елемената правосудног и заштитничког модела, али тако да
се по правилу, ту ради о правосудном моделу на који се "калеме" одређени механизми из заштитничког модела, па се он на такав начин мења, али
тако да не промени своју доминантну физиономију. Он се назива "модификованим" правосудним моделом, јер је у основи правосудни модел, али
је модификован елементима, који су иначе карактеристични за заштитнички модел.
Сходно овој дефиницији и немачки кривични поступак би се могао сврстати у овај модел22, а чини се да и позитивни поступак према малолетницима Србије, има одређене важне елементе овог модела, уз још
увек прилично доминантне примесе заштитничког модела.
Српски модел поступка према малолетницима је правосудне оријентације, јер је у основи конструисан као кривични поступак – у њему се
решава о кривичном делу, тј. његов предмет је cаusа criminаlis, има типичне кривичнопроцесне фазе, постоје две основне процесне странке, а одлуку доноси суд. Самим тим што је битно модификован у односу на општи
кривични поступак, поступак према малолетницима у Србији се сматра
посебним кривичним поступком. Све битније модификације у поступку
према малолетницима у Србији (попут посебне улоге органа старатељства, ширег деловања начела опортунитета кривичног гоњења, краћих рокова трајања притвора, другачије терминологије итд.), суштински су засноване на тенденцији да се малолетник заштити, односно да добије по21

22

J.A, Winterdyk, Juvenile Justice Systems, International Perspectives, 2nd Edition, "Canadian Scholars Press", Toronto, 2002, стр. 17 – 18.
I.Pruin, op.cit., стр. 1520.
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вољнији кривичнопроцесни положај, у поређењу са пунолетним окривљеним против којег се води кривични поступак. Из ових основних констатација би произишао закључак да наш поступак према малолетницима у највећој мери представља одговарајућу комбинацију елемената правосудног
и заштитничког модела, па би се суштински и могао означити као
модификовани правосудни модел.
2.4. Партиципативни модел
Партиципативни модел се карактерише неформалношћу и тзв. минималном интервенцијом. У овом моделу је кључна улога оних субјеката
који се више, односно претежно баве едукацијом и комуникацијом, него
класичним кривичнопроцесним поступањем.
Партиципативни модел у многим аспектима испољава доста сличности са корпоративним моделом. Типичним представником партиципативног модела, сматра се Шкотска, у којој основне одлуке у односу на малолетне учиниоце кривичних дела, не доноси кривични суд, већ се одлуке
доносе у вансудском поступку и од стране административног органа –
Childrеn’s Hеаrings Systеm23. С друге стране, овде треба имати у виду да је
шкотски систем познат и по томе да се под одређеним условима у поступку решава како проблематика кривичног дела малолетника, тако и одређено понашање које не представља кривично дело, већ се ради о тзв. антисоцијалном понашању, а што је поприлично дубиозно са становишта деловања класичног начела законитости.
2.5. Модел контроле делинквенције
Модел контроле делинквенције је веома изражени антипод заштитничком моделу, иако је у оба модела, одговарајућа заштита, примерни циљ поступка према малолетним учиниоцима кривичних дела, односно официјелног реаговања на малолетничку делинквенцију24. Код за23
24

Ibidem.
Доследни својој концепцији о потреби увођења на одговарајући начин различитих
термина који се тичу малолетних учинилаца кривичних дела у односу на пунолетне учиниоце (слично као што и поступак према малолетницима обилује различитим терминима у односу на класичан кривични поступак), радије говоримо о "малолетничкој делинквенцији", него о "малолетничком криминалитету", па сходно
томе и овај модел обележавамо као "модел контроле делинквенције", иако се они
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штитничког модела је основни циљ заштита самог малолетника према коме се води кривични поступак, док је доминантни циљ модела контроле
делинквенције, да се друштво заштити од малолетничке делинквенције.
То у ствари значи да би се овај модел могао означити и као модел "заштите од малолетничке делинквенције", који се испољава као механизам одговарајућег стриктног, односно можда чак и ригорозног реаговања на малолетничку делинквенцију, да би се на такав начин друштво, односно оне
друштвене вредности које се иначе штите кривичним правом, ефикасно
заштитило и од тог облика делинквентног понашања.
Модел контроле делинквенције се у основи дефинише као "инсистирање на регуларном кривичном гоњењу малолетних учинилаца кривичних дела, који подразумева изразито пунитивни приступ, веома сличан
поступању у односу на пунолетне учиниоце кривичних дела25. Овај модел
је осим у САД (које су свакако најкарактеристичније када је реч о пунитивном приступу криминалитету уопште, па и делинквенцији малолетника), присутан и у неким другим државама, па се тако, у новије време и
Мађарска категорише као земља чије правосуђе за малолетнике, може бити сврстано у овај модел26.
У суштини модел контроле делинквенције се одликује настојањем
да се у циљу доследног остваривања опште заштитне функције кривичног
законодавства, у односу на малолетне учиниоце кривичних дела реагује
"примереним" кривичним санкционисањем, што подразумева примену
мање више истоветних или веома сличних правила, као и када се ради о
пунолетним учиниоцима. То истовремено значи да се у оваквом моделу
положај малолетника у кривичном поступку у највећој мери изједначава
са положајем пунолетних окривљени, слично као што се то чини и у правосудном моделу. Међутим, за разлику од правосудног модела у којем је
интенција да се малолетнику у највећој могућој мери ставе на располагање све оне процесне могућности које има и пунолетни окривљени, ради
остварења начела правичног вођења кривичног поступка, у моделу кон-

25

26

иначе у оригиналним радовима аутора који пишу о том моделу, он означава као
"модел контроле криминалитета", или чак као "модел контроле злочина", односно
"кривичних дела" (crime control model).
Више о томе: C.A.Hartjen, Crime and Justice A Global Inquiry, "Rutgers University
Press", New Brunswick, New Jersey, London, 2008, стр. 24.
Ibidem.
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троле делинквенције је то резултат потпуно другачије концепције. Основна одлика тог модела је да се у њему тежи да кривичне санкције које се
изричу малолетницима буду сличне онима које се изричу пунолетним
окривљенима, тако да се и у односу на малолетничку делинквенцију у циљу заштите друштва од вршења кривичних дела, реагује идентично као и
када се ради о криминалитету пунолетних учинилаца. Наравно и у оваквом моделу постоје одређене разлике између кривичноправног положаја
малолетних и пунолетних учинилаца кривичних дела, попут другачијег
система кривичних санкција, другачијих правила извршења кривичних
санкција итд., али је начелна тенденција да те разлике буду минималне
или бар не претерано значајне.
2.6. Корпоративни модел
Мада се у новијој теорији по правилу даје предност заштитничком
моделу у односу на правосудни модел27, он се ипак не прихвата консеквентно, већ се значајно модификује увођењем читавог низа нових садржаја у циљу што бољег реаговања на сложену проблематику малолетничке делинквенције, што је посебно дошло до изражаја стварањем модификованог правосудног модела, али и неких других модела, попут корпоративног. Коришћење атрибута "корпоративни" представља тековину енглеске криминолошке и правне науке, а сматра се да га је теоријски први
уобличио Jоhn Prаtt, који је настојао да тим изразом (енг.: Cоrpоrаtism),
укаже на суштинске компоненте таквог модела поступка: 1. широку примену административног одлучивања (поступка) у односу на судски; 2. покушај одвраћања од одвијања поступка пред класичним судом; 3. постојање и примену бројних алтернативних програма превентиве и сузбијања
малолетничке делинквенције; 4. заједничко деловање различитих државних и општесоцијалних служби; те 5. системско интервенисање у циљу
одвраћања малолетника од даље делинквентне активности, при чему се
тежи ефикасној социјализацији малолетника28.
27

28

Овде треба имати у виду да је правосудни модел прилично фаворизован последњих деценија у неким земљама које припадају англо-саксонском правном "свету",
што је у извесној мери, последица и других особености правних система те врсте,
па и доминантне правне филозофије утемељене на индивидуализму и либерализму.
Више о томе: K.Filipčič, Obravnavanje mladoletnih delinkventov, Ljubljana, 1998., str.
42 - 44.
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Значајну улогу у корпоративном моделу имају специјалисти за поступање са малолетницима и то не само у домену правосуђа, већ и у оквиру управних органа, којима се дају широка дискрециона права. Иначе, у
многим земљама се посебно инсистира на специјализацији у оквиру полиције, када је у питању решавање случајева малолетничке делинквенције.
Сматра се да селекција полицајаца који ће се бавити малолетничком делинквенцијом мора да буде веома пажљива, а уопштено посматрано, неопходно је да полицајац специјалиста за малолетне делинквенте, испуњава
следеће услове: "1. он/она мора да има жељу да буде полицајац за малолетнике, те да показује склоност за бављењем том облашћу полицијске
делатности; 2. његова/њена едукација подразумева висок професионализам и минимално двогодишње школовање, са курсевима из социологије,
психологије криминологије и вештине расуђивања; 3. он/она поседовати
способност прилагођавања тимском раду и 4. он/она мора испољавати
способност комуникације са савременом омладином, те да буде искрено
заинтересован да пружи помоћ малолетној жртви, сведоку или учиниоцу
кривичног дела29."
2.7. Модел минималне интервенције
Иако се израз "минимална интервенција" већ дуго користи у радовима који се баве системима правосуђа за малолетнике, односно облицима реакције правног система на малолетничку делинквенцију (као када се
на пример принцип "минималног интервенисања у претходном тексту, посебно наводио као обележје партиципативног модела, али и у другим системима), тек се у релативно новије време изричито пише о постојању посебног модела минималне интервенције.
Сматра се да је основна одлика модела минималне интервенције,
односно минималног официјелног интервенисања у односу на малолетног
учиниоца кривичног дела, изразито настојање да се у највећој могућој мери избегне негативна стигматизација малолетнике, до чега долази вођењем класичног поступка према њему. Ово се претежно постиже изразитим промовисањем тзв. диверзионих поступања, као и сличних облика избегавања формалног кажњавања, односно кривичног санкционисања, као
29

D.O..Schultz and E.Beckman, Principles of American Law Enforcement and Criminal
Justice, Placervile, California, 1992, str. 224..
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и класичне кривичне процедуре уопште, односно других официјелно
устројених поступка који води класичном кривичном санкционисању.
Суштина модела минималне интервенције је у означавању примене
класичних кривичноправних норми у односу на малолетног учиниоца кривичног дела, као својеврсног ultimа rаtiа. Норме кривичног права се у односу на малолетног учиниоца, сходно правилима модела минималне интервенције, примењују само онда када није могуће случај решити на други
блажи и за малолетника мање "неугодан" начин, а и онда када дође до примене кривичноправних норми, тежиће се "минималном интервенисању".
Сходно овој "филозофији", сматра се да је у многим случајевима,
свака интензивна интервенција државе потенцијално контрапродуктивна
за будућу рехабилитацију малолетног учиниоца кривичног дела, па се
стога, у оваквом моделу посебно наглашава потреба за посебном "вансудском реакцијом30.
2.8. Модел ресторативног правосуђа
Модел ресторативног правосуђа се заснива на у суштини рационалној, али често и сувише идеализованој концепцији по којој је у сваком
кривичном поступку, а нарочито у поступку који се води према малолетном учиниоцу кривичног дела, увек посебно приоритетно питање решавање конфликта између учиниоца и жртве кривичног дела и то на начин који је примарно вансудског карактера, односно своди се на решавање тог
примарног конфликта на начин који није "класичан" са становишта уобичајених правила кривичног поступка.
Циљ модела ресторативног правосуђа је да учинилац буде социјално реинтегрисан, применом мера које подразумевају одговарајуће учешће у поступку следећих основних субјеката: 1) жртве кривичног дела, 2)
самог учиниоца, као и 3) шире друштвене заједнице. У земљама које примењују овај модел,31 односно чији правни системи садрже јаке елементе
модела ресторативног правосуђа и које сматрају посебно значајним такав
тзв. ресторативни приступ, од посебне су важности одређене специфичне
активности, попут медијације, односно одговарајућег посредовања између
учиниоца кривичног дела и жртве, реализовање тзв. породичних конфе30
31

M.Cavadino and J.Dignan, op.cit., стр. 206.
Према цитираним ауторима, ту је врло карактеристичан пример Новог Зеланда.
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ренција, као и других приступа који укључују и подразумевају јачање везе
између чланова локалне заједнице32.
Начелна идеја ресторативног модела је да се, увек када је то објективно могуће, постигне одговарајуће помирење између малолетног учиниоца кривичног дела и жртве тог кривичног дела, што се сматра значајним
како на општем социјалном нивоу, ради постизања стабилности и реда у
друштву, тако и на посебном микросоцијалном нивоу, у циљу решавања
породичних конфликата или сукоба између вршњака у мањим срединама
и тсл., чиме се тежи елиминисању или минимизирању опасности од будућих конфликата између истих лица, када се улоге учиниоца и жртве могу
и променити, односно циљ је да се на тај начин смањи могућност за сукобе у оквиру исте породице или друге мање социјалне заједнице.
2.9. Неокорективни модел
За неокорективни модел се истиче да је заснован на посебном фаворизовању идеологије "права и поретка", односно "права и реда", те да сходно томе, почива на идеји да малолетни учиниоци кривичних дела, односно
уопште, млади делинквенти, морају бити доследно суочени са свим консеквенцама својих поступака, тако да они неизоставно морају сносити одговорност за своја кривична дела, при чему се такво фаворизовање одговорности ("rеspоnsibilisаtiоn"), не лимитира на саме малолетне учиниоце, већ се
на одговарајући начин протеже и на њихове родитеље.33 Тако на пример,
родитељи малолетних учинилаца кривичних дела у неким земљама, попут
Енглеске и Велса, у неким случајевима постају, односно могу постати
објект одређеног интервенисања, тј. примене на њих саме, одређених мера
којима се реагује због кривичних дела која су учинила њихова деца34.
Неокорективни модел се повезује и са концепцијом о "антисоцијалном понашању" као могућем предмету поступка према малолетницима,
па је тако, основна логика садржана у доктринарним поставкама овог модела, да ако се већ сам малолетник може санкционисати због понашања
које само по себи није кривично дело, али је "антисоцијалног" карактер,
онда је то могуће и у односу на његове родитеље, који се тако, на одгова32

M.Cavadino and J.Dignan, op.cit., стр. 206 - 207.
Ibid., стр. 207.
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Ibidem.
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рајући начин чине одговорним за антисоцијално или делинквентно понашање свог детета.
Неокорективни модел се често заснива на слогану о "нултој толеранцији" ("Zеrо tоlеrаncе"), у односу на малолетничку делинквенцију.
Овај приступ понекад асоцира на основне концептуалне поставке правосудног модела, јер оба ова модела, односно како неокорективни приступ,
тако и правосудни приступ у односу на малолетничку делинквенцију, у
основи изједначавају малолетничку делинквенцију, односно неке њене
озбиљније манифестације са криминалним понашањем одраслих35.
Основна разлика између неокорективног модела и правосудног
модела је заснована на њиховом различитом циљу – док је основни циљ
неокорективног модела да се на малолетничку делинквенцију реагује веома пунитивно, при чему је примарна сврха реаговања да се друштво заштити од кривичних дела малолетника, а што у пракси резултира честим
изрицањем малолетнику мера које се своде на лишење слободе, основни
циљ правосудног модела је да малолетник према којем се води кривични
поступак, располаже идентичним процесним правима као и пунолетни
окривљени36.
2.10. Примена основних поставки и елемената појединих модела
у националним системима правосуђа за малолетнике
Сви претходно објашњени основни модели поступка према малолетницима представљају тзв. чисте моделе, односно одговарајуће шаблонске, односно шаблонизоване теоријске конструкције, засноване не анализирању доминантних процесних и правних механизама у појединим земљама којима се реагује на малолетничку делинквенцију, те сврставању
појединих законодавстава међу конкретне теоријски формулисане моделе,
сходно оцени које особине, иначе карактеристичне за поједине од тих модела, преовлађују у позитивним законодавствима која су предмет теоријске нормативне анализе.
Не само што дефинисање различитих модела ипак није апсолутног
карактера, што се лако може уочити и у различитом приступу појединих
аутора овом питању, већ није лако, односно практично је скоро немогуће
35

I.Pruin, op.cit., стр. 1521.
Ibid., стр. 1522.

36

149

Билтен Врховног касационог суда
уочити државе чији правни системи стриктно и искључиво припадају неком од изложених модела. То у ствари, значи да је у односу на поједине
правне системе могуће само одредити којем моделу конкретни систем доминантно припада, у смислу преовлађивања у систему оних елемената који су типични за конкретни модел, а по правилу, није могуће да се конкретни национални систем може неспорно и у потпуности сматрати оживотворењем баш тачно одређеног модела, а без постојања икаквих примеса и елемената другог модела, односно других модела, већ је само могуће
установити ком моделу је конкретно законодавство "најсличније". То се
чини према броју карактеристичних елемената за које се оцени да доминирају у конкретном законодавству, те се оно сходно томе сврстава у неки
од постојећих теоријских (чистих) модела поступка према малолетницима, односно официјелног поступања према малолетним делинквентима и
облицима реаговања правног система на малолетничку делинквенцију.
У основи су два модела поступка према малолетницима карактеристична или најкарактеристичнија: 1) заштитнички модел и 2) правосудни модел. Други модели само представљају одговарајућа одступања од
ових основних модела, односно они се испољавају као њихова надградња
и модификација. На пример, корпоративни модел претежно садржи доминантна обележја заштитничког модела, а његова је основна особеност да
се поступак према малолетнику води пред одговарајућим административним органом, а не пред судом, али при том он сам, садржи и многа обележја која су иначе, карактеристична и за неке друге моделе.
У теорији се тако истиче и да су многе државе у релативно новије
време у своје системе унеле одређене битне елементе модела минималне интервенције, као што је то на пример, случај са Аустријом н Немачком37, што
такође представља и пример одговарајуће "мешавине" елемената различитих
модела у оквиру конкретних позитивноправних модела, односно законодавстава. Већина савремених поступака према малолетницима и уопште кривичноправних система за малолетнике, се одликује тиме да у њима преовлађују
елементи једног од теоријски конципираних модела правосуђа за малолетни37

F.Dünkel, I.Pruin, J.Grzywa, Sanctions systems and trends in development of sentencing
practices, in: F.Dünkel, J.Grzywa, P.Horsfield, I.Pruin, Juvenile Justice Systems in Europe - Curent Situtation and Reform Development, Vol. 4, Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Band 36/4, "Forum Verlag Godesberg", Greifswald, 2010., стр. 1634 - 1635.
150

Кривична секција
ке у чије се оквире могу сврстати, односно сматрати да представљају пример
таквог модела, али тако да истовремено они поседују и одговарајуће елементе једног или више других модела малолетничког правосуђа. Такав је случај
и са нашим малолетничким кривичним правосуђем, односно материјалним и
процесним кривичним правом Србије, које се примењује у односу на малолетне учиниоце кривичних дела.
Они механизми у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица, а који су предвиђени и у Нацрту новог Закона38, који подразумевају учешће органа старатељства као субјекта поступка у sui gеnеris смислу, као и учешће у поступку родитеља малолетника, представљају неке од елемената партиципативног модела. Механизми за примену начела опортунитета кривичног гоњења су већ сами по себи израз принципа минималног интервенисања, што је основно обележје модела минималне интервенције, а када се кривично негоњење малолетника,
односно обустава претходно већ покренутог поступка према њему, условљава испуњењем одређених обавеза које се тичу измирења са оштећеним, односно подразумевају тзв. поступак медијације, наш систем испољава елементе
ресторативног правосуђа, односно ресторативног модела39.
Према својим доминантним обележјима систем малолетничког
правосуђа у Србији, односно поступак према малолетницима, као и систем кривичног санкционисања и примењивања других мера, претежно
представља одговарајућу комбинацију заштитничког и правосудног модела, а према многим својим елементима, наш систем испољава врло упадљиве сличности са модификованим правосудним моделом, што је посебно упадљиво јер је поступак према малолетницима суштински устројен
као кривични поступак, без обзира што се формално, односно терминолошки не обележава као "кривични", али уз читав низ одступања од класич-

38
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Као и овде, у даљем тексту ће се за овај Нацрт Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку, користити
скраћени израз - "Нацрт новог Закона" или само "Нацрт".
Више о томе: М. Шкулић, National Report – Serbia, in: F.Dünkel, J.Grzywa-Holten,
P.Horsfield (Ed.), Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stock-taking
of legal issues implementation strategies and outcomes in 36 European countries, Vol.
2, Band 50/2 Forum Verlag Godesberg, Schriften zum Strafvolzug, Jugendstrafrecht und
zur Kriminologie, Greifswald, 2015, стр. 803 – 828.
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них кривичнопроцесних правила.40 И нови закон који се припрема, односно који је већ у фази израде завршне верзије Нацрта, ће бити тог типа.
3. Основне карактеристике будућег Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица
у кривичном поступку
Већ сам назив закона који се односи на малолетничко правосуђе
се мења. Наиме, други део наслова сада важећег закона се мења, јер се наравно, тај закон не бави кривичноправном заштитом малолетних лица (то
је материја Кривичног законика), већ заштитом малолетних лица када се
појаве у кривичном поступку као оштећени и сведоци.
Иако је основа новог закона сада постојећи и важећи закон, ипак
се приступило изради новог закона, а не само новелирању сада важећег,
што је оправдано из неколико разлога:
 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица је, без обзира што има и одређене недостатке, а што је уосталом и један од битних разлога за приступање изради
новог закона, у основи, а нарочито у концептуалном смислу, веома добар
закон и то је основни разлог зашто је потребно задржати његов основни
концептуални приступ.
 Није било могуће само "новелирати" сада важећи Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, јер је обим планираних промена прилично велик, односно он
увелико прелази 1/ 3 текста, па је и из таквог правно-техничког разлога,
било неопходно радити на формално потпуно новом закону.
 У Србији се последњих година, па већ и деценија, уочава једна
претерано брза динамика законских промена, при чему се често сувише
радикално одступа од раније важећих закона, па и деценијама стицане
традиције, што је неоправдано и доводи често до крупних проблема у
пракси. То представља и један од основних разлога да се овог пута није
ни размишљало о било каквим сувише радикалним променама нашег ма40

Више о томе: М. Шкулић, National Report – Serbia in: F.Dünnkel, J.Grzywa, P.Horsfield and I.Pruin (Eds.), Juvenile Justice Systems in Europe – Current Situation and Reform Developments, Vol.3, "Forum Verlag Godesberg", Greifswald, Germany, 2010.,
стр. 1195 – 1243.
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лолетничког кривичног права, које се и сада, практично само надовезује
на сада важећи закон, који је и сам израз својеврсног континуитета у односу на раније још југословенско законодавство.
Сходно структури и сада важећег закона и нови Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку, следи исту систематику, па се захваљујући томе и планиране промене, односно основне новине односе на следеће аспекте: 1) материјално кривично право које се примењује према малолетницима, што се примарно односи на систем мера и кривичних санкција за малолетнике, 2) кривични поступак према малолетницима и заштиту малолетних лица као оштећених/сведока у кривичном поступку, те 3) малолетничко извршно кривично право.
Поред тога, нови закон ће имати и неколико начелних одредби, од којих је
посебно упадљива нова декларативна одредба, којом се на савремен начин
дефинишу основни циљеви кривичноправног реаговања на малолетничку делинквенцију. У даљем тексту ће бити објашњене основне промене у домену
материјалног и процесног малолетничког кривичног права.
Измене које се односе на извршно малолетничко кривично право се у
овом раду неће детаљније коментарисати, иако ни оне нису без значаја, али је
њихов обим ипак далеко мањи него што је то случај са одредбама материјалног кривичног права, а нарочито кривичног процесног права за малолетнике.
Већина измена и домену извршног малолетничког кривичног права се односи на уношење у Нацрт новог Закона одређених одредби које су до сада биле,
или су требале да буду подзаконског карактера, што је оправдано, како из начелних разлога, тако и да би се на такав начин решио проблем недоношења
одређених подзаконских аката, чије је усвајање иначе, било прописано у закону, али без адекватних правних механизма да се то заиста оживотвори. Део
измена из ове области малолетничког кривичног права се своди на усаглашавање са правилима новог Закона о извршењу кривичних санкција.
4. Нова "декларативна" норма којом се одређује начелни циљ
кривичноправног реаговања на малолетничку делинквенцију
Према одредби члана 1 Нацрта Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку41, од41
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редбе тог закона примењују се тако да се у законито и правично спроведеном кривичном поступку, малолетном учиниоцу кривичног дела изрекне
кривична санкција која обезбеђује остваривање његовог најбољег интереса, или да се такав интерес малолетника оствари, невођењем кривичног
поступка према њему, односно обуставом већ покренутог поступка према
малолетнику онда када то налажу разлози целисходности, када се такво
кривично негоњење малолетника или таква обустава поступка према њему, може условити испуњавањем одређених обавеза од стране малолетника, а што се чини:
1) уз поштовање људских права и основних слобода, које за малолетнике не смеју бити мање од оних које имају пунолетни учиниоци кривичних дела;
2) уз уважавање најбољих интереса малолетних учинилаца, водећи рачуна о тежини кривичног дела, зрелости малолетника, степену развоја, способностима, склоностима и другим битним личним околностима;
3) без дискриминације по било ком основу, попут расе, пола, боје
коже, језика, религије, сексуалног опредељења, политичког и другог мишљења, националног и социјалног порекла, имовног стања или другог
својства;
4) уз уважавање права малолетних учиниоца да своје мишљење
слободно изразе, непосредно или преко заступника, односно одговарајућег органа, као и да се њихово мишљење узме у обзир у стварима и поступцима прописаним овим законом;
5) уз избегавање одређивања притвора и других ограничења личне слободе малолетника, као и уз одређивање притвора, само када је неопходан, када се не може заменити другим блажим мерама и у најкраћем
могућем трајању;
6) уз давање преваге посредовању и избегавању класичног начина
решавања кривичне ствари, онда када се непокретањем кривичног поступка
према малолетнику или обуставом већ покренутог поступка, другим одговарајућим мерама могу постићи друштвено оправдани циљеви, како према ма-

љој оцени закона, односно процесни о степену његове усклађености са "европским
правним тековинама".
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лолетнику, тако и у односу на оштећеног кривичним дјелом, као и ради стварања услова за складније односе у локалној заједници;
7) уз поштовање права на приватност малолетника током целокупног тока кривичног поступка;
8) уз давање предности кривичним санкцијама и другим мерама
које се не извршавају у заводским условима, као и уз свођење на нужно
минимално трајање заводске кривичне санкције, онда када је с обзиром на
тежину кривичног дела, личне и породичне прилике малолетнике, његов
став према оштећеном и остале битне околности, неопходно да се малолетнику изрекне таква кривична санкција;
9) уз настојање да се јачају способности свих субјеката који поступају према малолетницима у кривичном поступку и током извршења
кривичних санкција и мера; као и
10) уз давање посебног значаја обуци и специјализацији, коришћењу научних и стручних искустава и учења из различитих области које су
битне за права детета и преступништво малолетника и уз приступ који
подразумева сарадњу између различитих органа и организација који се
старају о добробити малолетних лица, како би се обезбедило трајно старање у односу на малолетнике према којима се води кривични поступак, извршавају кривичне санкције или друге мере, а да би се на такав начин
обезбедило уклапање малолетника у друштво, те одговарајућим васпитним утицајем спречило да поново чине кривична и друга кажњива дела.
Ради се о начелним одредбама, које су израђене по узору на
Европска правила, а која су први пут у земљама региона (а вероватно и
међу првима у Европи), формално унесена у нови црногорски закон о малолетничком правосуђу. Додуше у Црној Гори је то учињено на не баш
идеалан терминолошки начин, уз сувише "страних" речи и у неким аспектима неуобичајену и не сасвим адекватну правну терминологију42. Овде
се то чини на бољи начин и уз више уважавања наше уобичајене кривичноправне терминологије. С друге стране, ова норма у суштини има крајње
декларативан значаја и она суштински и није неопходна, јер је много ва-

42

Више о томе: М. Шкулић, Кривично процесно право, "ЦИД", Подгорица, 2012.,
стр. 527 – 528.
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жније да се циљеви који су ту наведени, реално оживотворе у нормама будућег закона
5. Основне планиране новине у малолетничком кривичном
материјалном праву Србије
Најважније новине у материјалном кривичном праву за малолетнике се односе на васпитне налоге и систем кривичних санкција. Када је
реч о васпитним налозима, као специфичним "парасанкцијама", у новом
закону се шири "лепеза" васпитних налога и уводе механизми који би требало да олакшају њихову примену.
5.1. Васпитни налози у Нацрту Закона
У Нацрту новог закона су предвиђени следећи васпитни налози:
1) поравнање са оштећеним како би се измирењем малолетника са
оштећеним, накнадом штете, радом малолетника или на други начин у целини или делимично отклониле последице кривичног дела;
2) редовно похађање школе или редовно одлажење на посао;
3) обављање, без накнаде, послова социјалног, хуманитарног, комуналног или еколошког садржаја;
4) похађање курсева или припрема и полагање испита којима се
проверава одређено знање;
5) укључивање у одређене спортске активности;
6) подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од злоупотребе алкохолних пића или употребе забрањених психоактивних контролисаних супстанци;
7) укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој
здравственој установи, саветовалишту или другој овлашћеној организацији.
Чланом 11 Нацрта закона се адекватније него до сада, када је то
било препуштено подзаконској регулативи уређују евиденција и статистика васпитних налога.
5.2. Ново решење у односу на упућивање малолетника
у васпитно-поправни дом
Основна особеност у односу на упућивање у васпитно-поправни
дом је да се уводе посебни распони приликом изрицања ове кривичне
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санкције, чиме се из разлога правичности, она суштински чини "сличнијом" другим кривичним санкцијама. Наиме, досадашњи систем релативне
одређености трајања ове васпитне мере је показао бројне недостатке исто
као и досадашњи законски распон, иначе први пут уведен у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, тј. 2006. године.
Сада је у Нацрту новог Закона предвиђен "повратак" на раније решење, што значи да се трајање васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом, утврђује у распону од једне до пет година, уместо као до сада
од шест месеци до четири године. Наиме у члану 24 Нацрта закона прописано је да мера упућивања у васпитно-поправни дом може да траје најмање
годину дана, а највише пет година, с тим да суд сваких шест месеци разматра да ли постоје основи за обуставу извршења мере или за њену замену
другом васпитном мером. Поред тога, прописано је да у одлуци којом изриче меру упућивања у васпитно-поправи дом, суд одређује и њено трајање,
с тим да се најдуже трајање ове мере одређује на пуне године.
5.3. Елиминисање две заводске васпитне мере из система кривичних
санкција за малолетнике
Веома значајна измена у домену система кривичних санкција за малолетнике се односи на одређену редукцију врста одређених заводских кривичних санкција. Предвиђено је да у будуће постоје само две заводске
кривичне санкције: 1) упућивање у васпитно поправни дом и 2) малолетнички затвор. То у ствари, значи да ће само једна васпитна мера бити заводског карактера – упућивање у васпитно-поправни дом, а да ће као и раније,
једина казна у систему кривичних санкција за малолетнике, бити она која је
по дефиницији заводског карактера, а то је малолетнички затвор.
Предвиђено је брисање васпитне мере упућивања малолетника у
установу за васпитавање и образовање, као и васпитне мере упућивања у
посебну установу за лечење и оспособљавање.
Основни разлог за укидање васпитне мере упућивања у установу
за васпитавање и образовање је нелогичност да се таква кривична санкција извршава dе fаctо у форми "социјалне заштите", као и недовољна дистинкција између те заводске васпитне мере и "класичне" заводске васпитне мере, као што је упућивање у васпитно-поправни дом. У пракси се
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мера упућивања у установу за васпитавање и образовање извршава тако
што су у истој установи били како они малолетници који су учинили кривично дело, тако и они који нису били ни у каквом "сукобу са законом",
већ су једноставно били у одговарајућој ситуацији "социјалне потребе",
тј. били без адекватне родитељске бриге, имали друге озбиљне социјалне
проблеме и сл.
Иако ове две различите категорије малолетника/малолетних лица
у пракси нису били смештани у истим просторијама, односно постојали
су одређени различити режими поступања према њима, чињеница је да се
у истој установи налазе лица према којима се извршава кривична санкција
и она којима се у социјалном смислу "пружа помоћ", што је недопустиво
и чак би се потенцијално могло говорити о озбиљном кршењу права оних
малолетника који нису деликвенти, а који се смештају у установу заједно
са малолетним делинквентима. Овај проблем постаје још озбиљнији када
се има у виду да се у таквој установи, онда када је то оправдано из одређених социјалних разлога, налазе и деца која су учинила одређено дело које
је противправно и законом прописано као кривично дело, а која за такво
дело не сносе кривицу јер у време његовог извршења нису навршила узраст (14 година), који их чини подобним да буду крива у кривичноправном смислу.
Васпитна мера упућивања малолетника у посебну установу за лечење и оспособљавање је својевремено "замишљена" као нека врста рационалног "супститута" класичним мерама безбедности медицинског карактера, онда када се њихова начелна сврха може постићи мање комплексном
медицинском мером, што потенцијално има свој одговарајући rаtiо lеgis.
Међутим, у пракси је ова мера већ скоро читаву деценију остала "мртво
слово на папиру", јер никада таква установа није формирана, нити постоји
реална могућност да она настане у догледном временском периоду. С друге
стране, није ни извесно да ли уопште са сада актуелним веома малим бројем малолетника у односу на које би дошло у обзир изрицање такве мере,
она има икакву сврху. Писци Нацрта новог Закона су става да нема потребе
да таква мера више и формално буде у систему кривичних санкција за малолетнике, а да се сврха коју она потенцијални има, сасвим адекватно може
постићи општим мерама безбедности медицинског карактера.
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6. Основне планиране новине у малолетничком кривичном
процесном праву Србије
Сходно структури Закона у односу на кривичнопроцесну систематику и законске новеле се односе на два аспекта: 1) промене у домену
кривичног поступка према малолетнику и 2) промене које се односе на
положај малолетног лица које се у кривичном поступку појављује као
оштећени сведок.
Први формални основ за измене у домену кривичног поступка
према малолетницима се тицао неопходности усклађивања његових процесних одредби са неким правилима новог Законика о кривичном поступку, што је постигнуто на следеће основне начине:
Неким изменама се одређене одредбе усклађују са терминологијом ЗКП-а или неким суштинским променама у новом Законику о кривичном поступку, попут елиминисања термина "истражни судија" у делу закона који се односи на заштиту малолетних лица као оштећених/сведока у
кривичном поступку.
Одређене одредбе имају за циљ да се као изузетак у односу на
правила из ЗКП-а у поступку према малолетницима, установе другачија
процесна правила, што се пре свега, односи на увођење начела истине на
класичан начин у поступак према малолетницима, те елиминисање неких
негативних аспеката система основног/унакрсног испитивања сведока у
поступку према малолетницима, али нарочито и у кривичном поступку у
којем се малолетно лице испитује као оштећени, односно сведок.
Основне новине у домену кривичног поступка према малолетнику
се, поред разлога који се тичу односа одредби тога закона које су lеx spеciаlis и одредби ЗКП-а, које представљају lеx gеnеrаlis, своде и на исправљање одређених правно-техничких грешака које су сада садржане у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, те стварање услова за бржи и ефикаснији кривични поступак, што се примарно постиже следећим кривичнопроцесним
механизмима:
1) ширење могућности за примену опортунитета кривичног гоњења, који ће сада бити могућ увек када је предмет кривичног поступка кривично дело за које је прописана као главна новчана казна или казна затвора до осам година и такође, уз обавезу јавног тужиоца за малолетнике да
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увек када се кривична пријава односи на такво кривично дело, обавезно
официјелно испита могућност да поступи по начелу опортунитета кривичног гоњења, било условљено, било безусловно, те
2) другачије фазно регулисање поступка према малолетнику, који
се практично "скраћује" за један кривичнопроцесни стадијум и то тако да
се на тај начин с једне стране, поступак начелно убрзава, а да се при том,
с друге стране, истовремено стварају услови да такав кривични поступак
буде принципијелно правичнијег карактера. Поред свега овога, једна од
великих новина је и "повратак"на раније решење у погледу стварне надлежности, која ће сада, према редовном критеријуму тежине кривичног дела
које је предмет поступка, бити подељена у првом степену на основне и
више судове.
6.1. Стварна надлежност судова у поступку
према малолетницима
Поступак према малолетнику у првом степену води се пред судијом за малолетнике и већем за малолетнике надлежног суда, што значи,
било основног, било вишег, а у другом степену ће увек бити надлежан
апелациони суд.
Ово решење је далеко рационалније и суштински одговара интересима малолетника у највећем броју случајева, а нарочито с обзиром на садашњу правосудну мрежу. Када је још 2005. године (нормативно решење
је почело да се примењује 2006. године), тадашњим новим (првим) Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, било прописано да без обзира на тежину кривичног
дела у првом степену увек буде надлежан окружни суд, сматрало се да је
основни rаtiо lеgis за такво решење двојак; с једне стране, тиме се начелно
тежило давању већег значаја поступку према малолетницима и уопште,
материји малолетничког кривичног права, док с друге стране, сматрало да
то олакшава специјализацију судија за малолетнике. Ови разлози нису суштински били ни тада сасвим оправдани, а данас се чини да нема разлога
да у првом степену за одређена кривична дела не буду надлежни основни
судови, те да се и у њима без неких већих тешкоћа може остварити начело
специјализације службених актера поступка према малолетницима, а исто
се односи и на јавна тужилаштва.
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Враћање на решење класично подељене стварне надлежности у
првом степену, према основном критеријум тежине кривичног дела које је
предмет поступка, не само што је наша вишедеценијска традиција, већ се
тиме омогућава и стварање својеврсног "подмлатка" у правосуђу, односно олакшава кадровско "освежавање" малолетничког правосуђа.
Наиме, ако и судије основних судова буду у прилици да воде поступке према малолетницима, који се терете за кривична дела која су сврстана у надлежност основних судова у првом степену, они ће самим тим
стицати потребно искуство у односу на поступање са малолетницима, које
ће им бити драгоцено када временом буду напредовали, те постану судије
виших судова и суоче се са начелно тежим кривичним предметима. Исто
важи и за јавне тужиоца и заменике јавних тужилаца.
Такође је рационално и оправдано да увек у другом степену буде
надлежан апелациони суд43, јер се тако омогућава стварање јединственије
судске праксе у том важном сегменту нашег кривичноправног система.
6.2. Начело истине у поступку према малолетницима
У новом Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку ће бити прописано да су
суд и државни органи који учествују у кривичном поступку према малолетнику, дужни да истинито и потпуно утврде чињенице које су од важности за доношење законите и правичне одлуке.
Тиме ће се одредбама овог закона елиминисати сада присутно лимитирање начела истине у новом Законику о кривичном поступку из
2011. године, као што је то и иначе, уобичајено и упоредном кривичном
процесном праву, јер већина и англосаксонских кривичнопроцесних си-

43

Постоје четири апелациона суда – у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу,
чиме је територија Републике Србије подељена на четири апелациона подручја. Таква "правосудна испарцелисаност" није баш идеално решење са становишта интереса изградње и очувања јединствене, односно релативно устаљене судске праксе,
а нарочито, с обзиром на сада прилично лимитирану стварну надлежност Врховног
касационог суда, који делује јединствено на подручју целе Републике Србије. Више о томе: М. Шкулић, Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета
у Београду и "Досије", Београд, 2014., стр. 90.
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стема који су изразито адверзијалне оријентације44, одступају од тог концепта када се ради о кривичном поступку према малолетницима.
Начело истине, нарочито када се схвати као начело материјалне
истине и неки антипод начелу формалне истине, где се у класичном континентално-европском кривичнопроцесном законодавству оно третира као једно од суштинских принципа кривичног поступка којим се он битно разликује
44

Поред тога, иако је скоро уврежено мишљење (не само у стручној, већ и у широј
лаичкој јавности), да је нови ЗКП Србије вид својеврсне "американизације" српског кривичног поступка, те да је наш нови кривични поступак изразито адверзијалног карактера, то је само донекле тачно. Мада заиста нови кривични поступак
Србије садржи веома бројне и упадљиве адверзијалне елементе, он у ствар, у битном не личи много на типичан кривични поступак САД, а с друге стране, има и
прилично изражене инквизиторске елементе, нарочито када се ради о врло бројним
и екстензивно формулисаним могућностима за одступање од начела непосредности у извођењу доказа на главном претресу.
Другим речима, када је у питању нови ЗКП Србије из 2011. године, из кривичног поступка САД су преузети бројни елементи, најчешће у модификованим формама и често више декларативног него суштинског значаја, али су у исто време, задржани или
уведени, односно додатно развијени други изразито инквизициони, а некада и прилично недемократски елементи, који су суштински незамисливи у типичном америчком, тј. Англосаксонском кривичном поступку. Више о томе: М. Шкулић, Погрешна
концепција и бројне правно-техничке грешке новог Законика о кривичном поступку –
шта даље и како реформисати реформу српског кривичног поступка ?, Зборник:
"Реформа кривичног права", конференција на Копаонику, април, 2014, Удружење
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Копаоник, 2014. , стр. 23 – 27
Чак нека доказна правила у Сједињеним Америчким Државама, дају практично више
значаја истини у кривичном поступку, него што је то сада случај у Србији, када је у
питању нови Законик о кривичном поступку из 2011. године. Тако је на пример, одредбом 1.02 Савезних правила о доказивању у САД прокламовано начело истине у
кривичном поступку на следећи начин: "Ова правила би требало примењивати тако
да се сваким поступком управља поштено (правично), да се отклоне неоправдани
трошкови и одуговлачење, као и да се допринесе развоју доказног права, да би се на
крају сазнала истина и правично одлучило". Више о томе: М. Шкулић и Г. Илић, Нови
Законик о кривичном поступку Србије – један корак напред, два корака назад, Удружење јавних тужилаца Србије, Правни факултет у Београду и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012. Друго измењено и допуњено издање ове
монографије под насловом: Нови ЗКП Србије – како је пропала реформа и шта да се
ради је у целини доступно у PDF формату на сајту Удружења јавних јавних тужилаца
и заменика јавних тужилаца Србије. Адреса за преузимање текста са сајта:
http://www.uts.org.rs/images/stories/061212.novi.zakonik.o.krivicnom.postupku.pdf.
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од парничног поступка, је последњих година код нас, а у вези са реформом
нашег кривичног процесног законодавства, је постало једно од "најдискутованијих", па можда и најспорнијних питања. Уопштено посматрано, код нас
се углавном издвајају два схватања – једно које сматра да Србија као земља
која ипак припада кругу континентално-европских држава треба да остане
верна традиционалном начелу истине у кривичном поступку, што подразумева и јаку или бар "јачу" доказну улогу суда и друго, које инсистира на одступању од класичног начела истине, што је повезано и са идејом да суд мора
бити доказно што је могуће пасивније, а да је извођење доказа "пред судом"
примарно активност странака, утемељена и на правилима о терету доказивања, где терет оптужбе треба да сноси овлашћени тужилац, који сходно томе мора сносити и ризик недоказивања, односно неуспеха у доказивању.
Нови ЗКП је прихватио ово друго становиште, али оно не само што
је веома спорно и у општем кривичном поступку, већ је оно суштински неприхватљиво када се ради о кривичном поступку према малолетницима.
Без обзира што нови ЗКП сасвим неоправдано девалвира начело
истине у кривичном поступку, потребно је, баш из разлога заштите најбољег
интереса малолетника, у будућем Закону о малолетничком правосуђу, односно у изменама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, реафирмисати начело истине на начин
који је и иначе типичан за континентално-европске кривичне поступке.
6.3. Шире могућности за поступање по начелу опортунитета
кривичног гоњења
Ново решење је веома слично сада постојећем уз проширење (што
се чини целисходним, а нарочито са становишта праксе, која на пример,
указује на проблем тешке крађе итд), могућности поступања по опортунитету кривичног гоњења и када се ради о кривичним делима тзв. средње
тежине, тј. до осам година затвора (сада је до пет година затвора).
Нацрт закона уводи обавезу јавног тужиоца да официјелно увек
проверава да ли је оправдано поступање према начелу опортунитета кривичног гоњења, уколико се ради о кривичном делу одређене тежине. Када
је против малолетника поднесена кривична пријава због кривичног дела
за које је прописана новчана казна или казна затвора до пет година или је
кривична пријава поднесена према малолетнику у погледу којег је извр163
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шење казне или васпитне мере већ у току, јавни тужилац за малолетнике,
је дужан да без одлагања, по правилу пре него што предузме било коју
другу радњу према малолетнику, а обавезно пре подношења судији за малолетника захтева да се према малолетнику покрене поступак, испита да
ли су испуњени услови да поступи у складу са правилима која се односе
на начело опортунитета кривичног гоњења (члан 74. став 1. Нацрта).
Увођењем официјелне дужности јавног тужиоца за малолетнике
да увек када у законском смислу, тј. с обзиром на тежину кривичног дела
које је у питању, долази у обзир поступање према начелу опортунитета
кривичног гоњења у односу на малолетника, официјелно испита такву могућност, те то констатује својом службеном белешком, омогућава се с једне стране, да јавни тужилац за малолетнике не поступа сувише рутински
и овлаш у односу на ово важно питање, док се тако с друге стране, ствара
и део неопходних услова за ширу примену начела опортунитета кривичног гоњења у поступку према малолетницима, а нарочито у његовом
условљеном виду, тј. уз примену васпитних налога.
6.4. Немогућност закључивања страначких споразума
са малолетником
Споразум јавног тужиоца и окривљеног о признању кривичног дела је у ствари, једна "упрошћена", односно поједностављена процесна
форма, која је у кривично процесно право Србије - под називом "споразум
о признању кривице", први пут уведена 2009. године (у великој мери по
узору на решење садржано у ЗКП из 2006, који никада није целовито примењиван), а у новом Законику о кривичном поступку из 2011. године, је
она задржана уз одређене модификације, те повезана са могућношћу да се
у оквиру страначког споразумевања о признању кривице, "задобијају" и
тзв. кооперативни сведоци, попут некадашњих сведока сарадника и окривљених сарадника, како су они регулисани у новом Законику. Ради се о
процесном институту који изворно потиче из неких адверзијалних, односно англосаксонских кривичних процедура, пре свега из САД, а данас су
одређени облици таквог процесног механизма присутни и у многим другим, па и бројним континентално-европским кривичним процедурама45.
45

Више о томе: М. Шкулић, Споразум о признању кривичног дела, Адвокатска канцеларија – стручни часопис за адвокате, "Профисистем", јун 2015., број 10, Смедерево, 2015., стр. 18 – 23.
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Према одредби члана 67. Нацрта закона, са малолетником се не
може закључити споразум о признању кривичног дела нити споразум о
сведочењу. Rаtiо lеgis ове норме је у томе што малолетник и није типична
странка у кривичном поступку, а с обзиром на свој узраст, он ни иначе, у
другим ситуацијама не може да изјавом своје правно релевантне воље
преузима одређене обавезе, па то наравно, треба избећи и када се ради о
свакако, прилично контроверзном институту као што је споразум о признању кривичног дела, а нарочито споразум о сведочењу.
6.5. Основно и унакрсно испитивање сведока у поступку
према малолетницима
Према правилима новог ЗКП. испитивање сведока на главном претресу је регулисано на адверзијалан начин, што значи да је с једне стране,
реч о доказној активности која примарно припада странкама, док је с друге стране, редослед постављања питања сведоку, формално уређен зависно од тога која је странка прва предложила испитивање конкретног сведока. Тада та странка врши основно испитивање, а супротна странка има
могућност унакрсног испитивања.
Постоје три вида испитивања сведока на главном претресу: 1)
основно, 2) унакрсно и 3) додатно. Основно је прво испитивање које обавља странка која је сведока предложила, односно која га је "прва" предложила, док је унакрсно испитивање, оно које долази после основног и које
предузима супротна странка и које је по логици ствари, усмерено на побијање оних елемената исказа добијеног током основног испитивања, који
су негативни по супротну странку. Свака странка има безусловно право
на основно испитивање сведока којег је она предложила или га је прво
она предложила (уколико истог сведока предлажу обе странке). Странка
такође, има безусловно право на унакрсно испитивање сведока којег је
пре тога, основно испитала супротна странка. Када је реч о додатном испитивању сведока у погледу њега не постоји право странке на његово
предузимање, већ је оно условљено одобрењем суда. Закоником о кривичном поступку се формално уређује редослед испитивања сведока на главном претресу, тако што се најпре обавља основно испитивање, после тога
унакрсно испитивање, а по одобрењу председника већа могу се постављати додатна питања.
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Према одредби члана 98. став 3. ЗКП, питања која се постављају
сведоку не смеју садржати обману, нити се заснивати на претпоставци да
је изјавио нешто што није изјавио, и не смеју представљати навођење на
одговор осим ако се ради о унакрсном испитивању на главном претресу.46 Такав начин испитивања сведока није адекватан када се ради о малолетнику и он је начелно забрањен у оба стадијума поступка према малолетницима, како у поступку пред судијом за малолетнике, тако и у наредном стадијуму (који није увек обавезан), тј. у поступку пред већем за малолетнике.
У поступку пред судијом за малолетнике не примењују се правила
о основном и унакрсном испитивању сведока и вештака, већ та лица испи46

Овде је очигледна интенција законодавца била да се, када је реч о врстама недозвољених питања, само сугестивна питања дозволе приликом унакрсног испитивања
сведока, јер се ни тада, наравно не смеју постављати обмањујућа питања, нити
питања која полазе од "претпостављене” изјаве. Међутим, језичка формулација
у законској одредби није сасвим прецизна, нити је уопште, она сасвим адекватно
срочена, јер би из ње у чисто језичком смислу, могло чак произићи да су све врсте
иначе недозвољених питања, по изузетку допуштена када се спроводи унакрсно
испитивање сведока, што би наравно, било сасвим бесмислено. Коначно, ни иначе,
није сасвим јасан ratio legis, омогућавања да се сведоку уопште у кривичном поступку и постављају сугестивна питања, па и приликом унакрсног испитивања. Таква могућност је страна нашој кривично-процесној традицији, а у законодавствима
у којима изворно постоји, што је посебно типично у САД, то је ипак другачије решено, јер се тамо уопште не допушта да суд интервенише у страначко испитивање
сведока, док се у нашем поступку суд увек може "својим питањем умешати”, па
већ то само по себи, поприлично обесмишљава замишљен концепт страначког испитивања сведока, кроз поделу на основно и унакрсно испитивање.
Поред тога, у оним кривичнопроцесним системима у којим се стриктно примењују
таква правила, обавезно је и да се целокупан исказ сведока снима, односно буквално – "од речи до речи”, региструје, што такође код нас није случај, а само онда када се исказ сведока снима или евентуално стенографски и дословно уноси у записник, правила о основном и унакрсном испитивању сведока, имају пуни смисао.
Коначно, велика је грешка што законодавац овде допушта да се било којој категорији сведока могу постављати сугестивна питања, која по дефиницији могу бити и
изузетно непријатна по сведоке, што може да буде изузетно лоше када се ради о
малолетним лицима као сведоцима или чак деци као сведоцима, а нарочито ако су
таква лица истовремено и оштећена. Познато је да су деца изузетно подложна сугестији, што значи да овај вид испитивања такве врсте сведока, може не само да за
њих буде веома неугодан, већ може у неким ситуацијама значајно да утиче на веродостојност исказа сведока.
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тује судија за малолетнике, а малолетник, његов бранилац, јавни тужилац,
као и родитељ, односно усвојитељ или старатељ малолетника, могу по
одобрењу судије за малолетнике, сведоцима и вештацима да постављају
питања (члан 80. став 1. Нацрта).
Изузетно од правила о забрани основног и унакрсног испитивања,
судија за малолетнике може да допусти сходну примену правила о основном и унакрсном испитивању сведока и вештака, ако оцени да је то оправдано разлозима правичности, као и да је то у интересу малолетника који
има браниоца (члан 80. став 2. Нацрта). Слична правила важе и када се води главни претрес у поступку према малолетницима.
6.6. Ток првостепеног поступка према малолетницима
Када је реч о току првостепеног поступка према малолетницима,
одредбама Нацрта Закона уводе се далекосежне новине. Суштина се своди на укидање припремног поступка према малолетнику и претварање те
некадашње прве фазе овог поступка у класичан првостепени поступак, када се ради о кривичним делима одређене тежине. Основна идеја је да се
све радње које су потребне обаве у предистражном поступку, при том се
према малолетнику не може водити јавно-тужилачка истрага.
Поступак увек започиње тако што јавни тужилац за малолетнике
судији за малолетнике, онда када је у предистражном поступку разјаснио
кривично дело, подноси захтев да се малолетнику изрекне кривична санкција (осим ако је претходно поступио по начелу опортунитета кривичног
гоњења) и тада судија за малолетнике поступа исто као и до сада, с тим да
ће он, уколико је јавни тужилац за малолетнике предложио изрицање малолетнику неке незаводске кривичне санкције, сам завршити цео првостепени поступак, те својим решењем одлучити о предмету поступка.
Као и раније, решењем судије за малолетнике поступак би се могао обуставити, било из разлога нецелисходности кривичног гоњења, било када постоји било који разлог за ослобађајућу или одбијајућу пресуду у
општем кривичном поступку, било када је судија за малолетнике, малолетнику изрекао одређену кривичну санкцију. То мора бити кривична
санкција која није заводска, а ако је јавни тужилац за малолетнике предложио заводску кривичну санкцију, или је (алтернатива) судија за малолетнике оценио да долази у обзир изрицање такве кривичне санкције (за167
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водске), тада судија за малолетнике када у потребно мери разјасни чињенично стање, предмет износи пред веће за малолетнике, чији је састав
исти као и до сада, али са том битном разликом, што том већу председава други судија за малолетнике, а не онај који је води претходну фазу
поступка.
У Србији (што је типично и за друге државе које следе "југословенску кривичноправну традицију), исти судија за малолетнике води припремни поступак према малолетнику, као неку врсту "параистраге" у овом
поступку, те потом председава већем за малолетнике, пред којим се одиграва "централна фаза" поступка према малолетницима, када јавни тужилац за малолетнике, након завршеног припремног поступка, поднесе
предлог да се малолетнику изрекне кривична санкција. Овакво законско
решење које је сада присутно у Србији би донекле могло бити у колизији
са постојећом праксом Европског суда за људска права,47 а нарочито након одлуке коју је тај Суд донео у случају Адамкиевич против Пољске. Ни
из случаја Нортије против Холандије не би требало извлачити погрешан
закључак да је ЕСЉП априорно "одобрио" законско решење по којем је
могуће да исти судија води и прелиминарну фазу поступка, односно истрагу или неку врсту "параистраге", што у основи представља наш садашњи преткривични поступак, као и да потом, учествује у суђењу малолетнику у истом кривичном предмету. Наиме, ЕСЉП у случају Нортије против Холандије, изричито констатује да конкретни судија чија је непристрасност оспорена представком, у кривичном поступку није користио ниједно своје овлашћење као истражни судија.
Наше садашње позитивноправно решење је дубоко укорењено у
традицији нашег кривичног права за малолетнике, односно боље речено,
вишедеценијској традицији још некадашњег југословенског малолетничког кривичног права и оно суштински прилично добро функционише већ
веома дуго, али ипак, треба испољити одговарајућу опрезност, јер као што
је то претходно објашњено, пракса ЕСЉП, такво законско решење у великој мери и сасвим аргументовано, озбиљно доводи у питање. Србија није
усамљена у односу на овај проблем, јер слично законско решење имају и
друге европске државе, што је посебно типично за већину земаља наста-

47

Више о томе: М. Шкулић (Малолетничко кривично право), op.cit., стр. 204 – 217.
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лих на територији некадашње Југославије, али такође и за Француску и
Белгију.
Додуше у Белгији у односу на ово питање постоје и озбиљна теоријска и практична колебања и као што је то објашњено у претходном тексту,
тамо се начин решавања ЕСЉП у случају Буамар против Белгије (за који ми
сматрамо да се у основи, ипак не тиче члана 6 (1) Европске Конвенције), често повезује и са озбиљним проблемом учествовања истог судије у различитим стадијумима поступка према малолетнику. Није проблем пронаћи бројне
аргументе у прилог нашег садашњег законског решења (које као такво прилично добро функционише већ деценијама); почев од чињенице да се тиме
омогућава брже и ефикасније одвијање поступка према малолетницима, па
до тога да је, захваљујући томе што исти судија за малолетнике води и припремни поступак према малолетнику, те потом, председава већем за малолетнике у даљем току поступка, ефикасно омогућено да се веће за малолетнике
определи за адекватнију кривичну санкцију, односно другу меру која ће се
изрећи малолетнику, или обрнуто, лакше одлучи за условљено или безусловно обустављање поступка према малолетнику из разлога нецелисходности
примене било које кривичне санкције.
С друге стране, некада би се учешће истог судије за малолетнике,
као централне фигуре у оба основна стадијума поступка према малолетницима, могло сматрати и видом прејудицирања коначног исхода тог поступка, те као такво, третирати као вид кршења права малолетника на
правичан поступак, а у том правцу, по свему судећи, иде и пракса ЕСЉП,
што је очигледно чак и из неких елемената образложења одлуке тог суда у
случају Нортије против Холандије, без обзира што иначе, овај суд тада
није утврдио постојање повреде из члана 6 (1) Конвенције.
Ово ново предложено решење је с једне стране, потенцијално изузетно велики допринос бржем и ефикаснијем одвијању кривичног поступка према малолетницима, јер се избегава непотребно дуплирање посла и
процесних фаза, док је оно с друге стране, далеко правичније и адекватније у кривичнопроцесном смислу, те у потпуности усклађено са праксом
Европског суда за људска права.
Поступак пред судијом за малолетнике може алтернативно да буде:
1) једини стадијум првостепеног кривичног поступка према малолетнику, тј. у исто време почетна и завршна фаза поступка према мало169
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летнику и која се окончава одлуком која представља крај првостепеног
поступка или
2) први, односно почетни стадијум првостепеног кривичног поступка према малолетнику, који представља одговарајућу припрему за
следећи првостепени процесни стадијум – поступак пред већем за малолетнике, а који се, како је то прописано у Нацрту Закона, мора одржавати
искључиво у форми главног претреса и сходном применом правила прописаних у Законику о кривичном поступку (што значи и уз одређене рационалне изузетке), која се односе на одржавање главног претреса у општем кривичном поступку.
Пошто утврди све битне чињенице које се односе на кривично дело, зрелост и друге околности које су од значаја за упознавање личности
малолетника и прилика у којима живи, судија за малолетнике доставља
списе надлежном јавном тужиоцу за малолетнике који је дужан да судији
за малолетнике у року од осам дана: 1) изјави да одустаје од кривичног
гоњења; или 2) поднесе образложени предлог да се према малолетнику
настави поступак и изрекне кривична санкција (члан 83. Нацрта Закона).
Ако јавни тужилац предложи изрицање одређене незаводске кривичне санкције, као и када судија за малолетнике оцени да сложеност
предмета захтева одржавање главног претреса или се ради о најтежим
кривичним делима (за која је прописана казна од 30 до 40 година затвора),
изнеће предмет пред веће за малолетнике. Тада се првостепени поступак
према малолетнику "преноси" у следећу фазу, што онда више "асоцира"
на садашњи систем поделе првостепеног кривичног поступка према малолетнику на два стадијума (припремни поступак и поступак пред већем за
малолетнике), али је суштинска разлика у два нова правила:
1) председник већа за малолетнике ће обавезно бити други судија
за малолетнике, а не онај који је води претходни стадијум првостепеног
поступка, што је претходно већ објашњено разлозима правичности, као и
већ постојећом праксом Европског суда за људска права, те
2) за разлику од ранијег решења када се поступак пред већем за
малолетнике могао одржавати било у седници већа, било вођењем главног
претреса, сада се уводи обавезан главни претрес, што је логично и с обзиром да у оваквом случају свакако долази у обзир изрицање заводских кривичних санкција према малолетнику.
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Веће за малолетнике може донети по окончању главног претреса
исте одлуке које је претходно могао да донесе и судија за малолетнике, али
поред тога, оно може малолетнику изрећи и заводске кривичне санкције.
6.7. Измене у домену правних лекова у поступку
према малолетницима
У Нацрту Закона се из разлога правичности, али и потребе заштите интереса самог малолетника, уводи правило о одређеним повредама закона о којима се по службеној дужности води рачуна у другостепеном
поступку (слично решењу које је код нас, иначе постојало деценијама и у
општем кривичном поступку), чиме се одступа од сада сувише рестриктивног става садржаног у правилима новог ЗКП. Тако је према одредби
члана 92. став 2. Нацрта, предвиђено да када је жалба поднесена у корист
малолетника другостепени суд испитује по службеној дужности да ли је
Кривични закон повређен на штету малолетника, као и да ли постоји нека
од следећих повреда одредаба поступка: 1) ако је суд био непрописно састављен или ако је у изрицању одлуке учествовао судија који је морао бити изузет; 2) ако је одлуку донео суд који због стварне ненадлежности није могао судити; те 3) ако се одлука заснива на доказу на коме се према закону који уређује кривични поступак не може заснивати.
Одредбом члана 94. став 1. Нацрта прописано је да Врховни касациони суд не може одбацити захтев за заштиту законитости, који је поднесен у корист малолетника, оцењујући да се не ради о питању које је од
значаја за правилну и уједначену примену права. Ова норма је заснована
на разлозима правичности, јер и иначе, нови ЗКП сада непотребно сужава
ефекат поднесеног захтева за заштиту законитости, а овим се то елиминише када је реч о малолетницима.
6.8. Малолетно лице као оштећени/сведок
у кривичном поступку
Иако нови Законик о кривичном поступку уводи одређена правила
која се могу применити и ради заштите малолетних лица која се у кривичном поступку појављују у својству сведока и оштећених, која се односе на
заштиту посебно осетљивих сведока, потребно је како из начелних разлога, тако и ради отклањања неких још увек присутних недостатака у ЗКП,
када је реч о овом проблему, задржати систематику присутну још у сада
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важећем Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, која међу норме тог закона, сврстава и
један о обиму веома мали сегмент, који се односи на правила посебне заштите малолетних лица оштећених одређеним кривичним делима.
Уобичајено се сматра да тиме што одређено лице постаје жртва
одређеног кривичног дела, наступа његова примарна виктимизација, а да
затим, како због примене одређених редовних поступака у кривичној процедури (саслушавање оштећеног као сведока, суочавање са окривљеним
итд.), а посебно због неадекватних процесних правила, те грешака у кривичном поступку, долази до наредне и нове, тзв. секундарне виктимизације, која се своди на поновно психичко доживљавање код жртве већ претрпљеног зла насталог кривичним делом. Наиме, свако ново подсећање на
кривично дело учињено на штету жртве, а нарочито када се то учестало
дешава у кривичном поступку (посебно у случају поновљених саслушања
оштећених), доводи и до нове патње жртве, која у таквом случају није поново физички повређена, али доживљава психичке повреде, које понекад
могу бити и теже од реалних, тј. физичких повреда. У некој мери је ово
неизбежно, али је секундарна виктимизација у великом броју случајева
последица неадекватног поступања у кривичном поступку, те непостојања адекватних процесних форми за њено минимизирање48.
И овде треба имати у виду да исто лице може истовремено бити
пасивни субјект кривичног дела и оштећени, али да то не мора увек да буде случај, а што и оправдава сврставање тешког убиства у групу ових кривичних дела. До такве ће ситуације доћи само ако се, или ради о покушају
тешког убиства у односу на малолетно лице, или је у питању свршено тешко убиство, а малолетно лице је оштећено с обзиром на свој сроднички
однос са пасивним субјектом овог кривичног дела.
Лако је објаснити rаtiо lеgis потребе за посебном заштитом малолетних лица у кривичном поступку, када су она оштећена одређеним кривичним делима. Многи аутори сматрају агресију иманентном особином
човека, при чему се друштвеним нормама деструктивно понашање само
48

Више о томе: М. Шкулић, Заштита деце/малолетних лица као оштећених и сведока у кривичном поступку, зборник: "Заштита деце жртава и сведока кривичних дела", Министарство правде Републике Србије и International Management Group
(IMG), Београд, 2014., стр. 43 – 70.
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ограничава49. Зато је веома важно да се у кривичној процедури спречи додатна фрустрација злостављане деце кроз механизам секундарне виктимизације. Поред тога, не треба заборавити да квалитетна решења кривичног
поступка у односу на поступање са децом - жртвама злостављања, битно
утичу и на ефикасно санирање свих последица које преживљено зло оставља у душама таквих жртава, а што може имати драстичне последице у
свим аспектима њихових животних активности.
Препознавање насиља над децом као посебног друштвеног феномена датира у новије доба, када се зачињу и модерни концепти друштвене и правне заштите малолетника50. Насиље према малолетним лицима
(физичко, психичко, сексуално) представља најтежи вид испољавања
породичног насиља и насиља уопште, с обзиром на физичке и психичке
особине жртава, однос поверења, емоционалну повезаност и дужност
чувања и васпитања оних којима су деца поверена, а примена насиља
према деци помиње се још код старих Грка и Римљана, па и раније, што
значи да је овај облик криминалитета постојао у давној прошлости51.
Малолетно лице може бити жртва насиља у читавом низу животних ситуација. По својим последицама свакако су најпогубније сексуалне злоупотребе детета. Такво дете је изложено тешким психичким траумама.
Посебно су тешке оне злоупотребе до којих долази када су њихови актери лица у које је дете претходно имало велико и скоро неограничено поверење, те се чак се уздало у њихову заштиту. Може се без икакве дилеме тврдити да сексуалне злоупотребе и физичко насиље у односу на дете
највишег степена тежине, уз проузроковање најдеструктивнијих психичких последица, постоји уколико таква недела потичу од самих родитеља
или старалаца детета52.
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G., Nettler,. Explaining Crime, second edition, "McGraw-Hill Book Company”, New
York, 1978, стр. 307.
М. Обретковић,., Мултидисциплинарни модел заштите деце - жртава насиља, Темида бр. 3-4, Београд, 1999., стр. 3.
С. Константиновић-Вилић, и В. Николић-Ристановић, Криминологија, Студентски
културни центар Ниш”, Ниш, 1998., стр. 130.
J., Barry, Incest- the last Taboo, International Criminal Police Review, No. 389, Paris,
1985, стр. 147 – 158.
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6.8.1. Општа формулација уместо метода таксативног набрајања
У Нацрту Закона се напушта досадашњи таксативни метод садржан у
позитивном Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, када је реч о кривичним делима у погледу
којих када су она предмет кривичног поступка, треба применити посебна
правила заштите малолетних лица која су њима оштећена. Сада се користи
одговарајућа општа формулација у којој је нагласак на насиљу као суштини
таквих кривичних дела, што је далеко боље решење.
6.8.2. Релативизација правила о обавезном пуномоћнику
У Нацрту Закона се сада и формално релативизује правило о обавезном пуномоћнику оштећеног који је малолетно лице. Наиме, таква одредба, по којој би малолетни оштећени свакако морао имати пуномоћника, суштински није имала смисла, јер с једне стране, није ни био јасан rаtiо lеgis по којем би малолетно лице морало имати пуномоћника "од првог
саслушања окривљеног" (што је такође збуњивало, јер није било јасно да
ли се мисли на моменат започињања или тренутак завршетка такве радње), док с друге стране, нису биле прописане било какве процесне консеквенце за пропуштање да се малолетном оштећеном постави пуномоћник.
Наиме, ако би се то и третирало као битна повреда одредаба кривичног
поступка, то би било потпуно супротно интенцији законодавца, примарно
штетило самом малолетном оштећеном. Из тих разлога је ово правило
промењено. То је учињено и посебно с обзиром да је неспорно да је малолетном оштећеном од пуномоћника који је у ствари, адвокат, далеко важније да има одговарајућу психолошку и педагошку потпору, а што се наравно, омогућава одредбама Нацрта, слично као што је то и иначе, било
прописано у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.
Пуномоћник ће се малолетном оштећеном поставити, само ако је
то потребно ради остваривања сврхе кривичног поступка и у циљу заштите личности малолетног оштећеног, што би по логици ствари, морало бити у веома малом броју случајева, јер треба претпоставити да ће се о интересима оштећеног свакако старати и јавни тужилац, које је при том и формално специјализован.
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6.8.3. Забрана суочавања између оштећеног детета и окривљеног
У Нацрту се у циљу спречавања секундарне виктимизације малолетних лица оштећених одређеном врстом кривичних дела (пре свега
оних са елементима насиља), потпуно забрањује суочење између детета и
окривљеног, а само се под рестриктивно формулисаним условима и као
изразити изузетак, омогућава суочење између оштећеног који је малолетно лице, али је навршио 14 година (малолетник) и окривљеног. То је учињено тако што је у ствари, забрањено суочавање малолетника који је
оштећен одређеном врстом кривичних дела (дела са елементима насиља),
са окривљеним, ако се малолетник у посебно осетљивом стању.
Ово је оправдано јер суочење с једне стране, по дефиницији изузетно тензиона радња, јер се своди на намерно изазивање одређеног "конфликта" између два даваоца исказа који битно различито исказују, док је с
друге стране, таква радња, односно вид проверавања исказа у кривичном
поступку, веома неефикасна, јер се у пракси екстремно ретко дешава да
давалац исказа који не говори истину (био да се ради о сведоку или о
окривљеном), под "притиском" суочења попусти и призна да није говорио
истину. Кад је већ таква радња у пракси неефикасна, а нужно скопчана са
велики стресом код особа које се суочавају (процесно конфронтирају), њу
свакако треба потпуно онемогућити када се ради о деци, а по правилу, не
користити када су у питању малолетници.
6.8.4. Избегавање негативних ефеката страначког (основног/унакрсног)
испитивања сведока на главном претресу
С обзиром да је страначки начин испитивања сведока у форми
основног и унакрсног испитивања, како је то уведено и новим Закоником
о кривичном поступку Србије, по дефиницији веома агресиван и често изузетно непријатан за сведоке, у овом делу Нацрта се уводе одредбе којима
се онда када се као сведоци испитују малолетна лица оштећена кривичним делима са елементима насиља, не користи такав начин испитивања
сведока, већ такве сведоке/оштећене испитује судија, водећи рачуна да се
испитивање не претвори у вид секундарне виктимизације.
У Нацрта је посебно предвиђено да када се на главном претресу
малолетно лица оштећено одређеном врстом кривичних дела (члан 163.
Нацрта), испитује као сведок, испитивање врши председник већа, када
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оцени да би основно и унакрсно испитивање сведока могло да буде штетно по његову личност. Овим се елиминишу негативни ефекти класичног
система страначког (основног/унакрсног) испитивања сведока/оштећеног
на главном претресу, што се пре свега, чини ради заштите личности малолетних оштећених, а нарочито, у циљу минимизирања њихове секундарне
виктимизације.
6.8.5. Адекватније решавање начина упознавања детета са основном
дужношћу сведока у кривичном поступку
Дете, тј. особа која нема навршених 14 година живота, које је
оштећено кривичним делом са елементом насиља, односно делом које је
специфично одређено у члану 163. Нацрта, се пре давања исказа на прикладан начин који је прилагођен његовом узрасту и степену зрелости, поучава да је дужно да говори истину и ништа не прећути, али се не упозорава да је давање лажног исказа кривично дело.
Дете ни иначе не може учинити кривично дело, па ни кривично
дело давања лажног исказа, јер с обзиром на свој узраст у време чињења
дела које је противправно и законом прописано као кривично дело, оно
није способно да сноси кривицу53. То се такође, у потпуности односи и на
кривично дело давања лажног исказа, тако да нема никакве сврхе да се
особа која и иначе не може учинити кривично дело, упозорава да би нека
његова потенцијална будућа радња била кривично дело.
Довољно је на адекватан начин таквог сведока/оштећеног поучити
да би требало да говори истину и ништа не прећути, а нема потребе "запрећивати" му потенцијалном кривичном одговорношћу, када ње ни у
ком случају (због узраста таквог сведока), не може бити, а при том, би и
таква поука, могла непотребно да трауматизује дете које је оштећено кривичним делом.

53

Више о томе: М. Шкулић, Старосна граница способности за сношење кривице у
кривичноправном смислу, зборник: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, Четврти део, Београд, 2010., стр. 83 – 106.
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7. Закључак
Без обзира на одређене правно-техничке недостатке, па и нека очигледно недовољно квалитетна решења, те чак и претходно објашњену грешку у самом његовом наслову, сада важећи Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, спада међу боље релативно "нов(иј)е" српске законе. Он је добар закон јер је у њему
(што нажалост, није типично за нашу новију "законодавну историју"), очуван релативно складан баланс између остварења два основна циља:
 Први циљ се своди на очување основних деценијама проверених законских решења, утемељених како на дугој традицији, тако и на такође веома дуго стицаним и стеченим навикама, што у конкретном случају значи да је нови закон био утемељен на решењима из раније важећег југословенског кривичног (материјалног, процесног и извршног законодавства) за малолетнике.
 Други циљ је био да се унесу и одређене значајне новине, попут
јачања механизма опортунитета кривичног гоњења, када је реч о кривичном поступку, те увођења специфичних мера или неке врсте "парасанција" - васпитних налога, али и читавог низа других нових решења, попут
принципа специјализације свих службених актера поступка према малолетницима, који је иначе, у пракси право био жестоко оспораван, а касније широко прихваћен и који је у време када је уведен био велика новина и
за напредна европска законодавства, а данас је, свега десетак година након увођења у српско законодавство, постао и својеврсни европски тренд.
И Нацрт новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и заштити малолетних лица у кривичном поступку, настоји да оствари добар баланс између потребе да се задрже добра и у пракси већ проверена
нормативна решења сада важећег Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, а да се у исто
време отклоне и неки очигледни пропусти и недостаци присутни у том закону, те да се поред тога, низом новина унапреди наше материјално, процесно и извршно законодавство.
Следеће новине у Нацрту Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку су од посебног значај и од њих се реално може очекивати највећи ефекат у пракси::
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 Коначно рационално "сужавање" релативно (не)одређеног трајања основне заводске васпитне мере – упућивање у васпитно-поправни
дом, тако што се уводе одређени посебни законски распони за које се већ
приликом изрицања ове санкције, опредељује суд, приближава ову институционалну кривичну санкцију, ономе што је њена суштина, а то је лишење слободе. Ово ново предложено решење је оправдано како разлозима
елементарне правичности, јер није логично да малолетник коме је изречена ова кривична санкција буде у dе fаctо лошијем положају него онај малолетник којем је изречена најтежа могућа кривична санкција за малолетнике, а то је казна малолетничког затвора, али тако и начелно јачању улоге суда, већ приликом изрицања кривичне санкције, а што је и иначе иманентно односу суда према кривичним санкцијама, односно њиховом избору и одређивању њиховог трајања у оквиру "права кажњавања" (ius puniеndi), које начелно припада искључиво кривичном суду.
 Елиминисање две заводске васпитне мере (упућивање у установу за васпитавање и образовање и упућивање у установу за лечење и оспособљавање), из система кривичних санкција за малолетнике, који би требало да познаје само једну заводску васпитну меру – упућивање у васпитно-поправни дом.
 Ширењем могућности за поступање по начелу опортунитета
кривичног гоњења (како условљено, када се тај процесни механизам комбинује са кривичноправним механизмом васпитних налога, тако и безусловно), било у његовом класичном облику (непокретање кривичног поступка из разлога (не)целисходности), било у атипичној форми – обустава
већ покренутог кривичног поступка због несврсисходности даљег кривичног гоњења, стварају се услови да се проблем малолетничке делинквенције у блажим или средњим формама, чешће решава без вођења класичног
кривичног поступка и класичне кривичноправне реакције.
 Одговарајућим рационалном "скраћивањем" првостепеног кривичног поступка према малолетницима, тако што се више неће водити
припремни поступак, који сада прераста у поступак пред судијом за малолетнике, који ће у највећем броју случајева првостепени поступак својом
одлуком и да окончава, стварају се услови да у пракси поступак према малолетницима буде значајно бржи и ефикаснији него до сада.
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 Тиме што ће се само у релативно малом броју случајева, у првом
степену водити и наредна фаза кривичног поступка – поступак пред већем
за малолетнике, створиће се услови за велико растерећење првостепеног
поступка према малолетницима. Наиме, то ће бити у пракси једна врста
"изузетка", с обзиром да ће се поступак пред већем за малолетнике и то
обавезно у форми одржавања главног претреса, водити само онда када у обзир долази изрицање заводских кривичних санкција. До тога ће долазити у
релативно малом броју случајева, с обзиром на податке већ деценијске статистике, сходно којима у укупном броју кривичних санкција које се изричу
малолетницима, свега 5 – 6 % чини мера упућивања у васпитно-поправни
дом, док само око 0,5 – 1,5 % чини казна малолетничког затвора.
Нацртом закона се стварају потребни услови и за даље јачање система процесне заштите малолетних лица која су оштећена кривичним делима, а пре свега у циљу спречавања/минимизирања секундарне виктимизације, чиме се у складу са познатом мишљу да је дете отац човека, стварају услови да и дете које је било жртва одређеног тешког кривичног дела,
а пре свега, неког дела са елементима насиља, има нешто веће шансе да се
током свог одрастања лакше избори са последицама преживљеног зла.
.
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Саво Ђурђић,
судија Апелационог суда у Новом Саду

У СУСРЕТ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ
ДЕЛА И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ
ЛИЦА ИЛИ НОВОМ ЗАКОНУ О МАЛОЛЕТНИЦИМА
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица (у даљем тексту: ЗМ) је донет 29. септембра
2005. године1. Овај закон се спроводи више од девет година, обзиром да је
ступио на снагу и примењује се од 1. јануара 2006. године. Његовим доношењем први пут у историји нашег правосуђа су у посебном закону обједињене све материје које је се односе на малолетне учиниоце кривичних дела:
материјалне и процесне, али и на извршење кривичних санкција према малолетницима и заштиту малолетних лица у кривичном поступку. ЗМ је у
значајној мери уважио стандарде у области људских права прокламоване
међународним документима као што су Универзална декларација о људским правима, Конвенција о правима детета и Европска конвенција о људским правима, као и друга међународно релевантна документа о праву детета и малолетничком правосуђу. Међутим, убрзо је оцењено да је у нашим
условима проблем пракса спровођења појединих нових законских института и стандарда, односно да са овог аспекта третман малолетничке делинквенције и пратеће законодавство немају уједначен квалитет.
ЗМ је као lеx spеciаlis не само објединио целину ове материје, него
је и законски унапредио, утврдио и разрадио специфичан статус малолетника који је осумњичен да је учинио кривично дело. Ојачани су и законска заштита, статус и права оштећених малолетних лица у кривичном поступку, али и статус и права малолетника којима су изречене васпитне,
посебно заводске, мере и казна малолетничког затвора. Уводи законом
предвиђене алтернативне мере - васпитне налоге, осавремењује систем
кривичних санкција, обавезна је едукација и сертификација судија и ту1

Објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 85/05. У овом раду користимо скраћеницу уобичајеног скраћеног назива закона: Закон о малолетницима – ЗМ.
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жилаца за малолетнике, али и полицајаца за малолетнике и бранилаца, као
и судија, тужилаца и бранилаца по службеној дужности за рад у предметима са малолетним лицима као оштећеним, до тада подељену надлежност општинских и окружних судова у овој области у целини пребацује
на окружне судове и доноси друге значајне промене.
Домаћи експерти из ове области су већ на почетку примене ЗМ-а
указивали да то што сличне одредбе као у члану 4. КЗ и ЗМ, које упућују
на посебно законодавство, не садрже Законик о кривичном поступку
(ЗКП) и Закон о извршењу кривичних санкција (ЗИКС), представља очигледан пропуст. 2011. године је донет нови ЗКП, који се примењује у поступцима опште надлежности од 1.10.2013. године, укључујући и судовање према малолетницима под условима из члана 4. ЗМ-а. Ни нови ЗКП не
упућује на ЗМ, а истовремено са његовим доношењем и почетком примене, нису извршене, чак ни минималне, измене и допуне ЗМ-а. Да је предметна тема у потпуности сазрела да се стави на дневни ред стручних, научних и других скупова и да је свакако од првих година његове примене
неспорна потреба значајнијих измена ЗМ-а, указао је проф. др Обрад Перић, још августа 2007. године у предговору другом допуњеном издању
Коментара ЗМ-а.
Обзиром на изнето, било је очекивано да се у протеклом периоду
примене ЗМ-а, неовисно од тога што је још од 2006. године за израду конкретног законског пројекта задужена стручна радна група Министарства
правде, појаве иницијативе и предлози за темељну или делимичну измену
одређених одредаба или делова ЗМ-а. Оне су проузроковане и инспирисане уоченим проблемима и стеченим искуством у спровођењу закона, али
и одређеним случајевима и трендовима у области малолетничке делинквенције. Све поменуте активности су до сада довеле до тога да је стручна
јавност упозната са две радне верзије измена и допуна ЗМ-а. Прва радна
верзија Закона о изменама и допунама ЗМ-а из 2009. године, која је као
свој пратећи део имала и текст радне верзије Правилника о измирењу са
оштећеним, иако је прошла одређену стручну расправу, није успела да
уђе у процедуру Владе и Народне скупштине РС.
Постоји и радна верзија Закона о изменама и допунама ЗМ-а сачињена након промена у правосуђу Републике Србије које су донете крајем
2009. године. Радна верзија овог законског пројекта обелодањена је стручној јавности 2010/2011. године, и називамо је радна верзија Закона о изме181
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нама и допунама ЗМ-а из 2011. године. Значајан број предлаганих измена
и допуна ЗМ-а у обе наведене радне верзије је идентичан. Иако је на Трећој годишњој конференцији Савета за праћење и унапређење рада органа
кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима одржаној јуна 2013. године у Нишу, а и 2014. године на неколико
стручних скупова, између осталог и 6.10.2014. године на округлом столу
Годишњег састанка судија Србије, било усмених излагања о досадашњим
резултатима рада и представљање новог законског текста, изнетих од
стране члана поменуте радне групе, када је дато и обећање да ће се на одређеном сајту Министарства правде објавити текст нацрта нових законских решења, то до сада није учињено.
У овом материјалу се не бавимо критичким освртом на концепцијске и друге противуречности актуелне у време доношења ЗМ-а, нити детаљно анализирамо са аспекта струке и праксе нова решења која су предлагана у радној верзији Закона о изменама и допунама ЗМ-а из 2011. године, обзиром да исто учињено у стручним радовима презентираним и објављеним ове и претходне године. Са друге стране, иако је радна група Министарства правде протеклих година радила на изменама и допунама ЗМа, а од прошле године је саопштено да се ради на изради новог закона, до
предаје овог материјала у штампу најављени текст нацрта новог ЗМ-а није
објављен. У међувремену, члан наведене радне групе проф. др Милан
Шкулић, је на 27. тематском научном скупу Института за социолошка и
криминолошка истраживања: "Малолетници као учиниоци и жртве кривичних дела и прекршаја", на Палићу 11.6.2015. године изнео рад "Реформа малолетничког кривичног права у Србији" у коме "објашњава основне
планиране промене у Нацрту новог Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, које се односе на следеће основне аспекте: 1) материјално кривично право и 2) кривично процесно право у оквиру кога се анализирају основне промене у домену кривичног поступка према малолетницима, као и оне које се односе
на положај малолетног оштећеног у кривичном поступку."
Да би резултат предстојећих промена ЗМ-а био успешан, не само у
погледу квалитета новог законског текста него и спровођења обновљеног
закона, неопходно је његово темељно критичко разматрање у погледу свих
законских решења у којима су уочени недостаци и противуречности. Од
значаја да се што више чује и на адекватан начин уважи глас струке и нау182
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ке, као и заинтересоване јавности. Битно је разумети да су ове активности
уједно и прилика да се покаже стање у области, исто унапреди и рехабилитује где год је то потребно и могуће. Да би подстакли и охрабрили овај процес, пре свега са аспекта искуства, запажања и оцена судске праксе појединих апелационих и виших судова, а кроз форму констатација, питања и
предлога, одлучили смо се да дамо преглед основних разлога сажетих у 10
тачака: зашто и какве промене ЗМ-а су нам одавно потребне, те како их
припремити и донети, очекујући да ће понуђене тезе бити критички разматране, унапређене и дограђене кроз дискусију судија за малолетнике и других учесника Округлог стола Судијских дана 2015. године, на ову тему.
1. Сви досадашањи пројекти реформе правосуђа, иако звучно најављивани и требали да реформишу и унапреде, између осталог, и област
судовања малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела, као и
положај малолетних лица као оштећених у поступку, иако су начелно подржали и помогли афирмацији осавремењеног приступа овој материји
обележеној доношењем ЗМ-а, у пракси нису довољно уважили и унапредили (организационо-материјално, кадровски и стручно) ову област. Нису
довољно допринели, стварању услова за стандардизовану, уједначену,
ажурну и међусекторски повезану судску праксу примерену начелима ЗМа, нису оформљене институције и могућности за реализовање значајних
васпитних и других мера као што су оне из чланова 18, 23. и 66. ЗМ-а, а
били су угрожени и почетни резултати у примени и реализацији васпитних налога. У овом сегменту, као и у многим другим везаним за ЗМ, иако
је било појединачних примера добре праксе, могло би се чак рећи да не би
било ширих и значајних резултата без пројеката који су се као посебни
спроводили уз стручну и финансијске помоћ и подршку међународних организација и појединих страних донатора.
После скоро деценије примене ЗМ-а – уз захвалност и молбу међународним организацијама и појединим државама да наставе подршку и
помоћ у овој области - неопходно је више афирмисати принцип да се у
преиспитивању постојећих и у доношењу нових законских решења значајније и шире ангажују и уваже сви актуелни потенцијали стручњака и институција који свакодневно раде са малолетницима у сукобу са законом
и уопште са малолетним лицима у суду. Пре свега људи из различитих
стручних пракси (не само правничке!) - сви они који више или мање успешно примењују садашња, а спроводиће и будућа законска решења, јер им
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је то посао, надлежност и одговорност, а друштву гаранција да ће будуће промене бити конципиране и одмерене сагласно актуелним изазовима
и постигнутим резултатима, али и нашим приликама и могућностима.
Не смемо заборавити ни оне који истражују и баве се науком, али не само са аспекта кривичног права, него и свих других струка, без чијег знања
и доприноса, није могуће изградити оно што се у свету назива "Позитивно малолетничко правосуђе". То је одговор и захтев праксе да се наша наука о малолетничком кривичном праву, свестраније, јасније и аутентичније изјасни о томе за који се основне моделе или њихове комбинације у
погледу кривичноправног реаговања према малолетницима (сагласно тенденцијама у упоредном праву) изјашњава: заштитнички, правосудни, минималне интервенције, ресторативни, контроле делинквенције или модификовани правосудни модел?
2. Од почетка примене ЗМ-а, уочена је потреба за његовим изменама и допунама, понегде и темељним, што је изузетно значајан пројекат за све субјекте у овој области. О неопходности потребе хитног поступања тим поводом, сагласни су углавном сви учесници у спровођењу
закона, а не само судије и тужиоци за малолетнике. Значајне измене и
допуне ЗМ-а су биле у радној верзији припремљене 2009. године када су
требала бити у законодавној процедуру, али су без икаквог објашњења
искључене из тадашњег "сета правосудних закона", као што није успео
ни покушај стављања у процедуру нешто измењеног текста радне верзије Закона о изменама и допунама ЗМ-а почетком 2011. године.
У години у којој обележавамо јубилеј 10 година од доношења ЗМа, после више од девет година примене, при чему ни слово у њему није измењено, те након што су за то време више пута мењани Кривични
законик (КЗ) и претходни ЗКП, а донети су и ступили на снагу нови ЗКП
(донет 2011. г., а примењује се од 1.10.2013. г.), нови Закон о извршењу
кривичних санкција (ЗИКС), те као потпуно нови и Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, ова потреба је још акутнија и актуелнија. Аргумент да је ЗМ у свом изворном облику добар и свеобухватан закон и да
из тог разлога у протеклих 10 година није мењан није довољан и потпун,
имајући у виду претходно изнето и резултате истраживања спровођења
овог закона од "Политике изрицања кривичних санкција према малолетницима у Србији" (2008) до каснијих истраживања домаћих и страних
аутора (Dоn Ciprиаny, НВО Amity, Ђ.Стакић и др). Стога сматрамо да
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би се могло рећи да је одговорност за наведено нечињење, иако је изворно
на онима који су били задужени за доношење и спровођење ЗМ-а, протеком времена, прешла на све актере који учествују у раду са малолетним
учиниоцима кривичних и прекршајних дела, као и са оштећеним малолетним лицима у поступку, али и оне који у својој надлежности имају истраживање и праћење стања у овој области.
3. Ако је ЗМ одавно требао бити измењен и допуњен – уместо питања због чега то није учињено и ко је одговоран, актуелније је питање:
каква смо знања и искуства стекли у његовом вишегодишњем спровођењу, те шта све треба изменити и ускладити са променама које су се, у
међувремену, догодиле у нашем друштву и у свету у односу на криминалитет малолетника, у законодавству, као и у домаћем и упоредном кривичном праву?
Што се тиче радне верзије Закона о изменама и допунама ЗМ-а из
2011. године, на основу објављених стручних радова и анализа, закључујемо да је и са становишта праксе највећи број до сада објављених предлога измена и допуна ЗМ-а основан и образложен, те да би их требало прихватити у целости или уз доградњу, или темељно образложити њихово
евентуално изостављање из најављених промена ЗМ-а. Посебну пажњу
би требало обратити чињеници да нису предлагане измене и допуне одређених чланова на шта судије годинама указује, као нпр. одредбе члана 78.
став 2. ЗМ-а или члана 79. ЗМ-а. Биће потребна и поједина сасвим нова
законска решења у материјалном и у процесном делу закона, имајући у виду, пре свега, одређена законска решење из новог ЗКП-а, али и одредбе
КЗ-а у том делу, а с друге стране изнето опредељење радне групе да ће
се у новом закону реафирмисати начело истине и нагласити друга кривичнопроцесна начела типична за континентално-европске кривичне поступке према малолетницима, у ком случају је неопходно консултовати
најбоља упоредноправна искуства из земаља које дуже време примењују
посебно законодавство или нове институте према малолетним учиниоцима кривичних дела (попут Немачке, Аустрије, Словеније..), али и из држава нашег региона.
4. Судска пракса у изреци решења када изриче васпитну меру, сагласно одредби члана 78. став 3. ЗМ-а, малолетника не оглашава кривим
за кривично дело које му се ставља на терет, нити даје чињенични опис
извршеног дела, али се у образложењу одлуке бави овим питањима и то
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не само кроз опис дела и околности које оправдавају изрицање одређене
васпитне мере, него и кроз изношење садржине и оцене доказа, те правну
квалификацију дела. Ретки су радови који покушавају да објасне да ли је
овакав став судске праксе само инерција идентичног поступања пре доношења ЗМ-а и поступања према окривљеним пунолетним лицима или је
реч о концепцијском новуму из КЗ-а донетог 2005. године, када је измењена дефиниција кривичног дела (члан 14) која од тада, осим предвиђености
законом, постојање противправности, захтева и постојање кривице.
Иако би се, са друге стране, из одредбе члана 2. КЗ-а, индиректно могло
закључити да се за изрицање васпитних мера и мера безбедности, које
сагласно члану 4. КЗ, такође, представљају кривичне санкције, кривица не
захтева, односно није на исти начин истакнута као код казни и мера упозорења. У свим годинама примене ЗМ-а, не само због изнетих противуречности, било је иницијатива, нарочито од практичара и јавности, али
и од истраживача и научних радника, за прецизирање или преиспитивање
одређених одредаба, практично за његове измене и допуне.
5. Да ли је не само оправдано, него и дозвољено, да одредбе о поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела и малолетним лицима као оштећеним у ЗМ-у у односу на нови ЗКП, буду неусклађене и неусаглашене? Ако су од исте врсте то је недопустиво, као и да нови ЗКП
не упућује на ЗМ као lеx spеciаlis , као што то чини КЗ. ЗМ није био усклађен у погледу адекватних законских чланова ни са раније важећим ЗКПом, у чему се карактеристични чланови 67. или 78. став 2. ЗМ-а. Због тога је било проблема и у судској пракси, када су у том погледу браниоци у
жалбама на првостепене одлуке, указивали на пропусте у решењима, као
битне повреде поступка и повреде кривичног закона. Доношењем новог
ЗКП-а, поставило се питање шта ће бити у тој ситуацији са ЗМ-ом, обзиром на значајне концепцијске и друге разлике, посебно што нови ЗКП
уводи расправну структуру поступка, једнакост оружја на главном претресу, терет доказивања је на странкама у поступку, предвиђено је унакрсно испитивање сведока, уведена тужилачка истрага, судија за претходни поступак и др. Напомињемо и да је основу одредби Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, од 1.1.2014. године, дошло до
значајних измена у надлежности судова за одлучивање у другостепеном
поступку у кривичној материји (значајан део надлежности апелационог
суда пребачен на више судове), док се одредбе о кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела од доношења ЗМ-а нису ме186
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њале, као што исте нису мењане ни након промена у територијалној организацији основних судова од истог датума.
Мишљења смо да су наведене законске промене, дале само један
део одговора или један правац за одговоре на отворена питања у будућим
променама у погледу евентуалних измена у организацији и стварној надлежности судовања, као што су: коме поверити првостепени поступак према малолетницима, у којим случајевима је неопходан припремни поступак
и ко ће га спроводити? Пажљиво би требало саслушати и размотрити
аргументе оних стручњака из области правосуђа који се залажу да би постојећу организациону шему требало задржати имајући у виду развој система, резултате и мукотрпно постигнуту специјализацију и сензибилност у раду, посебно у протеклих 10 година, уз неопходне измене и усклађивања са другим законским решењима, с тим што би се применом алтернативних, диверзионих и ресторативних, санкција и мера реално смањио број
предмета пред вишим и апелационим судовима. Наравно, за било коју варијанту организације и стварне надлежности у поступању се определимо,
сматрамо да је неопходно да се у институцијама и органима који убудуће
буду надлежни за рад са малолетним учиниоцима кривичних дела одмах
обезбеде неопходни кадровски, материјално-технички и други услови за
адекватну и ажурну примену свих законом предвиђених института и настави континуиран рад на пројектима додатне едукације и стимулације
судија и тужилаца за малолетнике за значајнију и ширу примену, те доградњу института, као што су нпр. васпитни налози и посебне обавезе.
6. Који су могући приоритетни правци будућих промена ЗМ-а није
се лако определити, али је сигурно да су значајне промене, само на основу
онога што смо изнели у овом раду, неопходне и хитне!
У односу на оно што је изнето у цитираном раду члана радне групе Министарства правде за израду новог законског текста, сматрамо да
није спорна потреба за употпуњавањем законског (и подзаконског!) регулисања нових института, попут васпитних налога. Такође, значајну измену представља и предлог за ширење могућности за примену
опортунитета кривичног гоњења малолетника, који би убудуће био могућ увек када је предмет кривичног поступка кривично дело за које је прописана као главна казна новчана казна или казна затвора до осам година,
уз обавезу јавног тужиоца за малолетнике да увек када се кривична пријава односи на такво кривично дело, обавезно официјелно преиспита мо187
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гућност да поступи по принципу опортунитета кривичног гоњења, било
условљено, било безусловно.
Међутим, проблеми у пракси би се могли појавити у ономе што се
у наведеном тексту назива "другачије фазно регулисање поступка према
малолетнику који се практично "скраћује" за један кривичнопроцесни стадијум. Ово тим пре што су две напред наведене намере радне групе повезују са једном од "великих новина", а то је "повратак" на раније решење у погледу стварне надлежности, која би у новом закону била одређивана према
критеријуму тежине кривичног дела који је предмет поступка", односно
ова би надлежност као што је био случај у ранијем законодавству за
малолетнике била подељена у првом степену на основне и више судове. Овде се, између осталог, може поставити и питање, због чега се одмах иде у
процес радикалне промене првостепене надлежности за поступање према
малолетницима, а да се претходно нису проверили и сагледали ефекти других предложених промена (шира примена васпитних налога и других диверзионих начина решавања случаја, као и начела опортунитета), те колико
ће судије и тужиоци на нивоу основних судова и тужилаштава бити у могућности да се додатно едукују и посвете раду у релативно малом броју
предмета према малолетницима, те да обезбеде довољно оспособљених и
сертификованих судија за рад у већима за малолетнике, као и шта ће радити судије за малолетнике у вишим судовима уколико не буду имали довољно предмета за рад, те како ће се у тим условима уопште неговати и
развијати специјалност судовања малолетницима?
У сваком случају, наглашавамо потребу за употпуњавањем законског и подзаконског регулисања и праксе примене васпитних налога, ресторативне правде и медијације као значајних елемената малолетничког
правосуђа. Поставља с, међутим, питање да ли су у делу планираних новина у малолетничком кривичном праву, довољне новине које се искључиво односе на васпитне налоге (уз уређивање њихове евиденције и статистике) и заводску васпитну меру – упућивање у васпитно-поправни дом, у
вези које се предлаже повећавање могуће дужине трајања мере, али и
уводи обавеза суда да одреди трајање ове васпитне мере у распону од
једне до пет година. Међутим, у наведеном раду "Реформа малолетничког кривичног права у Србији" се не наводи да ли је анаитзирана пракса и
да ли су разматране евентуалне промене у ЗМ у погледу концепције казне
малолетничког затвора, нити се помињу и преиспитују законска решења
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у погледу преосталих васпитних мера, као што су посебне обавезе, мере
појачаног надзора (посебно се не анализира мера из члана 18. ЗМ, која се
врло ретко примењује у пракси), упућивање у васпитну установу и упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање. Такође се не наводи
да се предлажу измене или новине у погледу мера безбедности које се могу изрећи малолетницима, иако су у претходном периоду уочене противуречности у погледу ових законских решења и њихове примене.
7. Васпитни налози се тек од претходне године практикују у свим
нашим већим градовима захваљујући пројекту који спроводи Републички
завод за социјалну заштиту уз подршку страних донатора. Сада се конкретно ради о пројекту пилотирања Стандарда и процедура примене васитних налога, као део пројекта Унапређење примене васпитних налога
који се спроводи од 2011. године, подржан од ИМГ у сарадњи са Владом
Норвешке и УНИЦЕФ-ом (2013. ИПА). И поред тога, реформа малолетничког правосуђа у овом делу је пред значајним дилемама: у којој мери
треба законом регулисати препоручене диверзионе мере (ко ће бити њихов носилац и финасијер: сектор социјалне заштите, сектор правосуђа
или ће се формирати неко удружење попут НЕУСТАРТ-а у Аустрији, којим је значајан део стручног и васпитног рада пренет на поменуто удружење стручњака и у приватни сектор), мере ресторативне правде и законом предвиђених начина алтернативног решавања одређених случајева.
Није спорно да би капацитет и могућности примене васпитних налога, посебно од стране јавног тужиоца, новим законским пројектом требало
још снажније афирмисати, али не само њих. У свим случајевима законског
уређивања, а и поводом доношења Правилника за примену васпитних налога,
не би требало додатно компликовати, мистификовати и успоравати процес
реализације истих, него га учинити лакшим, јаснијим и транспарентнијим, уз
поштовање стандарда и процедура, укључујући и принцип искључења јавности и професионалности-компетентности лица укључених у поступак, али и
уз могућност ревизије (преиспитивања, замене или одустанка) и по потреби
консултовања са другим струкама посредством водитеља случаја, те уз обавезне повремене едукације свих који су укључени у поступак.
Дакле, наша досадашња сазнања и искуства у примени института
васпитних налога, потврђују оно што тврде и страни експерти: нема јединственог решења за одређивање и примену васпитног налога. Све државе које их имају су развиле своје специфичне системе на основу сопствене
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правосудне традиције у пракси. Обзиром да су код нас васпитни налози феномен скоријег датума, неће бити могуће пратити било који страни пример и као таквог га примењивати, јер се овај систем једино може надограђивати на постојећој основи, при чему није спорно да он захтева измене
ЗМ-а или кохерентна подзаконска акта, јасна правила буџетирања и јасно
одређене улоге актера, апсолутно бољу сарадњу између свих учесника у поступању и усклађене Стандарде и процедуре примене које треба верификовати као минимум за цело подручје примене. Поставља се питање да ли
треба законски регулисати да стручно тело или удружење, односно поменути Савет, прати, анализира и унапређује овај део система у целини, али
и са аспекта специфичности одређених средина (обзиром да су у појединим
градовима заживеле Годишње конференције свих стручњака ангажованих
у области рада са малолетницима у сукобу са законом).
Зависно од концепције и решења која ће бити прихваћена приликом будућих промена ЗМ-а, а имајући у виду да се у пракси и према расположивој статистици запажа да је број пријава за вршење одређених
кривичних дела од стране малолетних лица испод 14 година константно
релативно висок, посебно у већим урбаним центрима у нашој земљи, на
више стручних скупова професионалаца из ове области је предложено да
се ово питање посебно размотри и реши, при чему се не наводи како би се
могло утицати на овај негативни тренд. Предлажемо да се новим законским решењима не затвори простор и могућност за да се кроз област коју регулише ЗМ, на пример, настављајући се на део законског текста који
се односи на васпитне налоге, или кроз законска решења из области социјалне и породичне заштите, оставе факултативне могућности примене
одређених превентивно-васпитних мера уз сагласност малолетног лица и
његових законских заступника, иако нема навршених 14 година живота
(узраста 12-13 година), а које не би биле кривичне санкције у смислу одредбе члана 4. став 3. КЗ, као што то нису ни васпитни налози.
8. Поред изнетог, иако није спорно да се у процесу доградње нашег законодавства према малолетним учиниоцима кривичних дела, морају уважити одредбе свих међународних докумената попут Конвенције о
правима детета, најновије Смернице ЕУ за ову област и других докумената које је усвојила наша земља, па и предлоге и решења из докумената
које нисмо усвојили, не треба да заборавимо да нам је у време започињања овог процеса скренута пажња да инструменте који су саставни део
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релевантног међународног права треба да уводимо у облику који се препоручује или одговара нашим специфичним потребама, али и могућностима. Дакле, поједина решења из ЗМ-а, па и нове институте, треба, после
вишегодишње примене и искустава, кориговати тако да буду применљиви и реални, подношљиви за наше грађане као пореске обвезнике, а да се
сачува дух савремености и модерности ЗМ-а. Оно што је до сада био највећи проблем у пракси, јесте да се обезбеде сви неопходни услови за законит, квалитетан и ажуран рад надлежних органа и установа, те оствари неопходна међусекторска сарадња и једнака пракса у погледу права
малолетника на целој територији РС. Иако се то и раније знало и уочавало, поставља се питање зашто су све до сада предложене радне верзије измена и допуна ЗМ-а заобилазиле критичку анализу предлога за измену
и допуну одређених чланова. Симптоматичан је случај одредбе члана 79.
ЗМ-а који, у два става, наизглед логично и лаконски, регулише питање
трошкова поступка?
Већ смо навели да према важећим законским решењима из чланова 49, 79. и 154. ЗМ-а, уколико осумњичени малолетник, односно његов законски заступник или сродници не ангажују браниоца или малолетно лице
као оштећени пуномоћника, по својој иницијативи и на свој трошак, суд
је дужан да га постави по службеној дужности и то приликом првог саслушања малолетника, као и током читавог поступка, из реда адвоката
који поседују сертификат о посебним знањима у овим областима. Уколико се малолетнику изрекне нека од васпитних мера, а не казна малолетничког затвора, и ако малолетник нема приходе или имовину, трошкови
поступка су на терет буџетских средстава. Ово је убедљиво најчешћа
ситуација, држава у целини плаћа све трошкове браниоца и пуномоћника,
а углавном и све друге трошкове ових поступака и то без обзира на врсту или тежину кривичног дела, евентуално признање дела, предлог за
намирење оштећеног или чињеницу да у целом току поступка и законски
заступник односно старатељ присуствују радњама које се обављају са
малолетницима, што са малолетницима као пријављеним учиниоцима
кривичног дела поступају сертификовани судије, тужиоца и полицајци,
па и браниоци, специјалистички образовани и едуковани водитељи случаја
и што се цео поступак одвија на нивоу Вишег суда и тужилаштва, а по
жалби и пред месно надлежним Апелационим судом.
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Након првих неколико месеци примене новог ЗКП-а , у пракси рада
појединих судова и јавних тужилаштава, поставило се као спорно питање
који орган поставља (а самим тим и сноси трошкове) пуномоћника малолетном - оштећеном у ситуацији када је потребно да млт. оштећени буде
испитан у тужилачкој истрази, па је изнето мишљење, имајући у виду одредбу чл. 154 ЗМ-а, која предвиђа у ст. 1. да малолетно лице мора да има
пуномоћника од првог саслушања окривљеног, а у случају да нема пуномоћника, њега ће решењем из реда адвоката који су стекли посебна знања из
области права детета и кривичноправне заштите малолетних лица поставити председник суда. Обзиром да нови ЗКП не поседује одредбе које се
односе на ситуацију када је потребно да млт. оштећени буде испитан у
оквиру тужилачке истраге, о овом питању се Високи савет судства (ВСС)
изјаснио кроз мишљење да орган који води поступак поставља пуномоћника малолетном оштећеном, у конкретном случају тужилаштво. По оцени
ВСС нема основа да то ради суд, јер суд као орган не учествује у поступку
у фазе истраге који је неизвестан и не мора да значи да ће доћи до оптужења и покретања поступка пред судом.
Требало би озбиљно и одговорно размотрити предлог изнет у радној верзији Закона о изменама и допунама ЗМ-а из 2011. године, да одбрана
малолетника не буде обавезна за кривична дела запрећена казном до 3 године затвора. Сматрамо да би се не само судије и тужиоци за малолетнике, него и други заинтересовани за ову област, требали изјаснити о следећем: да ли је оправдано и реално да се уместо постојећег принципа по коме
малолетник мора имати браниоца у свим поступањима пред судом, законом предвиди да то буде ограничено према кривичној санкцији запрећеној
за одређена тзв. тежа кривична дела, а да се у одређеним специфичним
случајевима и у одређеним процесним ситуацијама, као што је главни претрес или жалбени поступак, односно када суд полазећи од начела ЗМ-а
процени да је то потребно, малолетницима постављају браниоци по службеној дужности. Ово тим пре што су, према доступним сазнањима о
новим законским решењима, за малолетнике-осумњичене није предвиђена
тужилачка истрага, него ће се поступак водити пред судијом за малолетнике уз учешће старатеља и водитеља случаја из ЦСР-а, а трошкови одбрана по службеној дужности и трошкови пуномоћника малолетних лица
као оштећених, су од почетка спровођења ЗМ-а вишеструко увећани и
представљају вероватно највеће трошкове и улагања у овој области.
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9. Осмишљен и синхронизован напредак у области правосуђа за
малолетнике није могућ без активирања рада Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција
према малолетницима, као еминентно стручног, вишесекторског и обједињујућег тела – законске категорије из члана 166. ЗМ-а, који је у овом
тренутку блокиран јер је његовим члановима мандат истекао пре више
од годину дана. Уз подршку захтевима из праксе за његов хитан избор и
реконститусање и по потреби преиспитивање Правилника о раду, морамо приметити да надлежни органи и удружења из ове области, попут
поменутог Савета, али и надлежни сектори Министарства правде и Министарства за рад и социјалну заштиту, са пратећим институцијама,
до сада нису увек на одговарајући начин уважавали и стављали на дневни
ред, као и на суд јавности, иницијативе и предлоге које су им практичари
у овој области упућивали.
То што су неопходне хитне и темељне промене ЗМ-а, не значи да
промене треба припремити искључиво у уском кругу познавалаца материје, процедуру спровести по хитном поступку и као"свето слово". Без
одговарајуће стручне и јавне расправе, те њене координације од стране
надлежних државних органа и поменутог надлежног тела, као и ангажовања и уважавања ставова и сазнања науке, струке и заинтересоване
јавности, те упоредноправних искустава, посебно из региона - није могуће доћи до таквих законских решења која ће бити савремена, спроводива,
у складу са нашим могућностима и специфичностима, и у најбољем интересу малолетника и друштва у целини. Једном учињене значајне промене
у овој специфичној области треба тако припремити и извести у, надамо
се, стабилизованој територијалној и функционалној организацији правосуђа и социјалне заштите, да остану на снази дужи период времена у коме се могу пратити (статистички и критички) и унапређивати и дограђивати као систем.
10. Требало би да што пре поменута радна група Министарства
правде, уз сагласност Савета за ову област, те у сарадњи са Врховним
касационим судом, Високим саветом судства и Државним већем тужилаштва, уз активно учешће апелационих и виших судова и тужилаштава,
те усаглашено са сектором социјалне заштите и другим државним и невладиним субјектима који партиципирају у овој области, предложи и објави радну верзију новог законског пројекта и организује отворену струч193
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ну јавну расправу, па када размотре и оцене све примедбе и сугестије,
предложи Влади и Народној скупштини РС, Закон о изменама и допунама
ЗМ-а или нови законски пројекат и подстакну рад на осталим актуелним
питањима у овој области.
Такође, по нашем мишљењу не постоје реалне шансе за успех у
процесу измена одредаба постојећег ЗМ-а, а затим и за његову свестрану
примену, уколико се одмах након објављивања прве радне верзије предстојећих промена, активно у овај процес не укључе, уз судије, тужиоце,
полицајце, браниоце за малолетнике, те водитеље случаја, и: Правосудна
академија, Министарство за рад и социјалну заштиту, Републички завод
за социјалну заштиту, МУП РС, струковна удружења судија, тужилаца,
социјалних радника, Адвокатска комора, научно-образовне институције,
локалне самоуправе, НВО, родитељи или стараоци малолетника и сами
малолетници.
-

-

-

Да ли нам је за све оно што би хтели да изменимо у постојећем
или унесемо у нови ЗМ неопходан нови закон или је довољно темељно изменити и допунити одредбе постојећег? На основу изнетог, произлази да
то није основни и најважнији проблем у разматраној материји. Док се не
објаве и образложе сви разлози са аспекта струке, науке и истраживања, опредељење радне групе Министарства правде да се припрема доношење новог ЗМ-а, је са становишта оних који ће спроводити закон, неопходно и потребно као хитне измене и допуне пре свега решења из ЗМ-а
која су се показала као спорна или недоречена, али и потенцијално нови
експеримент, који би, уз хронични недостатак средстава и капацитета,
могао да олакша или додатно закомпликује, до сада нерешена питања и
проблеме у спровођењу постојећег ЗМ-а.
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Софија Зарубац,
судија Прекршајног суда у Новом Саду

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОТРОШАЧА
ПО ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА
1. Уводна разматрања
У складу са преузетим обавезама по Споразуму о стабилизацији и
придруживању у циљу хармонизације права Републике Србије са тзв. потрошачким упутствима Европске уније је 2010. године донет Закон о заштити
потрошача1 који је представљао новину у том смислу да је њиме постављен
систем права потрошача на начин на који систем права потрошача функционише и у земљама Европске уније. Међутим, поменути закон је у пракси показао извесне слабости, а посебно у делу који се односи на заштиту колективних права потрошача за које је био предвиђен парнични поступак, те је
2014. године донет нови Закон о заштити потрошача2, који заштиту колективних права потрошача поверава органима управе.
Основно и најважније питање положаја потрошача је свакако питање
заштите његовог положаја, што је изричито предвиђено и у члану 90 Устава
Републике Србије којим је прописано да Република Србија штити потрошаче
и да су забрањене радње усмерене против здравља, безбедности, приватности потрошача као и све нечасне радње на тржишту. Нови Закон о заштити
потрошача, за разлику од претходног, експлицитно прописује да је основни
циљ заштита потрошача, те се ради постизања тог циља између осталог прописују и права и обавезе потрошача. На овом месту треба приметити да је законом прописан већи број права него обавеза потрошача, што сматрамо
правно коректним с обзиром на положај потрошача као економски слабије
стране3. Права потрошача су прописана на два начина:
1) као основна права у посебном члану;
1
2

3

"Службени гласник РС" 73/2010 од 12.10.2010. године
"Службени гласник РС" број 62/2014 oд 13.6.2014. године, ступио на снагу
21.6.2014. године а примењује се од 22.9.2014. године
Нови закон, за разлику од старог, прописује да се приликом тумачења и примене
закона мора узети у обзир положај потрошача као економски слабије стране
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2) као посебна права у оквиру законских поглавља о заштити права потрошача у одређеној области при чему су нека непосредна, односно
јасно прописана као право потрошача, док су друга прописана као обавеза
трговца из којих произлази одређено право потрошача.
С обзиром на све што је речено за положај потрошача, обавезе нису прописане као основне на начин на који је речено за права потрошача,
већ само у оквиру поглавља о заштити права у одређеној области.
У овом реферату ћемо се најпре упознати са појмом потрошача,
основним правима потрошача и обавезујућом природом тих права, појединачним правима и обавезама из поглавља која се односе на заштиту
права потрошача, да би на крају дошли до неких општих закључака релевантних за питање положаја потрошача у Републици Србији. Приликом
обраде материје држаћемо се одредаба новог Закона о заштити потрошача, уз осврт на поједина решења претходног закона у мери која је нужна
за приказивање новина које поменути закон доноси.
2. Појам потрошача
Потрошач, као централни и најважнији субјект ради чије заштите
је и донет овај законски пропис, намеће потребу да се једном прецизном
одредбом дефинише сам појам потрошача да би се могло одредити коме
уопште припадају права и обавезе прописане овим законом и ко има право на правну заштиту. Ту потребу је уочио и наш законодавац те је у члану 5, на идентичан начин као и у претходном закону, дао законску дефиницију потрошача кога је одредио као физичко лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној или
другој делатности. Из овако постављене дефиниције можемо извући три
елемента на основу којих се одређује да ли се неки учесник на тржишту
сматра потрошачем или не. Ти елементи су:
1) да је у питању физичко лице;
2) да је учесник на тржишту који прибавља робу или услуге;
3) да је то прибављање у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој делатности.
Да би се одређено лице сматрало потрошачем потребна је кумулација сва три наведена елемента.
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3. Основна права потрошача
Листа основних права потрошача и суштина садржаја тих права је
на идентичан начин прописана и у старом и у новом закону, уз извесна
терминолошка одступања која не задиру у суштину права. То су право на:
1) задовољавање основних потреба - доступност најнужнијих
роба и услуга, као што су храна, одећа, обућа и стамбени простор, здравствена заштита, образовање и хигијена;
2) безбедност - заштита од робе и услуга које су опасне по живот,
здравље, имовину или животну средину или робе чије је поседовање или
употреба забрањена;
3) обавештеност - располагање тачним подацима који су неопходни за разуман избор понуђене робе и услуга,
4) избор - могућност избора између више роба и услуга по приступачним ценама и уз одговарајући квалитет,
5) учешће - заступљеност интереса потрошача у поступку доношења и спровођења политике заштите потрошача и могућност да преко
удружења и савеза удружења за заштиту потрошача буде заступљен у поступку усвајања и спровођења политике заштите потрошача;
6) правну заштиту - заштита права потрошача у законом предвиђеном поступку у случају повреде његовог права и накнада материјалне и
нематеријалне штете коју му причини трговац;
7) едукацију - стицање основних знања и вештина неопходних за
правилан и поуздан избор производа и услуга, као и знања о основним
правима и дужностима потрошача и начину њиховог остваривања;
8) здраву и одрживу животну средину - живот и рад у средини
која није штетна за здравље и добробит садашње и будућих генерација,
правовремено и потпуно информисање о стању животне средине.
4. Обавезујућа природа
Права утврђена законом припадају потрошачу и прописано је да
потрошач не може да их се одрекне. Одредбе уговора које директно или
индиректно ускраћују или ограничавају права потрошача која произлазе
из закона су ништаве4. Прописана је делимична ништавост у случају да
4

Оваква формулација у новом закону нам се чини правно прецизнија у односу на
формулацију претходног закона који је прописивао ништавост поједине одредбе
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уговор може да производи правно дејство без те одредбе5. Понуда за закључење уговора коју потрошач даје трговцу не обавезује потрошача да
понуду одржи. Обрнуто не важи, што значи да је трговац везан својом понудом. Уважавајући све ставове за и против оваквог законског решења,
законодавац се очигледно водио положајем потрошача као економски
слабије стране6. Закон о заштити потрошача се примењује и на уговоре
који за циљ или последицу имају изигравање примене његових одредаба.
Идентичну формулацију садржи и претходни закон, с тим што уместо
термина изигравање примене закона садржи термин избегавање примене
закона, што нам се чини прихватљивије јер је изигравање закона институт
међународног приватног права. Из свега до сада реченог се може закључити да је одредба о обавезујућој природи такође заштитног карактера.
5. Информисање потрошача и едукација
Ово законско поглавље представља уствари конкретизацију
основних права потрошача на обавештеност и едукацију. На први поглед
је уочљиво да већина одредаба представља обавезе за трговца, али треба
приметити да из тих обавеза произлазе и одређена права потрошача. Те
обавезе су:
1) да на недвосмислен, читак и лако уочљив начин истакне продајну цену, односно јединичну цену робе или услуге;

5

6

уговора између потрошача и трговца које су супротно одредбама закона закључене
на штету потрошача, што је могло да доведе до произвољности у тумачењу која је
одредба на штету потрошача. Новим законом је разјашњено да су у питању одредбе уговора које директно или индиректно ускраћују или ограничавају права потрошача, што смањује могућност произвољности
Иако је Закон о заштити потрошача lex specialis у односу на Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Службени
лист СРЈ" 31/93 и "Службени лист СЦГ" 1/2003 - Уставна повеља) који се примењује
на односе између потрошача и трговца који нису уређени одредбама Закона о заштити
потрошача, сматрамо много прецизнијом одредбу члана 105. ЗОО по којој ништавост
неке одредбе уговора не повлачи ништавост самог уговора ако он може опстати без
ништаве одредбе и ако она није била ни услов уговора ни одлучујућа побуда због
које је уговор закључен. Ради се дакле о два кумулативна услова за останак на снази
уговора од којих у Закону о заштити потрошача видимо само први услов.
Основу за другачије мишљење налазимо у Закону о облигационим односима у делу који се односи на понуду и пре свега дејство понуде.
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2) да сачини ценовник или тарифник услуга и да га истакне у излогу, односно пословним просторијама или на другом месту на коме нуди
вршење услуга;
3) да уколико нуди или оглашава вршење услуге трајног снабдевања електричном енергијом, гасом, топлотном енергијом или водом путем
цевовода у понуди или огласу јасно истакне јединичну цену потрошене
електричне енергије или топлотне енергије и јединичну цену потрошене
воде или гаса;
4) да на бензинској станици јединичне цене горива истакне на начин којим се лицу које управља моторним возилом у правцу бензинске
станице омогући да цене лако и благовремено уочи;
5) да на улазу у простору за паркирање моторних возила истакне ценовник којим се лицу које управља моторним возилом у правцу паркиралишта омогућава да цене и број слободних места лако и благовремено уочи;
6) да у угоститељском објекту за пружање услуга исхране и пића
на столовима истакне или преда ценовник сваком потрошачу пре пријема поруџбине, а на захтев потрошача и приликом плаћања7 као и да
ценовник хране и пића истакне и на улазу у угоститељски објекат;
7) да у угоститељском објекту за смештај ( хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа,
апартман, соба и сл.) истакне продајну цену смештаја, пансиона и полупансиона и износ боравишне таксе на видљивом месту, у свакој соби и на
рецепцији као и продајну цену хране и пића у ценовницима који морају
бити доступни потрошачима у довољном броју примерака и на местима
на којима се потрошачи услужују;
7) да приликом оглашавања наведе продајну цену робе или услуге
и јединичну цену робе или услуге;
8) да потрошачу изда рачун;
9) да пре закључења уговора о продаји робе или пружању услуге
потрошача на јасан и разумљив начин на српском језику и језику и писму
националне мањине у складу са законом обавести о:
7

Посебно скрећемо пажњу на ово право, јер већина просечно информисаних потрошача и не зна да има право да захтева ценовник и приликом плаћања
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а) основним обележјима робе или услуге, пословном имену, матичном броју, адреси седишта и броју телефона, продајној цени или начину на
који ће се продајна цена обрачунати ако се природе робе или услуге не може
утврдити унапред, као и о свим додатним поштанским трошковима и трошковима транспорта и испоруке и могућности да се ти трошкови могу ставити потрошачу на терет, начину плаћања, начину и року испоруке, начињу извршења других уговорних обавеза, постојању законске одговорности због
несаобразности робе или услуге уговору, начину изјављивања рекламације
трговца а нарочито о месту пријема и начину поступања трговца по њима,
као и условима који се односе на остваривање права потрошача по основу саобразности, о доступности резервних делова за техничку робу, прикључних
апарата, техничког сервиса, одржавања и оправке за време и после престанка
периода у којем одговара са несаобразност уговору, односно после престанка
производње и увоза робе, условима за раскидање уговора ако је закључен на
неодређено време или ако се продужава аутоматски
б) у зависности од околности конкретног случаја и врсте робе или
услуге и о трајању уговора, минималном трајању уговорних обавеза,
функционалности, укључујући и мере техничке заштите дигиталног садржаја, релевантној интероперабилности дигиталног садржаја са хардвером
и софтвером о којима трговац има сазнања или о којима се разумно може
очекивати да има сазнања као и о постојању и условима постпродајних
услуга и гаранција.
Неколико права је непосредно и прописано као права потрошача и
то су:
1) да захтева поништај уговора8 ако трговац на поступи у складу
са обавезом обавештавања без обзира на то да ли је трговац имао намеру
да га пропуштањем наведе на закључење уговора9;
2) да не плати било какав облик додатних трошкова, укључујући
поштанске трошкове и трошкове транспорта и испоруке ако трговац није
добио изричиту сагласност потрошача за конкретне додатне трошкове;

8

9

Законска терминологија је поништење уговора, али сматрамо израз поништај примеренијим, посебно јер се на другом месту у истом ставу говори о поништају уговора
Право да се захтева поништај уговора престаје истеком годину дана од дана закључења уговора
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3) право на едукацију и информисање коју спроводе удружења и
савези удружења за заштиту потрошача на независтан и објективан начин
који не сме да садржи било какав облик оглашавања.
Што се тиче обавеза потрошача, из закона недвосмислено произлази обавеза плаћања новчаног износа за прибављену робу или пружену
услугу.
6. Права и обавезе потрошача из уговора на даљину и уговора
који се закључује изван пословних просторија
Поглавље које се односи на остваривање права из уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија послодавца
су такође заштитног карактера и акценат је на заштити потрошача у
остваривању права из ових уговора, али смо ми приказ прилагодили теми
овог реферата. Дужности трговца су по закону:
1) да на јасан и разумљив начин потрошача обавести о:
а) адреси на којој послује ако не послује на адреси на којој му је
седиште или пребивалиште, броју факса и адреси електронске поште трговца у чије име поступа и на коју потрошач може да изјави рекламацију,
продајној цени која обухвата укупне трошкове за обрачунски период у
случају уговора са неодређеним трајањем или уговора који садржи претплату, када се оваквим уговором предвиђа плаћање фиксне суме продајне
цена обухвата укупне месечне трошкове, када се укупни трошкови не могу поуздано унапред обрачунати саопштава се начин на који ће се продајна цена обрачунати, трошку коришћења средстава комуникације на даљину за закључење уговора када се тај трошак обрачунава на основи различитој од основне тарифе, остваривању права на одустанак од уговора,
обавези да плати трговцу разумне трошкове у одређеном случају, када
право на одустанак од уговора није предвиђено о податку да потрошач не
може да користи то право, постојању његовог уговорног односа са поштанским оператором преко кога потрошач може да у случају рекламације због несаобразности да пошаље робу о трошку трговца,
б) у зависности од околности конкретног случаја и врсте робе или
услуге и о дужности потрошача да сноси трошкове повраћаја робе, постојању примењивих кодекса добре пословне праксе и начину на који се може стећи увид у садржај кодекса, минималном трајању уговорних обавеза
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потрошача у складу са уговором, постојању и условима за полагање депозита или других финансијских гаранција које потрошач на захтев трговца
треба да плати или достави, могућности приступа вансудским механизмима за решавање спорова које трговац унапред прихвата;
2) да пре закључења уговора о пружању финансијских услуга на
даљину потрошача обавести о основним обележјима финансијске услуге,
продајној цени финансијске услуге укључујући порезе, таксе, трошкове и
накнаде, односно о начину обрачунавања цене ако продајна цена финансијске услуге не буде исказана, посебним ризицима који се односе на одређени финансијски инструмент, периоду за који важе дата обавештења и
начину плаћања;
3) да у тренутку закључења уговора изван пословних просторија а
најкасније приликом испоруке робе преда потрошачу у писаној форми
образац за одустанак, читко и разумљиво обавештење на српском језику10
и примерак потписаног уговора;
4) ако телефоном назове потрошача у намери да закључи уговор
на даљину да одмах након почетка разговора предочи свој идентитет и да
је позив учињен у комерцијалне сврхе, и да у разумном року по закључењу уговора а најкасније у времену испоруке робе или почетка пружања
услуге на трајном носачу записа преда потрошачу образац за одустанак,
читко и разумљиво обавештење и уговор или исправу о уговору;
5) да у року од 30 дана од дана закључења уговора изврши услугу
или испоруку робе осим ако није нешто друго уговорено;
6) да у случају одустанка од уговора без одлагања изврши повраћај
уплата које је примио од потрошача, укључујући и трошкове испоруке, а најкасније у року од 14 дана од дана када је примио образац за одустанак.
Закон непосредно прописује право потрошача да
1) одустане од уговора закљученог на даљину односно изван пословних просторија у року од 14 дана без навођења разлога и додатних трошкова
изузев трошкова које по закону сноси у случају одустанка од уговора.
Прописано је неколико дужности потрошача:
10

Обавештење се односи на оно о чему је по закону трговац дужан да обавести потрошача
204

Прекршајна секција
1) да сноси трошкове повраћаја робе у случају одустанка од уговора и, за уговоре на даљину, уколико се роба због својих карактеристика не
може вратити поштом, трошкове враћања робе11;
вора12;

2) да плати трговцу разумне трошкове у случају одустанка од уго-

3) да у случају одустанка од уговора врати робу трговцу или лицу
овлашћеном од стране трговца без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дан када је послао образац за одустанак.
На овом месту напомињемо да претходни закон не говори толико
о обавезама потрошача као овај, већ је акценат превасходно на обавезама
трговца и правима потрошача.
7. Права и обавезе потрошача из уговора о продаји
Поглавље које регулише питање заштите потрошача у остваривању права из уговора о продаји прописује дужности продавца и права потрошача, док се законодавац експлицитно не изјашњава о обавезама потрошача. Продавац је дужан да:
1) преда потрошачу робу или исправу на основу које се роба може
преузети без одлагања а најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора, ако нешто друго није уговорено;
2) да преда робу потрошачу у количини и квалитету који су уговорени;
3) када уз продају робе нуди испоруку на адресу коју одреди потрошач да робу испоручи у уговореном року и уговореном стању уз обавезну писану потврду о издавању робе13;
4) да потрошачу преда упутство за употребу и монтажу, односно
друге информације којима се потрошач упознаје са својствима техничке робе, када је то битно, а с обзиром на њену природу, својства и намену у складу
с посебним прописима, на српском језику на јасан и разумљив начин;
11

12

13

Ова дужност је у директној корелацији са обавезом трговца да обавести потрошача
о постојању такве дужности
Детаљније о томе шта се подразумева под разумим трошковима видети у члану 35.
Закона о заштити потрошача
Наглашавамо да ова обавеза постоји једино и искључиво у случају када уз продају
робе продавац нуди испоруку на адресу коју одреди потрошач
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5) испоручи робу која је саобразна уговору14;
6) да изда гарантни лист15;
7) на продајном месту видно истакне обавештење о начину и месту пријема рекламације16 и да обезбеди присуство лица овлашћеног за
пријем рекламације у току радног времена;
8) да води евиденцију примљених рекламација и да је чува најмање две године од дана подношења рекламације потрошача;
9) да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу на
изјављену рекламацију17;
10) да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност потрошача.
Права потрошача су:
1) да одржи на снази уговор ако продавац не испоручи робу у уговореном року, а испуњење обавезе у том року је битан састојак уговора или је
потрошач обавестио продавца пре закључења уговора да је испорука на одређени дан, односно у уговореном року од суштинског значаја за њега, на тај
начин што без одлагања остави накнадни рок за испуњење уговора18;
2) ако испоручена роба није саобразна уговору и ако је обавестио
продавца о несаобразности захтева од продавца да отклони несаобра14

Детаљније о питању саобразности видети у чл. 50-52. Закона о заштити потрошача
Законом је прописано да је давалац гаранције дужан да на захтев потрошача изда гарантни лист који се по правилу сачињава у писаном облику, на папиру, и садржи све
податке из гаранције наведене на јасан и читљив начин, лако разумљивим језиком
16
Нови Закон о заштити потрошача доста детаљније и опширније уређује питање рекламације у односу на претходни који је то чинио прилично штуро и прописивао је
дужност трговца да без одлагања а најкасније у року од 15 дана од пријема рекламације одговори потрошачу са изјашњењем о поднетом захтеву и предлогом његовог решења.
17
Одговор на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију,
изјашњење о захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације, с тим да тај рок не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку
робу и намештај, од дана подношења рекламације
18
Уколико не остави накнадни рок за испуњење уговор се раскида по самом закону.
Уколико трговац не испоручи робу ни у накнадном року последица је идентична,
односно уговор се раскида по самом закону
15
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зност, без накнаде, оправком или заменом, односно да захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе;
3) да захтева издавање гарантног листа;
4) да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права
везаних за саобразност робе и гаранцију, као и због погрешно обрачунате
цене и других недостатака;
5.) право на накнаду штете ако докаже да је претрпео штету, да је
производ имао недостатак и да постоји узрочна веза између тог недостатка и претрпљене штете19.
Иако се нигде у закону не говори о обавезама потрошача, неспорно је да потрошач има обавезу да исплати цену, с обзиром на правну природу и карактер уговора о продаји.
8. Права и обавезе потрошача из уговора о пружању услуга
У овом поглављу су у првом плану дужности на страни продавца
и права потрошача, али се за разлику од претходног говори и о обавезама
потрошача. Дужности продавца су:
1) да за израду ствари употреби материјал средњег квалитета ако
је уговорено да продавац изради ствар од сопственог материјала чији квалитет није уговорен;
2) да прибави материјал и резервне делове који су потребни за извршење услуге, ако није другачије уговорено;
3) да услугу изврши на уговорени начин, по правилима струке и са
професионалном пажњом;
4) да прибави сагласност потрошача за обављање додатног рада
ако се приликом пружања услуге укаже потреба за додатним радом;
5) да омогући потрошачу да контролише обављање посла и даје
упутства када то одговара природи посла;
6) да без одлагања обавести потрошача ако се приликом или након
закључења уговора утврди да с обзиром на цену, вредност и друга обе19

Оваква законска формулација нам указује да су у питању кумулативни услови који
се морају испунити да би оштећени имао право на накнаду штете
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лежја услуге или друге околности, услуга очигледно не одговара потребама потрошача или је њена цена значајно виша од износа који је потрошач
могао разумно да очекује;
7) да без одлагања обавести потрошача о обустави пружања услуге до уплате цене ако је потрошач доспео у доцњу услед неизвршења обавезе да плати цену или део цене унапред;
8) да потрошачу пружи услугу која је саобразна уговореној20.
Права потрошача су:
1) да контролише обављање посла и даје упутства када то одговара природи посла21;
2) да упозори продавца ако се у току пружања услуге утврди да се
продавац не придржава услова из уговора, односно да пружање услуге не
врши у складу са уговором услед чега настане опасност да извршена
услуга буде несаобразна уговореној и одреди примерен рок за отклањање
утврђених неправилности;
3) да раскине уговор без остављања примереног рока за извршење
услуге и захтева накнаду штете ако је очигледно да продавац не може извршити саобразну услугу у року који је битан елемент уговора22;
4) да раскине уговор без остављања примереног рока за извршење
услуге и захтева накнаду штете ако продавац касни са извршењем услуге
у односу на уговорени рок који није битан елемент уговора, а потрошач
нема интерес за извршење услуге после уговореног рока;
5) да захтева од продавца да изврши саобразну услугу ако услуга
није саобразна уговореној23.
Законом је експлицитно прописана обавеза потрошача да плати
цену после извршења услуге ако нешто друго није уговорено, а ако је уговорен рок плаћања услуге примењује се оно што је уговорено.
20

Детаљније о питању саобразности услуге видети у чл. 80. и 81. Закона о заштити
потрошача
21
Ово право потрошача је у директној корелацији са дужношћу продавца да му то
омогући
22
Дакле да би имао ово право неопходно је да је претходно очигледно да продавац не
може извршити саобразну услугу у року који је битан елемент уговора
23
Ако услуга није саобразна уговореној, на права потрошача и одговорност продавца
сходно се примењују одредбе чл. 50-56. закона, које се односе на уговор о продаји.
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9. Права и обавезе потрошача из уговора о туристичком путовању
и временски подељеном коришћењу непокретности
Као што се из поднаслова може видети, у овом поглављу је регулисана заштита потрошача из два уговора, о туристичком путовању и временски подељеном коришћењу непокретност. Ради јаснијег приказивања
права и дужности потрошача у оквиру овог поглавља ће се налазити два
одвојена дела, при чему на овом месту само указујемо на одредбу закона
која се односи на посебна права ученика и студената на школовању односно студијама у иностранству јер би потпунија анализа исте превазишла
оквире овог рада у смислу дужине реферата, али је свакако вредна пажње.
9.1. Права и обавезе потрошача из уговора
о туристичком путовању
Нови закон, за разлику од старог који је употребљавао општи термин трговац, садржи прецизнију терминологију те прописује дужности за
организатора туристичког путовања, односно посредника у продаји24. Те
дужности су:
1) да у примереном року пре закључења уговора о туристичком путовању на српском језику потрошача обавести о: продајној цени туристичког путовања, укључујући све порезе и додатне трошкове, као што су лучке
и аеродромске таксе за укрцавање или искрцавање или боравишне таксе,
укупном износу средстава који је потрошач дужан да плати пре отпочињања туристичког путовања и распореду доспећа и износу оброчних отплата,
одредишту, средствима, карактеристикама и категоријама превоза, датумима, времену и месту поласка и повратка, времену и месту привременог заустављања, врсти превоза и својствима превозног средства и опремљености
и степену удобности превозног средства и услуга у превозном средству,
смештајном објекту (локација, врста, категорија и садржај туристичког
објекта према важећим прописима државе у којој се налази), смештајној јединици (соба, апартман, студио, опремљеност, ниво удобности и др), броју,
распореду врсти, карактеристикама и начину услуживања оброка, посетама, излетима и другим услугама које су укључене у цену туристичког путовања, могућности осигурања које покрива трошкове отказа туристичког пу24

Сматрамо овакво законско решење коректним, с обзиром на раширену праксу субагентуре у продаји туристичких аранжмана
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товања од стране потрошача у случају несреће или болести или трошкове
помоћи и повратка са туристичког путовања, подацима потребним за реализацију туристичког путовања и документима и роковима за прибављање
виза, као и са царинским, граничним и административним формалностима,
потпуним и важећим здравственим условима који се захтевају за туристичко путовање и боравак уз детаљне здравствене препоруке, условљавању реализације туристичког путовања, броју пријављених путника и року за обавештавање потрошача о раскиду уговора о туристичком путовању у случају
недовољног броја пријављених путника, називу, пословном имену и седишту организатора путовања, односно посредника ради достављања писмена
у судском поступку, називу и адреси лица са којим је закључен уговор о гаранцији путовања за случај инсолвентности;
2) да приликом закључења уговора о туристичком путовању а најкасније пре отпочињања туристичког путовања достави потрошачу обавештење о локалном представнику или локалној агенцији организатора од
које по потреби може да затражи помоћ, броју телефона за хитне случајеве и другим подацима ради непосредног контакта са организатором;
3) да пре закључења уговора о туристичком путовању а најкасније
14 дана пре поласка достави потрошачу обавештење о обавези достављања података који омогућавају непосредан контакт са малолетником које
путује или борави у иностранству без пратње родитеља или старатеља,
као и о имену, адреси и броју телефона лица одговорног за малолетника у
месту боравка у иностранству;
4) да потрошача на јасан и разумљив начин обавести о подацима
из тачке 1) и то без накнаде, у писаној форми и текстом који је исписан
симболима исте величине као у уговору;
5) у случају оглашавања и нуђења на продају туристичког путовања да обавести потрошача о праву да добије обавештење о подацима из
тачке 1) и начину на који може да добије те податке;
6) да после потписивања уговора о туристичком путовању потрошачу преда најмање један примерак потписаног уговора;
7) да обавести потрошача о свакој промени података из тачке 1) у
примереном року пре закључења уговора о туристичком путовању у писаној форми, односно средством комуникације на даљину којим је потрошач извршио резервацију;
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8) да без одлагања саопшти измене потрошачу ако пре уговореног
дана отпочињања туристичког путовања организатор утврди да је принуђен да измени поједине битне одредбе уговора као што су цена, дестинација, превозно средство, карактеристике или категорија превоза, датум,
врсту, локацију, категорију или ниво удобности смештаја;
9) да потрошачу пружи туристичко путовање на начин уговорен у
складу са обавештењем о подацима из тачке 1)25;
10) да понуди потрошачу друге одговарајуће услуге до окончања туристичког путовања без додатних трошкова за потрошача ако после отпочињања туристичког путовања утврди да потрошачу нису пружене односно да
неће бити у могућности да потрошачу пружи услуге саобразне уговору;
11) има прописану гаранцију путовања за случај неспособности
плаћања и то полису осигурања или гаранцију банке;
12) да потрошачу омогући да се на једноставан и приступачан начин обраћа лицу одговорном за пријем рекламација за време трајања туристичког путовања.
Права потрошача су:
1) да пре отпочињања туристичког путовања одреди друго лице
које има право да уместо њега користи уговорене услуге ако задовољава
посебне захтеве предвиђене за одређено туристичко путовање и ако у
примереном року пре отпочињања туристичког путовања обавести организатора о замени;
2) да у случају да је организатор принуђен да измени поједине
битне одредбе уговора прихвати те измене или раскине уговор о туристичком путовању;
3) да пре отпочињања туристичког путовања одустане од уговора
потпуно или делимично26;
4) право избора да ако пре уговореног датума отпочињања туристичког путовања потрошач или организатор раскину уговор прихвати замену путовања другим путовањем истог или бољег квалитета и плати раз25

Подвлачимо да је ово за разлику од претходних искључиво дужност организатора
туристичког путовања, као што ће и наредне три обавезе бити
26
За детаље видети чл. 99. и 100. Закона о заштити потрошача
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лику у цени или прихвати замену путовања другим путовањем слабијег
квалитета и накнаду за разлику у цени или да захтева повраћај уплаћених
средстава по основу уговора о туристичком путовању;
5) да о свом трошку прибави друге одговарајуће услуге или изврши повратак другим превозним средством и поднесе захтев организатору
за накнаду трошкова ако организатор не пружи услуге из тачке 10) или
ако не обезбеди бесплатан повратак одговарајућим превозним средством;
6) да захтева од организатора отклањање недостатака у примереном року ако извршено путовање није саобразно уговореном27;
7) право на накнаду штете коју је претрпео, укључујући и нематеријалну штету.
Дужности потрошача су:
1) да без одлагања обавести организатора или посредника у вези
са правом избора у случају да је организатор принуђен да измени поједине битне одредбе уговора;
2) да у писаној форми организатора, локалног представника организатора или локалну агенцију на коју је упућен за случај потребе пружања помоћи обавести о недостацима извршених услуга најкасније у року
од месец дана од дана утврђивања недостатка.
Иако нису експлицитно прописане као обавезе потрошача сматрамо да су неспорне обавезе на пружање података неопходних за реализацију аранжмана (лични подаци, број путне исправи и слично) и обавеза плаћања цене аранжмана.
9.1. Права и обавезе потрошача из уговора о временски подељеном
коришћењу непокретности, трајне олакшице за одмор,
помоћ приликом препродаје, омогућавање размене
Обавезе трговца су:
1) да потрошача у примереном року пре закључења уговора у писаној форми тачно и потпуно обавести о подацима наведеним у стандардним информативним обрасцима за уговор о временски подељеном кори27

Ако организатор не отклони несаобразност у примереном року потрошач може да
раскине уговор
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шћењу непокретности, уговор о трајним олакшицама за одмор, уговор о
помоћи приликом препродаје и уговор о омогућавању размене;
2) да приликом оглашавања и нуђења временски подељеног коришћења непокретности, трајних олакшица за одмор, помоћи приликом препродаје и омогућавања размене временски подељеног коришћења непокретности обавести потрошача о условима и начину за добијање обавештења из претходне тачке;
3) да јасно истакне промотивну или продајну сврху догађаја ако приликом промотивног или продајног догађаја нуди лично потрошачу да закључе уговор о временски подељеном коришћењу непокретности, уговор о трајним олакшицама за одмор, уговор о помоћи приликом препродаје и уговор о
омогућавању размене и да омогући да обавештење из тачке 1) буде доступно
потрошачу за време трајања промотивног или продајног догађаја;
4) да закључи уговор у писаној форми обавезно на српском језику
и на другом језику ако се уговорне стране тако договоре;
5) да после потписивања преда потрошачу најмање један примерак потписаног уговора;
6) да у примереном року пре закључења уговора обавести у писаној форми потрошача о свакој промени података из тачке 1);
7) да у уговору изричито наведе сваку промену података из тачке
1) која настане у периоду од обавештавања потрошача о подацима до закључења уговора;
8) да у примереном року пре закључења уговора потрошача изричито обавести о праву потрошача на одустанак од уговора, року у коме
потрошач може да одустане од уговора и забрани плаћања цене унапред
пре истека рока у коме потрошач може да одустане од уговора;
9) има прописану гаранцију за случај неспособности плаћања28;
10) да код уговора о трајним олакшицама за одмор потрошачу пошаље захтев за плаћање сваке оброчне отплате у писаној форми, најкасније 14 дана пре дана њеног доспећа;

28

На гаранцију се сходно примењују одредбе члана 108 закона које се односе на гаранцију организатора туристичког путовања
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11) да потрошачу пружи помоћ приликом препродаје временски подељеног коришћења непокретности односно трајних олакшица за одмор.
Права потрошача су:
1) да одустане од уговора односно предуговора у року од 14 дана
од дана пријема закљученог уговора;
2) да захтева од трговца да откупи временски подељено коришћење непокретности или трајне олакшице за одмор ако не пружи помоћ приликом препродаје временски подељеног коришћења непокретности односно трајних олакшица за одмор.
Потрошач има дужност плаћања цене.
10. Закључак
Као што смо видели, иако је у првом плану питање заштите потрошача, нови Закон о заштити потрошача регулише питање права и обавеза
потрошача прилично детаљно и исцрпно. Приметили смо извесна побољшања у односу на претходни закон пре свега што се тиче обима прописивања права и саме законске терминологије која је изузев у пар указаних случајева прецизнија него код претходног закона, прописивања заштите положаја потрошача као јасног циља по први пут у нашој новијој законодавној
пракси јер претходна два закона нису изричито прописивала такав циљ,
спомињање и обавезе потрошача за разлику од претходног закона који у
уводним одредбама прописује да се њиме регулишу права потрошача.
Ипак, сваки закон своје добре или евентуално лоше стране показује тек дуготрајним примењивањем у пракси, тако да ће и код овог закона
врлине и мане доћи до изражаја више у наредном периоду с обзиром да се
примењује тек мање од годину дана у време писања овог реферата.
Као проблем се већ намеће недовољна едукованост потрошача о
својим правима и обавезама и често њихова пасивност и незаинтересованост у питањима која их се тичу. Потребно је дати додатни подстицај потрошачима да активније учествују у остваривању и заштити својих права.
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Сунчица Савић,
судија Прекршајног суда у Београду

ПРЕКРШАЈИ РАДНОГ ВРЕМЕНА ВОЗАЧА
У МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ
Увод
Радно време возача возила у домаћем и међународном друмском
превозу од огромне је важности за безбедност и здравље возача и безбедност осталих учесника у саобраћају, спречавање материјалних штета и
због тога је ограничено прописима.
У овом раду одређују се најзначајнији појмови из области радних
времена возача, анализирају се нормативни аспекти радног времена возача, указује се на уређаје којима се евидентира радно време возача, износе
искуства у досадашњој пракси и примени прописа из поменуте области,
указује на потребу иновирања прописа у нашем законодавству и предлажу решења за успешније утврђивање одговорности за прекршаје из ове
значајне области.
Циљ овог рада је да укаже и на неопходност додатних едукација ради
успешнијег утврђивања одговорности за прекршаје из ове значајне области.
Кључне речи: радно време возача; тахограф
Радно време возача
Регулисање радног времена возача неопходно је за безбедно управљање возилом. Пракса је показала да се смањује настанак саобраћајних
незгода у којима учествују возачи у превозу робе и путника, ако се пажљиво испланира време непрекидне вожње и време вожње у току једног
дана, на основу правила која регулишу безбедно управљање возилом.
Управљање возилом је одговоран и захтеван посао и познато је да
већ после неколико часова изазива статички замор, услед слабе покретљивости. Непрекидно управљање возилом изазива и замор опажаја због константног усмеравања пажње на дешавања у непосредној околини возила,
услед којег возач не може да региструје све промене из његове околине.
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Према речима проф. др Весне Шкодрић Трифуновић бројна су испитивања и у нашој земљи квалитета сна возача а посебно њиховог дисања током ноћног сна (слип апнеа – синдром недостатка ваздуха током спавања)
и нарколепсије професионаних возача, у сврху оцене њихове способности
за рад. Замор и учестало време рада у ноћном периоду смањује способност возача да безбедно управља возилом, те се због тога правним актима
на националном и међународном нивоу прописују услови под којима возач може безбедно да управља возилом.
Позитивни прописи
Област радног времена возача је регулисана на три нивоа прописа:
1. Прописи ЕУ: Уредба (ЕЗ) број 561/2006 европског парламента и
савета од 15. марта 2006. године о усклађивању одређених прописа социјалног законодавства који се односе на друмски транспорт, Уредба (ЕУ) бр.
165/2014 европског парламента и већа од 4. фебруара 2014. године о тахографима у друмском превозу, Уредба (ЕУ) бр. 581/2010 о најдужем периоду за
преузимање података из тахографа и меморијске картице возача, Директива
2002/15/ЕЗ Европског парламента и Савета од 11. марта 2002. године о организацији радног времена лица која обављају друмски транспорт, Директива
2006/22/ЕЗ европског парламента и већа од 15. марта 2006. године о минималним условима за спровођење Уредбе Већа (ЕЕЗ) бр. 3820/85 и (ЕЕЗ) бр.
3821/85 о социјалном законодавству које се односи на активности друмског
превоза, Одлука Комисије од 22. септембра 2008. године о изради стандардног обрасца извештавања, Одлука Комисије од 14. децембра 2009. године о
изменама и допунама Одлуке 2007/230/ЕЗ у облику домена социјалног законодавства које се односи на активности у друмском саобраћају Директива
2009757 (ЕС) и Одлука Комисије за примену обрачуна дневног времена вожње од 7.6.2011. године, у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 561/2006 Европског
парламента и Савета. Социјалним прописима о превозу ЕУ спречава се екстра профит на раду возача а конкурентност превозника управо зависи од поштовања радног времена возача.
2. Европски споразум о раду посаде на возилима која обављају
међународне друмске превозе (у даљем тексту: АЕТР), представља нашу међународну обавезу а прописи Европске Уније који се не примењују
директно на наше возаче, ни на наше превознике, указују ка чему се тежи
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и које су тенденције регулативе у области радних времена возача у друмском превозу.
Још пре више деценија уочена је потреба да се унапреди међународни друмски превоз путника и робе и да се појача безбедност друмског
саобраћаја, да се регулишу неки услови запошљавања у међународном
друмском саобраћају у складу са принципима Међународне организације
рада и да се договорно донесу неке мере у циљу обезбеђења поштовања
таквих правила, што је учињено потписивањем АETР.
АETР је потписан у Женеви 1.7.1970. године. Његов потписиник
је и Република Србија. Објављен је у "Службеном листу СФРЈ" број 30/74
и у "Службеном гласнику РС - Међународни уговори" број 8/11. Циљ споразума је поред осталог, једнообразна примена одредаба које се односе на
времена управљања и одмора возача као и питање контроле тих времена.
АЕТР споразум се примењује на друмски транспорт робе и путника возилима регистрованим у државама уговорницама АЕТР споразума, током
целог пута. Када се друмски превоз обавља возилима регистрованим у
трећим државама које нису уговорнице АЕТР споразума, одредбе АЕТР-а
се примењују само на делу пута који пролази кроз ЕУ или делу пута кроз
државе уговорнице АЕТР споразума.
Отпочињањем примене шестог амандмана АЕТР, од 20. септембра
2010. године, скоро у потпуности су се изједначила правила у погледу
времена управљања, пауза и одмора, између прописа ЕУ и АЕТР споразума. АЕТР споразум и уредбе ЕУ не предвиђају казнене одредбе, већ је то
у надлежности националних законодавстава.
3. Прописи Републике Србије су бројни али још увек некомплетни.
Устав Републике Србије у члану 97. став 1. тачка 13. прописује да
Република Србија уређује и обезбеђује режим и безбедности у свим врстама саобраћаја. На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике
Србије донет је и Закон о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем
тексту: ЗОБС) а на основу њега подзаконски акти и то: Уредба о времену
одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни
превоз, као и о примени система дигиталних тахографа, Правилник о начину коришћења тахографа, Правилник о радионицама за тахографе и
Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким услови217
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ма за возила у саобраћају на путевима, као најзначајнији прописи из ове
области.
Одговорност за прекршаје утврђују прекршајни судови а прекршајни
поступак је регулисан Законом о прекршајима (у даљем тексту: ЗОП).
Република Србија није држава чланица ЕУ, али јесте уговорница
АЕТР споразума. На возаче, држављане Републике Србије када учествују
у међународном превозу примењују се регулатива АЕТР споразума, а у
националном превозу примењују се национални прописи, који произилазе
из ЗОБС-а.
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа (у даљем тексту: Уредба) како садржи члан 1 исте,
уређује времена управљања, пауза и одмора возача моторних возила регистрованих у иностранству, као и возача моторних возила регистрованих у
Републици Србији када обављају међународни превоз, као и примена система дигиталних тахографа (контрола времена управљања, пауза и одмора возача помоћу дигиталних, односно аналогних тахографа, извођење послова у радионицама, а у вези са тахографом и граничником брзине који
имају одобрење типа, употреба меморијских картица, производња и персонализација меморијских картица).
С тога сматрам да правну квалификацију прекршаја који се односе
на времена управљања и одмора возача моторних возила регистрованих у
Републици Србији када обављају међународни превоз (домаћи возачи),
треба утврђивати према поменутој Уредби а не према одредбама ЗОБС-а,
имајући у виду и различите распоне новчаних казни а како не би дошло
до погрешне примене материјалног права. У пракси, у захтевима за покретање прекршајног поступка било је предлога квалификације ових прекршаја према одредбама ЗОБС-а, што сматрам погрешним.
Прекршајна одговорност у погледу времена управљања, пауза и
одмора возача када обављају међународни превоз, било да су возила регистрована у иностранству или у Републици Србији утврђује се превасходно
применом Уредбе. Уредба прописује доношење више прописа за њену
примену од којих су само неки усвојени.
Треба истаћи да је урађен нацрт Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, поводом кога је спрове218
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дена и јавна расправа, чије се усвајање предвиђа до краја 2015. године.
Очекује се да ће се поменутим законом поред осталог, усагласити националне и међународне одредбе у погледу времена управљања возилом и
одмора возача, односно ускладити са AETR споразумом и уредбама и директивама Европске уније, те додатно уредити области радних времена
посаде возила, како би се између осталог и поједноставила контрола.
Нацрт поменутог закона садржи и одредбу да се у актима – одлукама којима се изриче прекршајна санкција наводе и одредбе АЕТР споразума, чија се повреда санкционише, што је иначе упоредна пракса. Поменуто, уколико се усвоји, претпоставља нашу додатну обавезу да се поред
одредби новог закона, које ће се у пресуди наводити, наведе и одредба
AETR споразума, противно којој је возач поступао.
Нацртом поменутог закона предвиђа се и систем сразмерних прекршајних санкција који дели прекршаје на веома озбиљне, озбиљне и мање прекршаје а предложено смањење износа казни у односу на сада прописане. За веома озбиљне прекршаје предвиђене су новчане казне у распону и то за превознике, возаче и чланове посаде док су за мање и
озбиљне прекршаје прописане новчане казне у фиксном износу и за њих
ће се издавати прекршајни налози.
Ступањем на снагу поменутог закона очекује се ће престати да важе одредбе ЗОБС-а, које регулишу ову област и очекује се ће престати да
важе одредбе Уредбе.
Значајни појмови у области времена управљања
и њихова примена
Значајни појмови у области времена управљања дефиинисани су у
члану 5 став 1. Уредбе.
"Возач" је свако лице, без обзира да ли је плаћено или не, које
управља возилом макар и у кратком временском периоду, или се налази у
возилу у циљу управљања возилом у случају потребе.
"Вишечлана посада" је посада на возилу, која подразумева да се
током сваког периода управљања возилом, између свака два узастопна
дневна одмора или између дневног и недељног одмора, у возилу налазе
најмање два возача која могу да управљају возилом. Вишечлана посада
подразумева да су у возилу два возача, и то се назива удвојена посада, а
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трећи возач се обично ангажује у превозу путника на дужим дестинацијама. Према члану 7 став 5. Уредбе, присуство другог, односно других возача, није обавезно само током првог сата управљања возилом. То значи да
ако се други возач прикључи самосталном возачу након првог сата управљања возилом, тада се они не могу сматрати вишечланом посадом, већ
се на њих примењује обрачун потребног одмора као за једног, самосталног возача а не за посаду.
"Време управљања возилом" – време вожње је трајање управљања моторним возилом, односно скупом возила које се евидентира аутоматски, полуаутоматски (а то се чини помоћу аналогног или дигиталног
тахографа) или ручно – ако је опрема неисправна.
Разликује се више различитих времена управљања и то:
- "период непрекидног управљања возилом" је укупно време управљања возилом од тренутка када возач започне управљање возилом док
не искористи одмор (дневни или недељни) или паузу;
- "дневно време управљања" је укупно време управљања возилом
између завршетка једног и почетка наредног дневног одмора, односно између дневног и недељног одмора (оно се не посматра обавезно у периоду
од 24 сата, већ започиње евидентирањем прве активности возача) и
- "недељно време управљања возилом" је укупно време управљања возилом током једне недеље (од понедељка у 00:00 до недеље у 24:00).
Прописано дневно време управљања возилом је до 9 часова. Изузетно два пута недељно оно се може продужити на до 10 часова.
Недељно време управљања возилом прописано је максимално до
56 часова ау две узастопне недеље максимално управљање возилом је
прописано на до 90 часова.
Уредба у члану 7. став 6. прописује да дневно и недељно време
управљања возилом обухвата сва времена управљања на територији Републике Србије и на територији треће земље. Члан 7. став 3. ЗОП-а прописује да "За прекршај учињен у иностранству казниће се учинилац прекршаја
само ако је то одређено законом или уредбом." Надаље и АЕТР у члану
12. став 6. даје могућност изрицања казни возачу за прекршаје учињене на
иностраној територији, уз услов да му већ раније за исти прекршај није
изречена казна.
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С обзиром на поменуте одредбе, отклоњене су почетне недоумице
и јасно је да се може утврђивати прекршајна одговорност возача и за прекршаје учињене у иностранству, под прописаним условима.
Треба истаћи да се исписи са дигиталног тахографа штампају по
UTC времену (координисано универзално време), које бележи дигитални
тахограф а не са приказом локалног времена. ВДО уређај који се код нас
користи за преузимање података са дигиталних тахографа, такође користи
UTC време. Приликом утврђивања одговорности возача за поменуте прекршаје на исто треба обратити пажњу. Ово посебно због периода који
улазе у обрачун времена основних активности возача, због времена контроле возача (доставља нам се у локалном времену) и због времена извршења прекршаја (доставља нам се по UTC времену). Време контроле возача и време извршења прекршаја наводе се и у сатима и минутима у изреци пресуде и њихова тачност је битна. Треба инсистирати да подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, сва времена назначена у
захтеву, усклади са Законом о рачунању времена.
Према Закону о рачунању времена, у Републици Србији важи време које одговара универзалном координираном времену, увећаном за један час. Летње рачунање времена примењује се од последње недеље у
марту до последње недеље у октобру. Напомињем да аналогни тахографи
треба да приказују локално време.
Надаље, мишљења сам да радно време возача странаца који обављају међународни превоз треба контролисати само за период текућег дана контроле и претходних 28 дана, иако је рок за наступање застаре за покретање прекршајног поступка за ове прекршаје једна година. Само за период текућег дана контроле и претходних 28 дана ти возачи су дужни према Уредби да, потврде о одсуствовању возача држе у возилу и да на захтев надлежног органа, дâју на увид: тахографске листиће са свим писаним
забелешкама, односно исписе из дигиталног тахографа и картицу возача
уколико је поседује, као и потврде о одсуствовању возача за текући дан и
претходних 28 дана. Напомињем да је према одредбама ЗОБС на путевима предвиђено да возач мора код себе да има кључ тахографа и претходно
коришћене носаче података из тахографа свих возила којим је управљао у
последњих шест дана (што је одредба из АЕТР споразума која је важила
до 20. септембра 2010. године - до почетка примене шестог амандмана
АЕТР споразума), односно од последњег недељног одмора, из којих су
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видљиве активности возача, односно возачку картицу у случају дигиталног тахографа.
У случају констатовања прекршаја за дужи период уназад од контроле – преко 28 дана до једне године, за случај њиховог процесуирања, у
поступку се хитно са сигурношћу не може утврдити да ли је возач за те
раније прекршаје већ кажњаван - да ли му је казну изрекао други орган и
да ли постоје околности и докази који указују да возач није имао утицаја
на настајање прекршаја, (што би могло довести до обуставе поступка односно ослобађајуће пресуде) јер документе о поменутом није дужан да
држи у возилу. Напомињем да Уредба не садржи одредбу у вези околности и доказе који указују да возач није имао утицаја на настајање прекршаја, иако је то интенција прописа ЕУ али ценим да ЗОП даје могућности
одлучивања у поменутом правцу.
"Остало радно време" је време током кога се обављају остале
радне активности осим управљања возилом, укључујући и све послове за
истог или другог послодавца, у или изван сектора транспорта. Посебно
обухвата: утовар и истовар, пружање помоћи путницима при уласку и изласку из возила, чишћење возила, доливање горива, моторног уља, оправке и све интервенције на возилу, проверу стања терета, административне
формалности итд, односно време када возач не може слободно да располаже својим временом тј. мора да буде на свом радном месту, спреман да
започне или настави са радом, време чекања на утовар или истовар, као и
време припреме за полазак или период управљања, као и сваки посао који
се обавља за послодавца.
У остало радно време не рачунају се паузе, дневни и недељни одмори и време расположивости.
"Време расположивости је време, осим пауза, дневних и недељних одмора, током кога возач не мора да буде на свом радном месту, али
мора да буде расположив да започне или настави са управљањем возилом
или обављањем осталих радних активности (време када возач прати возило док се превози трајектом или железницом, време чекања на граничним
прелазима, као и време током забрана кретања возила, а у случају вишечланих посада, то је време проведено на седишту или лежају у кабини возила које је у покрету)".
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"Одмор" је непрекидни временски период током кога возач може
слободно да располаже својим временом. Разликују се дневни и недељни
одмор.
"Дневни одмор" је дневни временски период током кога возач може слободно да располаже својим временом. Дневни одмор возач мора да
искористи најкасније у року од 24 сата од завршетка претходног дневног
или недељног одмора, а вишечлана посада у року од 30 сати. Дневни одмор може да буде пуни дневни одмор, скраћени дневни одмор и тзв. подељени одмор-дневни одмор из два дела.
"Пуни дневни одмор" је дневни одмор који непрекидно траје најмање 11 часова.
"Скраћени дневни одмор" је дневни одмор који непрекидно траје
краће од 11 часова, али не мање од 9 часова.
"Подељени дневни одмор - дневни одмор из два дела" је дневни
одмор који укупно траје најмање 12 сати, а може се поделити на два дела
тако да први део траје непрекидно најмање 3 часова, а други део непрекидно најмање 9 часова (члан 9. став 4. Уредбе).
То значи да између било која два узастопна дневна времена управљања возилом мора да се налази један нови одмор од најмање 9 сати.
За разлику од недељног одмора, скраћење дневног одмора није
могуће надокнадити.
Треба напоменути да се у упоредном праву дневним одмором не
може сматрати одмор који траје краће од 7 часова, те се таквим одмором не прекида дневно време управљања, већ се исто и надаље продужује
до минимум првог одмора, дужег од 7 часова, што утиче и на број часова
који улазе у обрачун дневног времена управљања возилом и најчешће доводи и до кршења одредби о изузетно максимално прописаном дневном
времену управљања возилом од 10 часова. ВДО уређај који се код нас користи за преузимање података са дигиталних тахографа, приликом контроле на путу, такође не очитава одмор који траје краће од 7 часова као
дневни одмор. Уредба не садржи норму која прописује да се дневним одмором не може сматрати одмор који траје краће од 7 часова, а очекујем да
ће је нови закон садржати.
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Према члану 8. бис АЕТР споразума, када возач прати возило
које се у делу пута превози трајектом или возом, пун дневни одмор
(од најмање 11 часова) може се прекинути, осталим активностима,
највише два пута (за укрцавање и за искрцавање), при чему укупно
трајање прекида не сме да буде дуже од сат времена, уз услов да возач
има на располагању лежај (нпр. кушет кола) и да се део дневног одмора
који се користи на копну, мора користи пре или после дневног одмора који се користи на трајекту или возу.
С обзиром да Уредба у члану 2. Прописује примену система дигиталних тахографа у складу са АЕТР споразумом, у досадашњој пракси примењивала сам и одредбу члана 8. бис АЕТР споразума, као изузетак од општих
одредби о дневним одморима. На члан 8 бис АЕТР споразума позивали су се
возачи странци у својим одбранама у прекршајном поступку, истичући да су
поступали у складу са АЕТР споразумом а на уверљивост њихове одбране
указивале су и легенде – графикони исписа TаchоSpееd 2.631, ВДО читача
дигиталног тахографа, дати за једну недељу, на којима је јасно видљив симбол (пиктограм) зелене боје у оквиру кога је уцртан бродић. Али ипак ВДО
читач дигиталног тахографа у својим обрачунима активности возача није
програмиран да поменути прекид одмора аутоматски третира у обрачуну као
дозвољени, већ се исти мора у поступку посебно утврђивати.
Овом приликом треба истаћи и недоследност Уредбе у казненим
одредбама, због којих ценим да је неопходна "преквалификација" прекршаја. Наиме, у пракси сам поступала по захтевима за покретање прекршајног поступка, поднетим због прекршаја кажњивог по члану 44 став 1
тачка 5 Уредбе, у којима је описано да возач, који је део вишечлане посаде, није користио минимум скраћени дневни одмор у трајању од 9 часова,
већ је користио нпр. 08:40 часова поменутог одмора. У таквим случајевима, сматрала сам да се ради о прекршају кажњивом по члану 46. став 1.
тачка 5. Уредбе, (са прописаним дупло мањим минимумом новчане казне)
те сам на основу члана 247. став 3. Закона о прекршајима ("Суд није везан
за предлоге и оцену погледу правне квалификације прекршаја.") вршила
"преквалификацију" прекршаја.
"Пауза" је време током кога возач не управља возилом нити обавља остале радне активности, односно које се користи искључиво за одмор. После периода управљања возилом од највише 04:30 часова, возач
мора да користи непрекидну паузу од 45 минута, осим ако почиње одмор
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или може користити две паузе од којих је прва у трајању од минимум 15
минута а друга од минимум 30 минута током "вожње". Прекид управљања
возилом краћи од 15 минута не рачуна се као пауза.
"Недељни одмор" означава период времена током недеље за време кога возач слободно располаже тим временом.
"Недеља" је временски период између понедељка у 00:00 часова и
недеље у 24:00 часа.
Уредба надаље одређује и:
"пуни недељни одмор" као недељни одмор који непрекидно траје
најмање 45 часова и
"скраћени недељни одмор" као недељни одмор који непрекидно
траје краће од 45 часова, али не мање од 24 часа. Скраћени недељни одмор (као и дневни одмор) може да се користи у возилу, изван базе возила,
само уколико је возило опремљено лежајем за возача и само уколико возило мирује.
Недељни одмор не мора да се користи викендом али мора да почне да се користи најкасније по истеку шест двадесетчетворочасовних периода од завршетка претходног недељног одмора. У току две узастопне
недеље возач мора да користи два недељна одмора од којих бар један мора да буде пуни недељни одмор (не може два скраћена). Недељни одмор
који се протеже у две недеље, прописано је да се рачуна као недељни одмор само у једној од те две недеље.
Скраћење недељног одмора возач мора да надокнади, најкасније
до истека треће недеље од недеље у којој је коришћен скраћени недељни
одмор. Одмор који се користи као надокнада скраћеног недељног одмора
мора да се користи одједном и да се надовеже на други одмор који траје
најмање 9 сати. Надокнада се надовезује или на дневни одмор или на недељни одмор и мора да се надокнади одједном.
За разлику од наше Уредбе, прописи ЕУ (директива (ЕС) Nо.
1073/2009 и АЕТР споразум омогућавају возачима у међународном ванлинијском превозу путника одлагање коришћења недељног одмора после 12
двадесеточетворочасовних периода, чијим протеком морају одједном да
користе два недељна одмора, под одређеним тачно дефинисаним условима. С обзиром да запис у тахографу не показује јасно да ли су прописани
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услови испуњени, возач мора релевантне податке унети ручно на полеђини тахографског листића или штампаном испису дигиталног тахографа.
Из изложеног произилази да су четири најзначајније активности возача у оквиру радног времена:
1. време управљања возилом (вожње), које се на графиконима
исписа дигиталних тахографа приказује симболом - пиктограмом у облику управљача возила,
2. остало радно време (други рад), које се на графиконима исписа
дигиталних тахографа приказује симболом - пиктограмом у облику укрштених чекића,
3. време расположивости, које се на графиконима исписа дигиталних тахографа приказује симболом - пиктограмом у облику квадрата
са дијагоналом и
4. време одмора и време паузе, који се на графиконима исписа
дигиталних тахографа приказују истим симболом - пиктограмом и то у
облику лежаја.
Поменуте четири активности возача на аналогним тахографима се
бележе различитим дебљинама записа. Најдебља линија означава време вожње, линија средње дебљине означава остало радно време, још тања линија
време расположивости а најтања линија време одмора, односно паузе.
Тахограф
Уредба прописује да је "тахограф" уређај, који може обухватати каблове, сензоре, електронске носаче података о возачу, један или два читача за
меморијске картице, интегрисан или одвојен писач, индикаторске инструменте, компоненте за преузимање података из меморије, уређаје за приказ
или испис података и за уписивање места у којима возач започиње односно
завршава рад, а који је намењен уградњи у моторна возила и који служи за
приказ, евидентирање и аутоматско или полуаутоматско чување података о
раду таквих возила и о различитим временима рада и одмора возача.
"Аналогни тахограф" је уређај, намењен уградњи у моторна возила, којим се, на одговарајући тахографски листић, за период не краћи од
24 часа, евидентирају подаци о брзини и пређеном путу возила, као и времена управљања возилом, рада и одмора возача.
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"Дигитални тахограф" је уређај, намењен уградњи у моторна возила, којим се, у меморији уређаја и на меморијској картици, за период не
краћи од годину дана, евидентирају подаци о брзини и пређеном путу возила, као и времена управљања возилом, рада и одмора возача.
Новопроизведена возила која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године морају имати уграђен дигитални тахограф.
Увођење дигиталних тахографа је последица усклађивања нашег законодавства са правним системом ЕУ и обавезе Србије, као чланице АЕТР
споразума, према коме његове потписнице морају имати уведене дигиталне
тахографе на новим возилима чија највећа допуштена маса са пркључним возилом прелази 3,5 тона, као и на возилима са више од 8 путника.
"Меморијска картица" је носач података намењен за пренос и чување података.
Уредбом су прописане четири врсте меморијских картица које се
могу користити у дигиталном тахографу. Издаје их Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, и то су: картица возача, картица превозника, картица надзорног органа (контролна картица) и картица радионице. Све картице осим картице превозника су личне, издају се на лично име
и свако физичко лице може имати само једну меморијску картицу.
Графикони, легенде, исписи тахографа су штампани извештаји са дигиталног тахографа. Приликом контроле требало би одштампати: извештај
дневних активности са меморијске картице возача, извештај дневних активности са тахографа возила, догађаји и грешке на картици, догађаји и грешке
са тахографа, техничке податке и податке о прекорачењима брзине.
Тахограф је уређај за контролу, мерни инструмент којим се евидентира кроз одговарајуће записе пређени пут, брзина којом се моторно возило
кретало, време коришћења возила, односно време возача у управљању возилом у којем је уграђен тахограф, одмор возача... Он је законом прописан инструмент и као такав меродаван за констатовање величина које мери.
Да би се резултату мерења путем тахографа – испису тахографа поклонила вера и да би се исти могао употребити као ваљан доказ у прекршајном поступку, потребно је да тахограф буде прегледан, уграђен и контролисан на начин дефинисан АЕТР споразумом. Тахограф такође мора да има
одобрење типа и да буде коришћен према техничким упутствима за поме227
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нуто мерило, исправан, (са доказом о вршеној периодичној контроли поменутог мерила или другим одговарајућим доказом о исправности – нпр. уверење о исправности) да буде жигосан важећим жигом, пломбиран, означен
одговарајућом налепницоми да његов испис буде аутентичан, видљив и јасан. У супротном ако је било шта од поменутог доведено у сумњу и не може се поуздано утврдити, сматраће се правно неваљаним доказом и на његовим исписима се не може заснивати одлука о казни.
Доказне квалитете тахографа суд ће утврђивати на доказне начине
за које се определи, имајући у виду доказну иницијативу странака у поступку (члан 89. ЗОП). Суд испис тахографа цени као и сваки други доказ
у прекршајном поступку, у складу са начелом слободне оцене доказа и у
складу са својим слободним судијским уверењем (члан 92. ЗОП). Дужност
суда је да у образложењу пресуде изложи све изведене доказе и да се изјасни зашто је неку чињеницу узео као веродостојну.
Уредба се односи на возаче који обављајући међународни превоз,
управљају моторним возилима која имају највећу дозвољену масу преко 3,5
тоне и аутобусима а то су возила која морају бити опремљена тахографом.
Чланом 4. Уредбе прописана су возила на која се иста не односи а
то су углавном возила која не морају бити опремљена тахографом, одређена чланом 79. у вези члана 1. став 1. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.
Уређај ВДО читач дигиталних тахографа фаб. бр. Н - 13, TаchоSpееd 2.631, користи се од стране саобраћајне полиције у контроли радних
времена возача на путевима у Републици Србији од новембра 2014. године.
Њиме се врши преузимање података са дигиталних тахографа а исти омогућује и њихову штампу. Његови графикони су дати по недељама, прегледни,
јасно указују на периоде четири основне активности возача. Пре овог уређаја, приликом контроле су се штампали исписи са тахографа возила, дијаграми брзине..., што је захтевало дуже време очитавања. У случају коришћења аналогног тахографа, приликом контроле се врши увид у тахографске листиће на којима се евидентирају основне активности возача, значајне
за поштовање одредби које се односе на њихово радно време.
Треба истаћи да су у стручним круговима сагласни око тврдње да
још није произведен уређај, нити софтвер који ће очитавати и у потпуности тачно аутоматски обрачунавати прекорачења дозвољених времена
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основних активности возача у складу са горе наведеним одредбама. Још
увек је неопходно тумачити графиконе и исписе тахографа. Доста је нових правила у овој области а изузетно је мало стручњака за област и приметан је недостатак судских вештака који би се ангажовали у поступку за
прекршаје из предметне области. Прекршајни поступак за предметне прекршаје се углавном води према странцима, који обављају међународни
превоз и који су на пропутовању кроз Републику Србију, што захтева хитност у поступању, нарочито ако се превозе туристи, животиње или лако
кварљиви производи.
Надлежни органи за контролу
Чланом 12. АЕТР споразума прописане су две врсте контроле поштовања одредби ове области: контрола на путу, коју у Републици Србији
коју обављају припадници саобраћајне полиције МУП Србије и контрола
у просторијама предузећа – превозника, коју обављају инспектори - припадници саобраћајне полиције МУП Србије.
Уредба прописује да послове у вези са одобрењем типа тахографа,
модела тахографског листића или меморијске картице издаје Агенција за
безбедност саобраћаја и о истом води евиденције а Агенција из ове области
подноси и захтеве за покретање прекршајног поступка прекршајном суду.
Према упоредној пракси требало би да контролу врше саобраћајни
инспектори, Министарства надлежног за послове саобраћаја.
Према одредбама АЕТР споразума, Република Србија је у обавези
да, усвоји све неопходне казнене мере како би се поштовале одредбе АЕТР
споразума. Нарочито је неопходно да се реализује довољан обим контроле
на путу и контроле у просторијама предузећа, тако да се обухвати репрезентативан број возача, превозника и возила свих врста превоза која потпадају под област примене АЕТР споразума. Прописано је и да се контроле
обављају без дискриминације између возила, предузећа и возача, без обзира
на то да ли су они резиденти или не, и без обзира на извор ии циљ путовања
или тип тахографа. Према АЕТР споразуму а и нацрту новог закона, надлежне државне управе страна уговорница треба организују контроле:
- да током сваке календарске године контролишу најмање 3% радних дана возача када управљају возилима на које се примењује АЕТР спо229
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разум, од чега најмање 30% радних дана треба да се контролише на путу,
а најмање 50% у просторијама предузећа-превозника.
Изнето указује да ће се број прекршајних предмета из ове области
вишеструко увећавати и у наредном периоду.
АЕТР споразум прописује обим контроле а у оквиру узајамне сарадње, надлежни органи страна уговорница треба редовно да размењују
све информације којима располажу у вези са: прекршајима АЕТР споразума које изврше страна лица, казнама изреченим за те прекршаје и казнама
које страна уговорница изриче домаћим лицима за прекршаје извршене на
територији других страна уговорница. У случају озбиљних прекршаја, ове
информације треба да обухвате и врсту изречене казне.
Надлежни органи стране уговорнице за покретање поступка или
изрицање казне за одређени прекршај, дужни су да возачу доставе писани
доказ о томе. Како би се олакшала контрола на путу, уводе се модели
стандардизованих образаца о контроли и потврде о одсуству. Потврда о
активностима (одсуствовању) наших возача само када врше међународни
превоз, дефинисана је Уредбом.
Најчешћи прекршаји
Најчешћи прекршаји откривени приликом контроле односе се на
непоштовање прописаних периода за основне активности возача и то на
дуже време управљања возилом (дневно, недељно, двонедељно), мање
време дневног и недељног одмора и некоришћење пауза, као и неправилно коришћење тахографа, недостатак документације...
Треба истаћи да се у захтевима за покретање прекршајног поступка често возачи терете за више истоврсних прекршаја, исте правне квалификације (нпр. не коришћење од стране возача више дневних одмора у
прописаном трајању), за које се у току поступка утврди да се ради о прекршају у продуженом трајању.
Сходно члану 46. став 1. Закона о прекршајима "прекршај у продуженом трајању постоји ако учинилац са јединственим умишљајем учини више истих временски повезаних прекршаја, који чине једну целину
због најмање две од следећих околности: истоветности оштећеног, истоврсности предмета прекршаја, коришћења исте ситуације или трајног односа, јединства места или простора извршења прекршаја".
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У досадашњој пракси а с обзиром на наводе одбране окривљеног –
возача, странца, који није део вишечлане посаде и који је истицао да је
"журио да превезе робу, те због тога није користио прописане дневне одморе током превоза" уз утврђење чињеница да су оба прекршаја извршена
у два узастопна дана, истим возилом, које је регистровано у иностранству
за које је прописана обавеза да је опремљено тахографом, да је вршен међународни превоз робе, сходно члану 46. Закона о прекршајима ценила
сам да природа прекршаја дозвољава спајање у једну целину и да су поменути прекршаји извршени са једниственим умишљајем, временски повезани, који чине једну целину због коришћења исте ситуације, односно
трајног односа и јединства простора извршења прекршаја (професионални
возач управља возилом).
С обзиром да се за прекршај у продуженом трајању може изрећи тежа казна од прописане али не већа од двоструког износа а да у захтевима за
покретање прекршајног поступка често имамо и по три истоврсна прекршаја, исте правне квалификације, неопходно је утврђивати у поступку и да ли
се ради о прекршају у продуженом трајању или о прекршајима у стицају (у
ком случају казна може бити вишеструко већа, зависно од броја прекршаја
у стицају), како не би дошло до неправилне одлуке о санкцији.
Према Регулативи времена вожње и одмора (ЕС) Nо. 561/2006,
Директиви 2009/5/ЕС и Европском времену вожње (Explаnаtiоns оf Infringеmеnts оf thе Eurоpеаn Wоrking Timе Dirеctivе) прекршаји времена управљања, пауза и одмора се деле на: минорне, знатне, озбиљне и тешке, при
чему се углавном код дневних обрачуна, као минорни прекршаји сматрају
одступања од прописаних периода до 30 минута, као знатни - одступања
до једног часа, као озбиљни одступања до 01:30 часова а све преко тога
као тешки прекршаји. За недељне обрачуне распони су већи. Наведене регулативе прописују низ прецизнијих правила за обрачун радног времена
возача који обављају међународни превоз, за које очекујемо да ће бити садржана у новом закону а тичу се обавезних пауза после 6 – 9 часова рада,
прекорачења кумулативног рада због ноћног рада, прекорачења недељног
кумулативног рада итд.
Према Уредби, превозник је дужан да организује рад возача тако
да се могу придржавати одредаба Уредбе и да возачима да одговарајућа
упутства за примену Уредбе.
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Упоредна процедура санкционисања прекршаја
Сматрам оправданим примедбе домаћих превозника, истакнуте
током јавне расправе о нацрту Закона о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима – да за истоврсне прекршаје (а и друге
везане за међународни друмски превоз, нпр. контрола транспортних докумената СМR) плаћају много веће казне у иностранству од странаца који
учине исте прекршаје, код нас.
У Републици Србији се за предметне прекршаје могу казнити само
возачи странци а не и страна предузећа-превозници која су власници тих
страних возила ако немају пословну јединицу или представништво у Републици Србији. За утврђивање прекршајне одговорности за предметне прекршаје надлежан је прекршајни суд, који између осталог мора омогућити
изношење одбране страном превознику, пре доношења одлуке а треба имати у виду и да представник правног лица не може бити одговорно лице против кога се води прекршајни поступак за исти прекршај (возач) осим ако је
то лице једино овлашћено за заступање правног лица (члан 123. ЗОП), што
такође захтева одређено време, да би то покушало да се утврди. Домаћи и
превозници и возачи се могу казнити за предметне прекршаје.
Очекујем да ће се новим Законом и могућношћу издавања прекршајних налога од стране органа управе који врше контролу стећи могућност и за санкционисање страних правних лица и страних предузетника.
Наравно очекујем да ће се домаћи прописи комплетирати на начин да ће
се повећати максимум новчане казне за коју се може издати прекршајни
налог, да ће се брисати одредба члана 178. став 3. ЗОП, према којој ако
странац не плати одмах новчану казну по прекршајном налогу, одмах се
доводи пред прекршајни суд, већ ће се странцу оставити рок за плаћање а
узети кауција, коју ће органи управе моћи да одређују.
Према доступним документима о кажњавању домаћих превозника
за прекршаје из ове области у иностранству, изложићу процедуре.
У Републици Пољској у 2013. години изречена је од стране инспектора путног транспорта новчана казна у висини од 8000.00 злота, предузећу са седиштем у Републици Србији, које је власник теретног возила којим је вршен транспорт и возачу новчана казна у висини од 500,00 злота.
Сачињен је Извештај о контроли на путевима који садржи контролни списак. У извештају су констатовани подаци о месту, времену
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контроле, категорији возила, фирми која врши транспорт (лиценца, назив
и адреса) а за возача само име и презиме и држављанство, са простором за
примедбе и потписима возача и инспектора. Контролни списак је образац
на 5 страна у којем се констатује шта је на возилу контролисано, број контролисаних елемената и наведене су рубрике поред сваког елемента за
контролу, за назнаку да ли је: проверено, није проверено или је нађено незадовољавајуће стање.
Сачињен је Протокол о контроли на путевима са прилогом описа
прекршаја и констатацијом да је возачу изречена мандатна казна и возило
одвежено на паркинг, где остаје до уплате кауције од 8000.00 злота. Сачињено је и Обавештење о покретању поступка, истог дана, против предузећа-власника возила, које је вршило превоз. Обавештење садржи податак да
је предузеће нарушило одредбе Закона о путном транспорту и да у року од
седам дана може доставити своја објашњења, примедбе, поднеске, писмено
или преко пуномоћника, са поуком да уколико не достави доказе "писмена
упућена на досадашњу адресу сматраће се као да су регуларно уручена".
Такође истог дана је донета и Инструкција за уклањање возила дата конзорцијуму фирми за помоћ на путевима а сачињена је и потврда за примљену
кауцију у готовини од 500,00 злота од возача. Предузеће је по фактури платило за уклањање возила и 10242,30 злота, истог дана. Потом након 2,5 месеци донето је Решење о изрицању новчане казне предузећу са поукама од
којих је интересантна да странка која живи у иностранству или има седиште у иностранству а није именовала пуномоћника за уручење писмена, писмена ће се стављати у досије и сматраће се урученим.
У Републици Италији саобраћајна полиција је извршила контролу
возила, описала прекршај и изрекла казну од 1032,00 евра као заједничку
обавезу превозника - предузећа и возача и сачинила Записник о административној заплени и поверавању на чување теретног возила са полуприколицом, до плаћања. Наведено је коме је и на којој адреси поверено возило
на чување, које је запечаћено. Посебно су интересантна упозорења да након
30 дана власник мора да затражи преузимање возила у даљем року од 10
дана, у противном ће возило бити пребачено у власништво чувара.
У Републици Бугарској в.ф. директор Регионалне дирекрције
Аутомобилске администрације је донео Наредбу о примени принудне административне мере 2014. године, којом констатује да је инспектор Регионалне дирекције установио да је возач није користио паузу, те му је због
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тога одређена казна од 300 лева, те како возач нема сталну адресу у Бугарској, наложене су следеће мере: одузимање регистарске таблице возила
и саобраћајне дозволе, као и докумената повезаних са превозом, до плаћања новчане казне. Одређено је и да се возило задржи на обезбеђеном паркингу до плаћања и трошкова задржавања на паркингу. Потом је донето и
решење о одговорности возача са износом казне и поуком да у року од седам дана може изјавити жалбу рејонском суду.
У Републици Словенији Закон о административним прекршајима
садржи одредбу да је представник окривљеног страног правног лица онај
који води своју филијалу у Републици Словенији или у одсуству други
одређен, или они који управљају превозним средствима којима је прекршај почињен. Жалба странаца не одлаже извршење глобе - новчане казне,
која је извршна одмах а привремено се могу одузети путна исправа, документи о возилу и превозу до извршења одлуке о казни.
У Републици Хрватској у Закону о пријевозу у цестовном промету, чл. 110, 111.. ставовима 2 прописане су само посебне ниже казне за
"возач страног возила" од казни из става 1 прописаних за правна лица и
како се може чути у стручним круговима, не изричу се казне за страна
правна лица из ове области прекршаја, већ се само кажњавају возачи и то
одлукама саобраћајних инспектора.
Приметно је да у државама у којима се кажњавају и страна предузећа за прекршаје из предметне области, казне изричу органи управе, који
организују и смештај возила на обезбеђеним паркинзима, одређују и преузимају кауцију-јемство, а тек по жалбама на одлуке органа управе одлучује суд.
Закључак
Иако је Република Србија већ више деценија потисница АЕТР
споразума, казнене одредбе са аспекта безбедности саобраћаја у погледу
непоштовања времена вожње и одмора возача, уведене су тек 2009. године, изменама ЗОБС на путевима. Од 2010. године, када је донета Уредба,
контрола ових прекршаја спроводила се незнатно и у мањем обиму, све до
почетка коришћења ВДО читача дигиталног тахографа од стране полиције, у јесен 2014. године. Возаче странце полиција приводи прекршајном
суду ради утврђивања одговорности из ове области, са предлогом примене члана 308. Закона о прекршајима (извршење пре правноснажности),
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што захтева хитност у поступању, док се домаћи возачи процесуирају "у
редовном поступку".
С обзиром на преузете обавезе по АЕТР споразуму, броја контролисаних радних дана возача и чињеницу да у већини тешких саобраћајних
незгода учествују теретна возила, очекујем значајно повећање броја прекршајних предмета из ове области и у наредном периоду.
Наравно, још увек су потребне додатне едукације свих учесника у
утврђивању прекршаја из ове области и то сада више него раније, с обзиром
на новине у прописима из ове области, за коју се код нас успоставља систем.
Релевантни прописи:
Устав Републике Србије "Службени гласник РС" 98/06.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник РС" 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 и 55/14.
Закон о рачунању времена "Сл. лист СЦГ" 20/06,
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају
међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа
"Службени гласник РС" 54/10.
Правилник о начину коришћења тахографа "Службени гласник РС" 43/11
Правилник о радионицама за тахографе "Службени гласник РС" 67/11
Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за
возила у саобраћају на путевима "Службени гласник РС" 40/12; ... 41/15
Закон о прекршајима "Службени гласник РС" 65/13
Литература:
- "Савремени друмски превоз", Велибор Пеулић, Жељко Ранковић, Душан Вучетић, Влатко Вуковић, Демир Хаџић, Бранислав Топаловић, Дејан Цакић и Томислав Иванчев, Ricо Hоlding Cоmpаny, 2008. година;
- "Тахограф као доказ у прекршајном поступку", Сунчица Савић, Стручни скуп
"Примена и контрола аналогног и дигиталног тахографа, законска регуативаискуства из праксе", Кладово, новембар 4. и 5. 2010. године;
- "Време управљања возилом и коришћење дигиталних тахографа", мр Владимир
Момчиловић, др Душан Младеновић и Милош Косанић, Привредна комора
Србије, 2011. Година, Београд;
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Мирјана Тукар,
судија Прекршајног апелационог суда

ТРОШКОВИ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
Увод
Сви судски поступци, како парнични тако и казнени, проузрокују
трошкове. Стога су одговарајући процесни закони прописали врсте трошкова
и одредили субјекте који су дужни да их под одређеним условима сносе.
Трошкови прекршајног поступка су регулисани у Глави XVI Закона
о прекршајима. Услови, висина и начин накнаде трошкова који у судским поступцима припадају учесницима у поступку, затим накнада браниоцу, пуномоћнику и законском заступнику, као и висина паушалног износа ближе се
прописују у Правилнику о накнади трошкова у судским поступцима који је
објављен у "Службеном гласнику РС" бр. 57/2003 и 69/2011.
Члан 140. став 1. Закона о прекршајима (у даљем тексту: Закон)
трошкове прекршајног поступка дефинише као издатке учињене поводом
прекршајног поступка, од његовог покретања до завршетка.
Наведена одредба Закона одређује временски оквир настанка трошкова прекршајног поступка. Уколико би ову одредбу искључиво језички
тумачили, дошли би до закључка да трошкови настали пре покретања поступка, као и они учињени након његовог завршетка, не би представљали
трошкове прекршајног поступка у смислу овог Закона. На основу члана
167. Закона о прекршајима прекршајни поступак се покреће решењем суда на основу захтева за покретање прекршајног поступка и издатог прекршајног налога поводом којег је поднет захтев за судско одлучивање.
Повезујући ове две одредбе Закона долазимо до закључка да трошкови настали пре доношења решења о покретању прекршајног поступка
не би представљали трошкове прекршајног поступка.
Надаље, чланом 246. став 1. Закона је прописано да се прекршајни
поступак завршава доношењем осуђујуће или ослобађајуће пресуде, решења којим се поступак обуставља или решења којим се малолетном учиниоцу прекршаја изриче васпитна мера. Следећи исту логику (језичко ту236
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мачење прописа) дошло би се до закључка да сви трошкови који су настали након доношења првостепене одлуке прекршајног суда не би представљали трошкове прекршајног поступка.
У последње три године Врховни касациони суд је донео већи број
одлука из којих произлази да ову одредбу Закона треба шире тумачити,
односно да у трошкове прекршајног поступка треба уврстити и неке трошкове настале пре покретања прекршајног поступка, као што су трошкови израде захтева за покретање прекршајног поступка, као и трошкове настале након завршетка прекршајног поступка у које би спадали трошкови
израде жалби на одлуке прекршајних судова.
Стога аутор овог текста сматра да члан 140. став 1. Закона о прекршајима не треба језички тумачити, него како је то већ објашњено у трошкове уврстити све издатке настале од сачињавања иницијалног акта до
правоснажности одлуке у прекршајном поступку, а под законом прописаним условима и трошкове извршења прекршајних санкција.
Врсте трошкова
Члан 140. став 2. у десет тачака набраја шта све спада у трошкове
прекршајног поступка. Како су трошкови таксативно набројани, то значи
да сем ових побројаних трошкова други трошкови прекршајног поступка
се неће признати.
Трошкови прекршајног поступка су:
1) трошкови за сведоке и вештаке;
2) трошкови увиђаја;
3) трошкови превоза окривљеног;
4) издаци за довођење окривљеног;
5) превозни и путни трошкови службених лица;
6) нужни издаци оштећеног као подносиоца захтева, односно његовог законског заступника и награда и нужни издаци његовог пуномоћника;
7) награда и нужни издаци браниоца;
8) трошкови превођења и тумачења;
9) паушални износ;
10) трошкови извршења.
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Трошкови за сведоке
У питању је врста трошкова која обухвата путне трошкове, трошкове за исхрану и преноћиште и изгубљену зараду.
Путне трошкове чине трошкови путовања сведока средством јавног
превоза од места његовог пребивалишта, односно боравишта, до места где се
врши радња, а то је најчешће седиште суда или његовог одељења, као и трошкови повратка. Суд надокнађује трошкове путовања најкраћим путем и најекономичнијим средством јавног превоза на захтев учесника у поступку.
Уколико од места пребивалишта, односно боравишта учесника у поступку до
седишта, односно одељења суда где се обавља процесна радња, не постоји
превозно средство, или је оно у толикој мери непогодно да изискује још неке
веће и додатне трошкове, путни трошкови се надокнађују према броју пређених километара најкраћим путем (километража). Километража се надокнађује у висини од 25% од цене једног литра горива по пређеном или започетом
километру. Одредбе о путним трошковима односе се и на трошкове других
учесника у поступку (вештака, службених лица и сл).
Трошкови за исхрану и преноћиште су веома ретки у прекршајном
поступку, и они по правилу у судским поступцима се надокнађују учеснику у поступку који је ван места свог пребивалишта или боравишта морао
да проведе више од 8 часова, односно лицу које није могло истог дана да
се врати у место свог пребивалишта, и они се одређују према просечним
ценама у месту у коме се предузима процесна радња.
Изгубљена зарада се надокнађује учеснику у поступку, односно
сведоку који је у радном односу, који је земљорадник, предузетник или на
други начин у складу са законом остварује зараду. Послодавац надокнађује запосленом лицу које је сведок у прекршајном поступку, плату за
време проведено у суду, а има право да од суда захтева рефундацију износа који му је исплатио за дан када је обављана процесна радња, односно за
дан када је исти одсуствовао са посла. Уколико је у питању земљорадник,
предузетник или лице које на други начин остварује зараду у складу са законом, изгубљена зарада се одређује сразмерно изгубљеном времену, при
чему се води рачуна о врсти занимања и дневној заради.
Трошкови за вештаке
Вештаку припадају трошкови вештачења и трошкови награде за
извршено вештачење.
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Вештаку се надокнађују издаци за утрошени материјал и други
стварни издаци које је приликом израде налаза имао (утрошен материјал
за различите анализе и сл).
Правилник прописује начин одређивања награде вештаку који зависи од сложености вештачења, као и од степена образовања самог вештака.
Трошкови увиђаја
Уколико се ради о увиђају за који је потребно изаћи ван просторије суда, вршити различита мерења која проузрокују трошкове, исти се на
захтев лица која ту радњу обављају, исплаћују као и трошкови које је вештак имао приликом обављања вештачења.
Сви ови до сада описани трошкови, на основу члана 147. Закона,
исплаћују се унапред из средстава прекршајног суда који води прекршајни поступак, а касније се наплаћују од лица која су према закону и
судској одлуци дужна да их надокнаде. Имајући у виду да прекршајни поступци, након извођења процесних радњи сведочења, вештачења или увиђаја могу да трају по неколико месеци, па и година, а да учесницима у поступку трошкови припадају, одредба о накнадној наплати трошкова је
оправдана ради заштите њихових потраживања.
Трошкови превоза окривљеног су трошкови које окривљени има
за свој превоз од места свог пребивалишта, односно боравишта до седишта суда. За ову врсту трошкова важи све оно што је речено за путне трошкове сведока и вештака.
Издаци за довођење окривљеног
Довођење окривљеног представља меру за обезбеђење присуства
окривљеног и за успешно вођење прекршајног поступка. Ако се уредно
позвани окривљени не одазове позиву а свој изостанак не оправда или ако
се није могло извршити уредно достављање позива, а из околности очигледно произлази да окривљени избегава пријем позива, изузетно суд ће
наредити његово довођење ако се чињенично стање на други начин не би
могло потпуно и правилно утврдити.
За разлику од свих других врста трошкова прописаних чланом
140. став 2. Закона, ове трошкове увек сноси доведено лице (најчешће је
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то окривљени) и то без обзира на исход прекршајног поступка. Смисао
оваквог законског решења треба тражити у томе што се ова мера предузима када окривљени очигледним избегавањем одазивања на позив суда
одуговлачи поступак, због чега је суд приморан да ангажовањем припадника полиције, обезбеди његово присуство. Како поступак довођења проузрокује трошкове полицијској управи која је извршила наредбу за довођење, то иста потражује од суда одређени износ на име издатака које је
имала, а који најчешће зависе од километраже, односно удаљености места
пребивалишта окривљеног до места седишта суда.
Превозни и путни трошкови службених лица
За разлику од Законика о кривичном поступку који прописује путне трошкове службених лица, Закон о прекршајима прави разлику између
превозних и путних трошкова ове категорије лица. Превозни трошкови
обухватају само трошкове превоза од места седишта органа тог службеног
лица до места седишта суда и повратак. Путни трошкови, који су иначе
веома ретки у прекршајном поступку, би обухватали и трошкове дневнице службених лица, као и трошкове исхране, под условима прописаним
одговарајућим прописима којима се регулишу плате и друга примања државних службеника. Пошто су ови трошкови у прекршајном поступку веома ретки, нећемо се овом приликом дуже бавити истима.
Нужни издаци оштећеног као подносиоца захтева,
односно његовог законског заступника и награда и нужни
издаци његовог пуномоћника
Oштећени је лице чије је какво лично или имовинско право оштећено или угрожено прекршајем. Законска одредба о накнади трошкова
оштећеног се у сада важећем Закону о прекршајима квалитативно разликује како од претходног Закона о прекршајима, тако и од одговарајуће одредбе Законика о кривичном поступку.
Наиме, претходни Закон о прекршајима је имао истоветно законско
решење као и Законик о кривичном поступку и под овом врстом трошкова
подразумевали су се издаци лица која својство оштећеног у поступку на одговарајући начин манифестују (нпр. изјаве да ће своје право на накнаду
штете остварити у парници; затим лица која предлажу доказе на штету
окривљеног и сл) и без обзира да ли су поднели захтев за покретање прекр240
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шајног поступка против окривљеног. У свим наведеним ситуацијама оштећени, и његов законски заступник (када је оштећени малолетан или лишен
пословне способности) и пуномоћник, имају право на накнаду нужних трошкова које су имали поводом прекршајног поступка, а оштећени има и право на накнаду трошкова поводом награде свог пуномоћника.
Новим законом је право оштећеног на накнаду трошкова сужено
тако што га сада има само онај оштећени који је поднео захтев за покретање прекршајног поступка против окривљеног. Ипак, разматрајући одредбе закона које се односе на имовинско правни захтев за накнаду
штете, долази се нужно до закључка да се право оштећеног на трошкове
не своди само на ситуацију када је оштећени подносилац захтева, а то
произилази из одредбе члана 151. став 4. Закона. Овом одредбом је прописано да против одлуке о имовинскоправном захтеву оштећени или друго овлашћено лице које је поднело имовинскоправни захтев има право
жалбе. Уколико је оштећени који при том није подносилац захтева одлуком суда у делу који се односи на постављени имовинскоправни захтев
није задовољан, па је жалбу изјавио путем свог пуномоћника и за састав
такве жалбе има одређене трошкове то, по мишљењу аутора овог рада, без
обзира што се не ради о оштећеном који је подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, у тој ситуацији суд би требао да му досуди трошкове награде пуномоћника за састав такве жалбе.
Награда и нужни издаци браниоца
Чланом 119. став 1. Закона прописано је да окривљени може узети
за браниоца адвоката, а њега може у складу са законом заменити адвокатски приправник. Из наведене одредбе Закона, као и одредбе о трошковима прекршајног поступка произлази да се награда и нужни издаци браниоца окривљеног у прекршајном поступку утврђују према важећој адвокатској тарифи у време обрачуна трошкова.
Како се, на основу члана 10. став 1. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (адвокатске тарифе) накнада и награда
трошкова од стране брањеника могу исплаћивати унапред или након извршене радње и насталих трошкова, то се према заузетом мишљењу и
уобичајеној пракси Прекршајног апелационог суда која је изражена кроз
више другостепених одлука, као моменат обрачуна узима време предузимања радњи у поступку за коју се тражи исплата трошкова. Ово стога јер
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се претпоставља да је окривљени у том моменту према броју и вредности
бода из Тарифе имао одређене трошкове. Ово правило је било посебно
значајно у моменту измене Адвокатске тарифе, јер су браниоци окривљених трошковнике испостављали по новој (већој) тарифи, иако су радње
предузимане у време важења претходне тарифе.
Ове трошкове суд по правилу досуђује окривљеном, а његовом
браниоцу само уколико у предмету постоји пуномоћ која обухвата да бранилац у име окривљеног може захтевати трошкове и да се исплата врши
на рачун адвоката, а не окривљеног. Дакле, правило је да се трошкови исплаћују окривљеном на његов рачун сем у случају постојања овакве посебне пуномоћи.
Специфичности прекршајног поступка када је у питању проблематика трошкова за награду и накнаду трошкова браниоца окривљеног се
састоји у следећем: прекршајни поступак је брз и ефикасан поступак са
кратким роковима застарелости вођења поступка, односно општи рок застарелости износи једну односно две године. С друге стране Тарифом о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката прописани су изузетно
високи трошкови који су већи него трошкови кривичног поступка за кривична дела за која је прописана казна затвора од три до пет година. Имајући у виду ове две околности, као и у појединим случајевима недовољно
сналажење судија када је у питању одлучивање о захтевима окривљених
за исплату трошкова за награду и накнаду за нужне издатке браниоца (који су без изузетка поднети од адвоката), судови досуђују енормне трошкове због чега су често рачуни многих судова блокирани. У питању је системски проблем који се може решити на неколико начина. Један од начина би био да се повећа рок застарелости вођења прекршајног поступка, затим увођење тзв. скривљених трошкова у прекршајни поступак. Све би
ово допринело смањењу броја злоупотреба када су у питању трошкови
прекршајног поступка.
У појединим прекршајним поступцима адвокат има стварне трошкове који су били потребни за обављање поверених му послова, и те
трошкове по правилу наплаћује од странке. Стога је суд у појединим ситуацијама у обавези да одлучи о постојању и основаности накнаде ових
трошкова. Тако за обављање послова изван седишта адвокатских канцеларија адвокату припада накнада за превоз, смештај, одсуствовање из канцеларије и дневнице, и то за превоз у међумесном саобраћају припада му
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висина цене превоза превозним средством који адвокат сам изабере; у месном саобраћају у висини цене такси превоза; за смештај у висини цене
хотелског смештаја сем хотела са пет звездица.
Приликом одлучивања по захтевима за накнаду трошкова прекршајног поступка на име награде и накнаде за рад адвоката, у пракси се често појављују грешке које се огледају у означавању лица коме се трошкови
досуђују, па се често наводи у изреци да се усваја захтев браниоца и да се
браниоцу досуђује накнада трошкова, иако право на накнаду трошкова има
искључиво окривљени. Уколико је оштећени подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, право накнаде има он, а не његов пуномоћник.
У првостепеним одлукама о трошковима изоставља се навођење
времена предузете радње браниоца у поступку за коју се (не)досуђују трошкови, него се нпр. наведе да је бранилац приступио на два одржана и три
одложена рочишта, да је поднео три поднеска... што представља проблем
приликом преиспитивања одлуке од стране Прекршајног апелационог суда,
не може да се утврди да ли су тражене радње и стварно предузете, ствара
тешкоће око идентификације поднеска, при чему често у спису предмета
нема записника о изведеној процесној радњи уколико је рочиште одложено,
него се само из доставница наслућује да је било заказано рочиште.
Такође, у првостепеним одлукама често изостаје које су одредбе
(чланови и тарифни бројеви) из Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката примењене, што одлуку чини неразумљивом.
Иако се одлукама других судова (најчешће Привредног) досуђују
трошкови превоза и одсуствовања из канцеларије, уколико се радња обавља ван седишта канцеларије адвоката, ове трошкове Прекршајни судови
најчешће не досуђују (уз образложење да је могао окривљени ангажовати
другог браниоца, бранилац ангажовати замену ... или наведу да нема доказа за те трошкове и да нису нужни), а када се ови трошкови и досуде у
спису недостаје доказ на околност пређених километара и цене горива у
време извршеног превоза (који докази би се требали доставити суду по
Правилнику о накнади трошкова у судским поступцима).
Трошкови састава поднесака којима се суд обавештава о разлозима спречености окривљеног или браниоца да приступи, а уз које се најчешће па чак ни накнадно суду не достављају и доказ о наведеној околности, затим поднесака којима се суду доставља пуномоћ, као и других под243
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несака који представљају споредну радњу браниоца у односу на пружање
одбране окривљеном, досуђују се у пуном износу или у износу од 50%
(необразложени поднесци), иако из садржине напред наведених поднесака
произилази да исти нису нужни ни неопходни.
Такође се поставља питање трошкова на име награде за састав
трошковника – захтева за накнаду трошкова, а који поднесак је суштински само техничка (математичка) радња којом се трошкови који се траже
опредељују у погледу висине.
Окривљени уз трошкове на име награде и нужних издатака браниоца постављају и захтев за накнаду трошкова на име судских такса (за
увид у спис и за жалбу), који се по правилу окривљеном не досуђују, што
је према мишљењу аутора овог рада правилно, јер таксе нису побројане у
члану 140. Закона где је наведено шта све спада у трошкове, него су прописане Законом о судским таксама.
У решењима о трошковима поступка (о висини), уз поуку о правном леку често се налаже да окривљени уз жалбу на ово решење треба да
плати и таксу, иако таква обавеза према Закону о судским таксама није
прописана.
Стога, а без амбиције да се може одговорити на сва спорна питања
којих има много, указује се на поједине трошкове које окривљени (или
оштећени као подносилац захтева) може да има, а које суд исплаћује:
Тарифним бројем 9 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за
рад адвоката прописано је састављање поднесака у прекршајном поступку. Тако оштећеном који је подносилац захтева за покретање прекршајног
поступка за састављање захтева за покретање прекршајног поступка припада 850 поена. Иста количина поена припада окривљеном коме је његов
бранилац саставио писмену одбрану под условом да је окривљени тај поднесак потписао и на тај начин прихватио као своју одбрану. За остале поднеске суд је у обавези да претходно процени да ли су били нужни и
оправдани у поступку. Нпр. поднесак у коме бранилац тражи од суда да
донесе решење о обустави поступка због застарелости не представља нужни нити оправдан поднесак, јер суд по службеној дужности води рачуна
о наступању застарелости и обавези доношења таквог решења.
Тарифним бројем 10 Трошковника прописано је заступање и одбрана у прекршајном поступку. Није спорно да окривљеном за сваки одр244
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жан претрес припадају трошкови награде и накнаде браниоца. Према
Адвокатској тарифи за сваки претрес који је одложен решењем суда припада 50% од награде за одржан претрес. Ово значи, како је то већ речено,
да је суд у обавези да констатује ко је приступио на заказано рочиште,
констатацију да се рочиште одлаже за неки одређени дан или да ће позиви
бити писмено упућени. Такође према уобичајеној пракси Прекршајног
апелационог суда, уколико се на рочиште које је заказано ради саслушања
окривљеног, одазове бранилац који је знао да његов брањеник неће приступити, не припадају му трошкови приступа на тако одложено рочиште.
Изузетак је, уколико се на том рочишту изведу и неки други докази, као
што је саслушање сведока, јер бранилац окривљеног има права да сведоку
поставља питања, ставља примедбе на његов исказ и сл.
Тарифним бројем 11 Тарифе, прописани су трошкови правних лекова у прекршајном поступку, а тарифним бројем 12 трошкови у ситуацији
када адвокат брани или заступа више странака. Тада се адвокату награда по
овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за
другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећани износ награде се
обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.
Поједине судије некритички и без ваљаног разлога одбијају захтеве за исплату награде адвоката, па када се на то жалбом основано укаже,
веће Прекршајног апелационог суда је дужно да уз трошкове који су му
неосновано одбијени досуди и износ за трошкове изјављене жалбе. На
овај начин трошкови суда се непотребно увећавају што неретко доведе и
до блокаде рачуна суда.
Трошкови превођења и тумачења
Чланом 32. Устава Републике Србије који прописује право на правично суђење је прописано да се сваком јемчи право на бесплатног преводиоца ако не говори или не разуме језик који је у службеној употреби у
суду и право на бесплатног тумача ако је слеп, глув или нем. Надаље, чланом 94. Закона о прекршајима прописана је употреба језика у прекршајном поступку. Све ово заједно значи да уколико је странка лице које не
говори или не разуме српски језик има права на бесплатног преводиоца,
или уколико је слепа, глува или нема, право на бесплатног тумача.
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Дакле, трошкове превођења на захтев преводиоца, односно тумача, увек сноси првостепени прекршајни суд који је поступак водио и то
без обзира на исход прекршајног поступка. По мишљењу аутора овог рада
одредба члана 146. Закона је мањкава, јер се позива на одредбе Устава и
закона којима се уређује службена употреба језика и писама, што би значило да се односи само на окривљене припаднике националних заједница
у Србији, а не и на друга лица (странце) чији матерњи језик није ни један
од тих језика.
Паушални износ
У питању је износ који суд наплаћује од окривљеног који је оглашен одговорним за прекршај под законом одређеним условима. Висина
паушалног износа утврђена је чланом 27. Правилника о накнади трошкова
у судским поступцима и њен максимални износ у овом моменту је
1.200,00 динара, који је износ изузетно мали, имајући у виду стварне трошкове које суд има. Иначе, висина паушалног износа зависи од сложености прекршајног поступка, дужине његовог трајања, као и од имовног стања окривљеног, што би да је максимални износ већи било могуће правилно одмерити. У садашњој ситуацији судије линеарно обавезују окривљене
на плаћање углавном истих износа и не примећује се коришћење прописаних критеријума.
Трошкови извршења
Поступак извршења одлука у прекршајном поступку за суд често
проузрокује не мале трошкове. Стога су новим законом као посебна врста
трошкова, по први пут прописани трошкови извршења. Када се ради о
овој врсти трошкова пре свега се мисли на трошкове извршења новчаних
казни и приступа се принудној наплати новчаних казни након истека рока
од 15 дана, а у питању је рок у коме кажњени треба добровољно да плати
новчану казну. Решењем о извршењу суд одређује начин, средства и предмет извршења новчане казне и истим решењем одлучује о трошковима
насталим поводом извршења.
Може се слободно рећи да су трошкови извршења паушални трошкови извршног поступка, да зависе од сложености самог извршења, његовог трајања, као и имовног стања кажњеног лица. Висина ове врсте трошкова би требала да буде прописана Правилником о накнади трошкова у
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судским поступцима, али до измена и допуна Правилника у том правцу
још увек није дошло. Све док се Правилником не пропише максимални
износ трошкова извршења, суд нажалост ову веома корисну одредбу закона не може да користи.
Обавеза плаћања трошкова
Одлуком прекршајног суда којом се завршава прекршајни поступак (осуђујућа, ослобађајућа пресуда, решење којим се поступак обуставља) суд одлучује и о трошковима прекршајног поступка. Правило је да
трошкови падају на терет лица које је оглашено одговорним за прекршај.
Дакле, у изреци осуђујуће пресуде суд је дужан да поброји врсте трошкова које су постојале у том прекршајном поступку, у којим износима, и да
обавеже окривљеног да плати те трошкове.
Изрека ослобађајуће пресуде треба да садржи назнаку да трошкови прекршајног поступка падају на терет буџетских средстава суда који је
поступак водио. У суштини исту одлуку о трошковима садржи и решење
о обустави поступка.
Од ових правила Закон у члану 141. ст. 3. и 4. прави изузетке. Наиме, уколико је прекршајни поступак обустављен због одустанка оштећеног од поднетог захтева, или је окривљени ослобођен одговорности услед
неоснованог захтева, трошкове поступка сноси оштећени. Дакле, Закон
прави разлику између ситуације када је подносилац захтева јавни тужилац
или други овлашћени орган од ситуације када је подносилац захтева
оштећени. Уколико би прекршајни поступак био завршен ослобађајућом
пресудом услед неоснованог захтева овлашћеног подносиоца захтева,
трошкове прекршајног поступка би падали на терет буџетских средстава
прекршајног суда. Разлог оваквом законском решењу је што су овлашћени подносиоци захтева у суштини корисници буџетских средстава, па не
би било основано да се од једног корисника тражи плаћање трошкова које
је он проузроковао подношењем неоснованог захтева другом кориснику
(суду). С друге стране када је подносилац захтева неко друго физичко или
правно лице чије је какво лично или имовинско право оштећено или угрожено вршењем прекршаја, у ситуацији када би се утврдило да се ради о
неоснованом захтеву или уколико би такав подносилац одустао од поднетог захтева за покретање прекршајног поступка, био би дужан да сноси
трошкове тог поступка.
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Уколико суд обустави поступак против окривљеног услед вођења
кривичног поступка за кривично дело које обухвата обележје прекршаја и
уколико би у кривичном поступку окривљени био оглашен кривим за то
кривично дело, у тој ситуацији суд у одлуци о обустави поступка не би
донео одлуку да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава
прекршајног суда. Остаје нејасно каква би одлука о трошковима у тој ситуацији била. Према мишљењу аутора овог рада, прекршајни суд би у решењу о обустави прекршајног поступка навео да ће о трошковима поступка одлучити надлежни суд у кривичном поступку. На сву срећу овакве ситуације су веома ретке, па претпостављам да ова нејасноћа неће изазвати
веће проблеме.
Дискутабилна је и одредба члана 141. став 5. Закона о прекршајима, која гласи: "Захтев за накнаду награде и нужних издатака браниоца
подноси се у року од три месеца од дана када му је достављена правоснажна одлука". Како су у конкретном случају трошкови окривљеног који је
након или пре извршене процесне радње браниоцу исплаћивао износ награде и нужних издатака, то се овај рок односи на подношење захтева за
исплату трошкова које је окривљени имао. У Закону о прекршајима нигде
није прописана обавеза прекршајног суда да окривљеном доставља правоснажну првостепену одлуку. Уколико је у питању другостепена одлука у
којој је мериторно решено (одлука којом се жалба одбија или преиначује
првостепена одлука), тада постоји обавеза прекршајног суда да другостепену одлуку достави окривљеном и то је једина ситуација када се правоснажна одлука окривљеном доставља. По мишљењу аутора овог рада, а
имајући у виду сличну одредбу у Законику о кривичном поступку (члан
262. став 2. ЗКП) захтев за накнаду награде и нужних издатака браниоца
окривљени може поднети у року од три месеца од дана правоснажности
одлуке којом се окончава прекршајни поступак поводом кога се тражи исплата тих трошкова.
На овакав закључак упућује и став 6. члана 141, који прописује ситуацију када у прекршајном поступку дође до обуставе прекршајног поступка, а у кривичном који се води поводом кривичног дела које обухвата
обележја прекршаја, буде донета ослобађајућа пресуда, да овај рок тече од
правоснажности ослобађајуће пресуде у кривичном поступку.
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Одлука о трошковима
Како је то већ напоменуто у одлуци (пресуди или решењу), ће се
навести ко сноси трошкове прекршајног поступка, у ком износу и у ком року је дужан да их плати. Рок за добровољно плаћање трошкова поступка не
може бити краћи од 15, нити дужи од 30 дана од дана правоснажности одлуке. Када окривљени коме је правноснажно изречена новчана казна поднесе молбу за плаћање казне у ратама, дужан је да достави доказ да је платио
трошкове прекршајног поступка. Ова одредба је уведена из практичних
разлога. У поступку извршења новчане казне суд располаже са већим избором принуде, него што је то случај са наплатом трошкова поступка, тако да
се неретко дешава да све санкције буду извршене, а трошкови поступка
остану неизвршени до наступања застарелости извршења.
Уколико за утврђивање висине трошкова (дакле не и основа) нема
довољно података, о трошковима суд одлучује накнадно након прибављања тих података. Посебним решењем се не може одлучити о висини трошкова уколико претходно суд пресудом (решењем о обустави поступка)
није одлучио ко их сноси и у ком року је дужан да их плати.
Трошкови прекршајног поступка у предмету
са више прекршаја
Лице против кога је поднет захтев (или више захтева) за покретање прекршајног поступка због више прекршаја неће сносити трошкове у
погледу прекршаја за које је донета ослобађајућа пресуда или је поступак
обустављен, под условом да је те трошкове могуће издвојити из укупних
трошкова. Када је могуће извршити то издвајање фактичко је питање.
Примера ради, против окривљеног је поднет захтев за покретање
прекршајног поступка због прекршаја из члана 332. став 1. тачка 77. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно што је управљао возилом у стању средње алкохолисаности и због тога што је истом приликом
изазвао саобраћајну незгоду услед неприлагођене брзине условима пута и
саобраћаја. Након изведеног доказног поступка суд је окривљеног огласио одговорним за управљање возилом под утицајем алкохола, а ослободио га одговорности због изазивања саобраћајне незгоде. На првом рочишту је окривљени износио одбрану у односу на оба прекршаја за која се
терети признао је извршење прекршаја управљања возила под утицајем
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алкохола. Следеће рочиште је одржано након извршеног саобраћајно-техничког вештачења од стране вештака саобраћајне струке, где је окривљеном омогућено да постављају питања и стављају примедбе на налаз и мишљење вештака. У осуђујућем делу изреке пресуде је одређено да је окривљени дужан да плати трошкове прекршајног поступка у паушалном износу, а у ослобађајућем делу изреке је одређено да трошкови за вештака
падају на терет буџетских средстава прекршајног суда који је поступак
водио. Дакле, у овој ситуацији је могуће издвојити трошкове у погледу
прекршаја за који је донета ослобађајућа пресуда од укупних трошкова
прекршајног поступка.
Постоје ситуације када у погледу прекршаја за који је донета
ослобађајућа пресуда није могуће трошкове издвојити из укупних трошкова. Нпр. против окривљеног се води поступак због два прекршаја из
члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру учињених у различито време
и на различитим местима и окривљени оба прекршаја оспори, а очевици
догађаја у оба случаја су исти и резултат прекршајног поступка буде такав
да окривљени за један прекршај буде оглашен одговорним и кажњен, а за
други прекршај се доноси ослобађајућа пресуда јер није доказано да је
учинио прекршај за који се терети. У конкретном случају, очито је да трошкове за сведоке није могуће издвојити у погледу прекршаја за који је донета ослобађајућа пресуда, пошто су саслушавани за оба прекршаја на
истом рочишту.
Солидарни трошкови
Уколико је једном пресудом више окривљених оглашено одговорним, суд одређује колики ће део трошкова сносити сваки од њих, а уколико то није могуће суд може да одлучи да сви окривљени солидарно сносе
трошкове. Ово правило се односи на све трошкове, сем паушалног износа
који ће се у сваком случају одредити за сваког окривљеног посебно.
Трошкови откривања учиниоца
Чланом 144. Закона издвојени су као посебни трошкови откривања учиниоца прекршаја. Специфичност ове врсте трошкова је у томе што
су настали пре сачињавања захтева за покретање прекршајног поступка,
дакле пре прекршајног поступка. Окривљени који је оглашен одговорним
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за прекршај ће сносити ове трошкове када су испуњена два кумулативна
услова, и то:
1) да је то посебним прописом одређено и
2) да постоји предлог подносиоца захтева да окривљени плати те
трошкове.
Учиниоца прекршаја открива надлежни полицијски орган, инспекцијски и други орган управе. У питању су трошкови мерења или анализе
које треба да изврше за то овлашћене институције, друга правна лица или
предузетници. Тако, чланом 280. Закона о безбедности саобраћаја на путевима који носи наслов "Утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних супстанци код учесника у саобраћају" је прописано да учесник у
саобраћају који након извршеног испитивања помоћу одговарајућих средстава оспорава добијене резултате може захтевати да се изврши анализа
крви, односно крви и урина или других телесних материја у одговарајућој
установи о сопственом трошку. Дакле, у конкретном случају трошкови
откривања учиниоца прекршаја прописани су посебним законом. Уколико
се окривљени огласи одговорним што је управљао возилом под утицајем
алкохола, што је утврђено експертизом алкохола у крви, суд ће на предлог подносиоца захтева, одређене полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да окривљеног обавеже на плаћање ових трошкова.
Сличне одредбе можемо наћи у разним санитарним и здравственим законима, на основу којих се окривљени који је оглашен одговорним за прекршај, на предлог подносиоца захтева обавезује да сноси те трошкове.
Правило је да се трошкови прекршајног поступка (сем паушалних
и трошкова извршења) надокнађују на захтев лица које има право на накнаду, а обавеза је суда да лице претходно поучи о праву на накнаду трошкова, затим о могућности губитка права ако захтев за накнаду трошкова
не буде поднет у законом прописаном року или на прописан начин. Поука
и изјава лица у вези са његовим правом на накнаду трошкова уносе се у
записник.
Чланом 148. Закона прописано је да прописи о накнади трошкова
сведоцима, вештацима и тумачима, као и других трошкова у кривичном
поступку сходно ће се примењивати у прекршајном поступку. Ово значи
да ће се одредбе чланова 261-268. Законика о кривичном поступку приме251
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њивати и у прекршајном поступку, уколико Законом о прекршајима није
другачије регулисано.
Уместо закључка
У последњих неколико година учешће адвоката у прекршајном поступку се енормно повећало. Имајући у виду кратке рокове застарелости, да
се у многим прекршајним предметима одуговлаче поступци избегавањем
пријема позива од стране окривљених и њихових адвоката, да се недовољно
добро извршавају наредбе за принудно довођење окривљених, један озбиљан
број предмета застарева. У тим ситуацијама адвокати у име својих брањеника траже износе који су према важећој тарифи већи него за кривична дела за
која је прописана кана затвора од три до пет година. Када се на све ове околности дода недовољно сналажење судија прекршајних судова у проблематици трошкова прекршајног поступка, долази се до тога да судови исплаћују
огромне трошкове, због чега им рачуни бивају блокирани.
Излаз из ове ситуације се може тражити у измени Закона о прекршајима и Правилника о накнади трошкова у судским поступцима, али и доследној и потпуној примени закона од стране судија прекршајних судова.
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Предраг Ракић,
судија Прекршајног суда у Београду

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И ЕФИКАСНОСТИ СУЂЕЊА
ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА
Увод
Национална стратегија реформе правосуђа 2013-2018. године одредила је да је циљ стратегије " да омогући припрему правосудног система за нове изазове у складу са европским стандардима и вредностима.
Стога у процесу европских интеграција треба водити рачуна о праву
Европске уније (правним тековинама Европске уније – Acquis Cоmmunаutаirе), и о препорукама и стандардима Савета Европе. Национална стратегија реформе правосуђа усклађена је са кључним стратешким документима, као што је Национални план за усвајање тековина Европске уније
(НПАА) и већ дефинисани кључни стратешки приоритети земље".
Комисија са спровођење Националне стратегије реформе правосуђа образовала је Комисију за унапређење положај судија прекршајних судова у Републици Србији. Она је формирана како би на основу искуства
судија уочила проблеме и предложила решења за унапређење положаја и
рада прекршајних судова. Потребни су ефикаснији механизми којим би се
обезбедио непрестан проток идеја према Комисији, како би имала што
ширу подршку и помоћ. Покушавајући да уочим критичне тачке из перспективе судије првог степена и свестан могућности да их посматрам из
призме специфичних проблема Прекршајног суда у Београду, покушаћу
да ове проблеме поделим у две групе. Прва се односи на положај судија
прекршајних судова у правосудном систему Републике Србије, а друга на
неадекватна решења Закона о прекршајима.
Унапређење положаја судија прекршајних судова
Надлежност прекршајних судова је од 1.1.2010. године када су
потпуно интегрисани у правосудни систем Републике Србије је проширена тачка. Прекршајни судови сад суде у предметима царинских, пореских
прекршаја, девизних прекршаја, игара на срећу, буџетског система - који
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се углавном заснива на пословима јавних набавки, прекршајима из надлежности надзора Агенције за борбу против корупције и др. независних регулаторних тела, области приступа информацијама од јавног значаја, радиодифузног система. Од старих надлежности то су предмети свих инспекција и то санитарне, рада и безбедности на раду, тржишне, ветеринарске, противпожарне, шумарске, комуналне, заштите животне средине. Такође су стандардни предмети и области безбедности саобраћаја, унутрашње контроле и јавног реда и мира као и насиља на спортским приредбама. Безмало цео правни систем Републике Србије. Готово да нема закона
који не садржи и прекршајне одредбе. Број прописа и разноврсност предмета не може се поредити ни са једним другим судом. Самим тим и тежина предмета је различита и креће се од "багателних прекршаја" до изузетно сложених предмета у којима је за вођење поступка и доношење одлуке
потребно специјализовано знање из неке од наведених области.
Примена месечне норме на начин како је сада прописана доводи судије у позицију да решавањем већег броја лакших предмета покушавају да
постигну норму при чему "трпе" предмети који су тежи јер је за вођење поступка и одлучивање у њима потребно време и веће ангажовање ради упознавања са специфичношћу појединих прописа и припрему рочишта што је
тешко остварити када се заказује 60-100 предмета у судећем дану како би се
савладао прилив предмета. Ово је пре свега присутно у градским центрима,
док је у мањим судовима ситуација боља. Решење се може постићи на два
начина, а сваки за себе има своје предности и извесне недостатке:
- Пондерисањем предмет, а што подразумева да се сваком предмету додели унапред одређени број бодова, па би се месечна норма била
изражена у бодовима, а судије стимулисане да решавају предмете свих
области равномерно;

- Други начин био би измена закона о судовима, којим би се прекршајни судови у првом степену формирали као основни и виши судови
уз једнак број судија који тренутно ради у првом степену. На овај начин
би се прекршајна материја могла разграничити према тежини и обезбедити вертикално напредовање судија у зависности од квалитета рада и омогућило да најуспешнији и стручнији међу судијама суде и одлучују у овој
материји уз претпоставку да се одреде јасни стандарди избора, а посебно напредовања судија.
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Када говоримо о положају судија прекршајних судова неизоставно
се мора узети у обзир чињеница да су сврстани у најнижу платну групу
као једине судије са коефицијентом 2,50, а судије Прекршајног апелационог суда сврстане у платну групу судија вишег суда и поред тога што су
критеријуми за овакво сврставање непознати и очигледно неправедни, ценећи управо наведене разлоге у погледу тежине и разноврсности прекршајне материје. Србија је једина земља у региону која и даље на овај начин третира судије прекршајних судова, што је резултат непознавања надлежности ове врсте судова и предрасуда, јер се о прекршајима често не
зна довољно. Зато од колега очекујемо подршку у решавању овог значајног услова независности и достојанства судија прекршајних судова. У
свим државама региона прекршајни судови у првом степену изједначини
са судијама основног суда или интегрисани у систем основних судова, односно судије Прекршајног апелационог суда са судијама апелационих судова. Обзиром да непосредно предстоји отварање поглавља у процесу
придруживања ЕУ, у којима ће једно од првих отворених поглавља бити
Поглавље правосуђа, потребно је и у овом делу ускладити правни систем
и положај судија у који процес би се на активан начин морало укључити и
удружење судија прекршајних судова.
Посебно је деградирајући положај у судовима у којима су због
енормног прилива предмета и хроничне непопуњености судијског и другог особља, судије принуђене, да у страху који је имајући у виду ранија лоша искуства оправдан, непрестано "јуре" норму и решавају већи број предмета, преко сваке мере и разума. Мера је у овом случају мера квалитета рада који се не може постићи у поступању са 1500-2000 предмета у раду. Разум је граница када посао који радимо исцрпљује физичке и менталне снаге
организма у мери којој се не може обновити што за последицу има изражену фрустрацију. Непрестано треба инсистирати на квалитету рада и одлука,
јер немогућнст савладавања прилива предмета који се годинама игнорише
не треба да буде разлог да се професија деградира. Пресуда не може бити
"фискални исечак". Решавање, на волшебан начин огромног броја предмета
сматрам разлогом за ванредну контролу рада тог судије.
Решење у овом случају није једноставно. Почетни корак свакако
представља непрестано инсистирање на попуњавању места прописаних
систематизацијом, као основни корак да се обезбеди функцонисање суда. У противном све друге мере су унапред осуђене су на половичан
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успех. Такође је неопходно редовно праћење прилива предмета, те благовремено реаговање на сваку значајнију промену. Трогодишњи период као
основа за процену потреба и евентуалних промена систематизације је дуг,
па је суд у позиција да се сам сналази иако у том периоду може доћи до
значајне промена у приливу и структури предмета у раду. Треба знатно
брже реаговати у случају да се укаже потреба за већим броје судског особља. Прекршајни суд је у суштини "суд управе" јер су скоро 100% захтева
из инспекцијске, полицијске, пореске, царинске, градске или општинске
управе. Свако веће повећање броја предмета треба анализирати по структури и узевши у обзир да ли је дошло до одређених законодавних промена, дати пројекцију будућег прилива предмета, при чему би Високи савет
судства морао наћи решења, пре свега у упућивању или премештају судија, имајући у виду сталност судијске функције, уз посебно стимулисање
судија које се прихвате да раде ван пребивалишта.
Строже одвајање управе и Прекршајних судова, што подразумева
и извесно "кориговање управе". Значајан корак у том правцу учињен је
Новим законом о прекршајима у коме је једно од начела да је терет доказивања на подносиоцу захтева. Ипак, како се не би дешавало као да сада
да у великом броју предмета суд буде једина заинтересована страна да се
поступак води и донесе пресуда потребно је предузети додатне кораке.
Судије би морале пажљивије проверавати уредност захтева. У ситуацији
каква је у Прекршајном суду у Београду, у коме је текуће године у сваком
месецу судија задужен са најмање 150 нових предмета, то изгледа као немогућа мисија, ипак ће судији знатно уштедети време касније у току поступања. Требало би да управе ефикасније заступају захтев и одреде лице
овлашћено за заступање. Али и то да од једне акузаторске улоге, појачају
своју превентивну и едукативну функцију над странкама у контроли. Норма се углавном мери бројем поднетих захтева суду не водећи рачуна о
квалитету захтева, његовој основаности и квалитетним доказима у поступку, јер у прекршајима не постоји припремни поступак.
Положај управе је "лагодан", јер сви трошкове поступка у случају
обуставе или доношења ослобађајуће пресуде падају на терет суда. Ако
узмемо у обзир да је финансијска одрживости функционисања правосуђа
као гране власти један од кључних елемената његове независности, посебну пажњу треба обратити на трошкове и свођење свих буџетских оптерећења на минимум. Морамо узети у обзир да се прекршајни поступак покреће
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по захтеву управе која није део правосудног система па је не треба поистоветити са улогом и позицијом тужилаштва ни у погледу трошкова поступка
који се води пред судом. Исправно решење било би прописати да трошкове прекршајног поступка у случају редовне обуставе (осим апсолутне застарелости) или ослобађајуће пресуде сноси подносилац захтева. У том
случају захтеви би били квалитетнији, поткрепљени доказима, а подносиоци ангажовани тј. заинтересовани за поступак те би обезбеђивали присуство инспектора или полицијских службеника на суду што се до сада у великом броју случајева игнорише. Ово се посебно односи на захтеве од којих је подносилац захтева одустао или се сматра да је одустао, или је ненадлежан. Уколико је број таквих захтева само од једног подносиоца у кратком периоду мери са неколико хиљада (што није само претпоставка), поставља се питање оправданости досуђивања трошкова поступка на терет
буџетских средстава суда, уместо на терет подносиоца захтева.
Нарочито би указао на специфичан проблем "масовних предмета"
кад управа подноси енормно велики број предмета против исте странке. У
таквим ситуацијама суд бива блокиран овим предметима, долази до прекомерног ангажовања материјалних и људских ресурса да се ови предмети заведу, доделе у рад судија и да се по њима поступа. Суђење је отежано, подложно злоупотреби права од стране окривљених и бранилаца, потребно је
извршити спајање предмета како би се колико толико имала контрола поступка, а самим тим повећава могућност погрешне оцене појединих доказа
или битне повреде поступка. Предмети могу застарити због немогућности
вођења поступака у тако великом броју предмета, због чега се истичу захтеви за накнаду трошкова поступка од стране бранилаца, тако да ова појава
представља "рак рану" која црпе материјална средства судова. Не улазећи у
разлоге и мотиве за овакво поступање од стране управе, неопходно је указати на проблеме који овакво поступање управе изазива у функционисању
судова и размотрити могућности да се ови проблеми превазиђу, односно
испитати да ли се другим средствима могу постићи жељени ефекти. Овакво
поступање оптерећује и рад конкретне управе, па се поставља питање целисходности и крајњег ефекта сличне праксе.
Унапређење ефикасности суђења
Свака професија има свој алат. Обзиром да је "алат" судије закон
који прописује правила поступка, у зависности од решења и практичности
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процесних закона у великој мери зависи ефикасност суђења и судије. Недоречена, непрецизна и непрактична решења могу створити проблеме па
чак и онемогућити поступање у појединим предметима. Извесна решења
и недостаци Закона о прекршајима захтевају хитне измене. Осим јавне дискусије која би томе претходила, да би предложене измене имале опипљиви ефекат у правцу боље ефикасности суђења, било би логично и разумно
уважити предлоге судија који непосредно примењују закон. У даљем тексту биће изложени неки од проблема, предлози за њихово решавање, али
и предлози у правцу успостављања нових института у Закону о прекршајима и у том контексту изнети и извесни проблеми, изазвани радом управа
на које суд треба да реагује.
Прекршајни налог
Законом о прекршајима који се примењује од 1.3.2014. године по
први пут уведен је институт прекршајног налога. На први поглед он представља само замену за мандатне казне. Ипак он је и много више од тога. Не
само да се кажњеном лицу омогућава да у року од осам дана исплати дуговани износ плаћањем добровољно половине новчане казне, већ се омогућује да кажњено лице захтева судску заштиту подношењем потписаног прекршајног налога суду. На овај начин се побољшава извршење изречених
казни, а са друге стране на једноставан начин омогућује ефикасна судска
заштита без додатних трошкова странке подношењем жалбе и плаћањем
таксе суду. Свако ужива заштиту суда, укључујући и заштиту од управе.
1. Проблем у примени прекршајних налога настао је из разлога
што је Закон о прекршајима у члану 168. став 3. прописао да се за сваког
учиниоца прекршаја издаје посебан прекршајни налог. Основни принцип
прописан је у члану 27. став 1. Закона о прекршајима, Правно лице је одговорно за прекршај учињен радњом или пропуштањем дужног надзора
органа управљања или одговорног лица или радњом другог лица које је у
време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног лица. У контексту наведеног, прекршајни налог је изузетак. Не постоји ни
један правни аргумент због кога се на прекршајне налоге не примењује
овај принцип. Проблем у пракси посебно настаје у ситуацијама које су сасвим могуће да из истог догађаја поводом прекршајног налога правном и
одговорном лица у вези захтева за судско одлучивање, буду формирани
предмети додељени у рад различитим судијама. У сваком случају потреб258
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но је донети решење о спајању поступака, а могуће је да налог буде поднет и само против правног лица, што је неприхватљиво са становишта
правне теорије.
Решење за ову ситуацију је: прописивање издавања једног прекршајног налога којим ће бити обухваћени сви учиниоци једног прекршаја
2. Чланом 168. став 4. закона прописано је да се прекршајни налог
не може изрећи малолетнику. Законодавац је покушавајући да испоштује
принцип * да против малолетног лица поступак може водити само суд,
малолетно лице довео у неповољнији положај, јер му није остављена могућност да у року од осам дана плати половину износа новчане казне као
што могу пунолетна лица.
Решење је: прописивање да малолетник новчану казну, уколико је
изречена за прекршај за који се пунолетном лицу изриче прекршајни налог, исту може платити у половини прописаног фиксног износа
3. Неприхватљива је и примена члана 176. став 4. Закона који прописује да ако је прекршајни налог који је окривљени поднео као захтев за
судско одлучивање, нечитак или не садржи све потребне податке за поступање суда, а посебно ако није прецизиран чињенични опис радње из
које произилази правно обележје прекршаја, време и место извршења прекршаја, суд ће пре доношења решења о покретању поступка затражити од
органа који је издао прекршајни налог да га у року од осам дана уреди.
Уређење прекршајног налога није могуће и на том становишту стоји и
управа, јер он по себи представља осуђујућу одлуку. Подношење захтева
за судско одлучивање сходно "слову" закона, сматра се захтевом за покретање прекршајног поступка, али он мења своју суштину само под претпоставком да је суд прихватио захтев и покренуо прекршани поступак. Уколико суд донесе наредбу да се прекршајни налог уреди, што значи да поступак још није покренут, уређењем налога орган управе доноси нови
осуђујући акт, што подразумева обавезу да га уручи странци, која поново
има право да захтева судску заштиту .
Решење је: прописивање да ако суд не може наложити уређење налога, може донети решење о одбацивању прекршајног налога - који се
сматра захтевом за покретање прекршајног поступка. Овакво решење је
правно могуће јер поступак пред судом није покренут ни вођен па се због
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доношења новог налога не може истаћи приговор пресуђене ствари (rеs
iudicаtа).
Одговорност правног лица
Кристалишући решења прекршајног налога неминовно се намеће
питање одговорности правног лица обзиром да је Закон о прекршајима у
члану 27. прописао да је правно лице одговорно за прекршај учињен радњом или пропуштањем дужног надзора органа управљања или одговорног
лица или радњом другог лица које је у време извршења прекршаја било
овлашћено да поступа у име правног лица.
Правно лице је одговорно за прекршај и када:
1) орган управљања донесе противправну одлуку или налог којим
је омогућено извршење прекршаја или одговорно лице нареди лицу да изврши прекршај;
2) физичко лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног
лица да над њим врши надзор или контролу.
Под условима из става 2. овог члана правно лице може да одговара за прекршај и када:
1) је против одговорног лица прекршајни поступак обустављен
или је то лице ослобођено од одговорности у складу са одредбама члана
250. овог закона;
2) постоје правне или стварне сметње за утврђивање одговорности
одговорног лица у правном лицу или се не може одредити ко је одговорно
лице.
Одговорност физичког или одговорног лица у правном лицу за
учињени прекршај, кривично дело или привредни преступ не искључује
одговорност правног лица за прекршај.
Констатујемо да је закон одступио од основног начела прописаног
чланом 7. став 1. Закона о одговорности правног лица за кривична дела,
да се одговорност правног лица заснива на кривици одговорног лица.
Чланом 2. истог закона прописано је да правно лице може одговарати за кривична дела из посебног дела Кривичног законика и
других закона, ако су испуњени услови за одговорност правног лица предвиђени овим законом. Такође Закон прописује сходну примену одреда260
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ба Кривичног законика, упућујући на сходну примену општег дела
Кривичног законика набрајајући одредбе које се примењују.
Имамо ситуацију да два прописа Закон о прекршајима и Закон о
одговорности правних лица на супротан начин регулишу одговорност
правних лица у зависности да ли је радњом или нечињењем извршен прекршај или кривично дело иако је и једно друго деликт а класична подела
на прекршаје и кривична дела посебно по питању одговорности правних
лица није тако изражена, па оваква решења доводе до правне несигурности. Док се примена практичних процесни решења у овим законима може
разликовати прилагођавајући се специфичним материјалним прописима,
када су у питању основни процесни институти разлике не може бити.
Закон о прекршајима у члану 29. по питању одговорности предузетника такође прописјује да предузетник одговара за прекршај који учини при вршењу своје делатности.
Из овог проистиче да предузетник одговара по принципу објективне одговорности уз услов да је прекршај учинио у вршењу своје делатности.
Наведена решења су супротна судској пракси, јер пропуштање навођења облика виности у пресуди представља битну повреду* прекршаног поступка о чему Прекршајни апелациони суд води рачуна по службеној дужности и представља разлог за укидање одлуке. Постојање психичког односа учиниоца према делу представља битан елемент прекршаја, па
иако је његово навођење у образложењу пресуде довољно са становишта
судске праксе, као битан елемент прекршаја морао би бити део изреке.
Пресуда на основу веродостојне исправе
Највећи број захтева за покретање прекршајног поступка подносе
органи управе, поводом прекршаја који су службена лица уочила вршењем контроле и надзора непосредно, или су документована на други начин. Радње службених лица прописане су законом који уређује управни
поступак. Правилницима које по правилу доноси надлежни министар. Закон прописује које надлежно министарство врши надзор над његовом
пременом преко инспектора, при чему истовремено прописује и овлашћења инспектора у поступку надзора. Свака управа је осим законских процедура и овлашћења, одговарајућим подзаконским прописима регулисала
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поступање и овлашћења инспектора, начин поступања и предузимања појединих службених радњи. Отуда исправа коју инспектор сачини у једном
прописно спроведеном поступку представља веродостојну исправу, са
претпоставком њене тачности која је оборива, а терет доказивања на
странци која је оспорава. Сходно наведеном, уколико странка у поступку
не оспори исправу, а за то јој је пружена могућност, суд може донети пресуду без саслушања странке. Обзиром на наведено целисходно би било у
прекршајни систем увести институт "Пресуде на основу веродостојне исправе". Овај институт није нов у правном систему Републике Србије и могуће га је применити надовезујући се на члан 93. став 3. Закона о прекршајима. Под претпоставком да је окривљени уредно позиван на заказано
суђење, да се позиву није одазвао нити изостанак оправдао, обзиром да у
поступку није оспорио веродостојност исправе, и претпоставку њене тачности. До сада се једино Закон о безбедности саобраћаја на путевима у
члану 322. определи шта се сматра веродостојном исправом. Сматрам да
би уношењем овог института у Закон о прекршајима стимулисали и друге
управе да у законима чију примену контролишу и врше надзор иницирају
измене закона у истом правцу као што је то учинио и Закон о безбедности
саобраћаја.
Решења у правцу смањења броја предмета
у којима је поступак прекинут
Обзиром на свеприсутан проблем у прекршајима да значајан број
поступака у предметима због недоступности странака бива прекинут, потребно је предузети мере за њиховим смањењем. Законско решење можемо наћи кроз примену члана 99. Закона о прекршајима. Прописано је да се
на прекршајни поступак сходно примењују одредбе Законика о кривичном поступку ако овим или другим законом није другачије одређено.
Чланом 13. Законика о кривичном поступку прописано је да се
окривљеном који је доступан суду може судити само у његовом присуству, осим када је суђење у одсуству овим Закоником изузетно дозвољено. Чланом 381. истог законика прописано је да се оптуженом може судити у одсуству само када постоје нарочито оправдани разлози да му се
суди иако је одсутан, под условом да је у бекству или није доступан државним органима. Обзиром да Закон о прекршајима већ познаје институт којим се окривљеном који је уредно позван може судити и без њего262
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вог саслушања уколико уредно позвани окривљени не дође или не достави писмену одбрану, уколико његово саслушање није нужно за утврђивање чињеница које су од значаја за доношење законите одлуке, то ни
наведене одредбе Законика о кривичном поступку нису у супротности са
Законом о прекршајима. Чињеница да је чланом 245. Закона о прекршајима прописано да ће суд прекинути прекршајни поступак ако се не зна
боравиште окривљеног или је у бекству или није достижан државним
органима или се налази у иностранству на на одређено време, не искључује примену наведених одредби законика, а посебно ценећи да се и у
кривичном поступку може судити у одсуству окривљених и за тежа кривична дела, па самим тим ценећи да начелно гледано прекршаји представљају лакши облик деликта са краћим роковима застарелости вођења
прекршајног поступка, ценећи сврху прописивања, изрицања и примене
прекршајних санкција и вођења прекршајног поступка, остварити циљ
прописан чланом 5. Закона о прекршајима, да грађани поштују правни
систем и да се убудуће не чине прекршаји. Уколико при том узмемо у
обзир да се велики број прекршајних пријава и захтева за покретање
прекршајног поступка подноси на основу службене евиденције надлежног органа, о радњама спроведеним током инспекцијског надзора или
канцеларијском контролом на основу службене евиденције, у овом поступку је често сачињена веродостојна исправа, која као таква мора бити
препозната и од Закона о прекршајима, што је предност прекршајног поступка за разлику од великог броја кривичних дела која до сада није "искоришћена" на начин да олакша пресуђивање.
Ово посебно треба применити у прекршајима која учине правна
лица. Иако суд не води посебно евиденцију, али велики број правних лице
не послује у седишту које је пријављено у АПР, а одговорно лице непознато или недоступно на пријављеној адреси, па на овај начин избегавају
законске обавезе и повериоце.
Окривљено лице које је законски заступник привредног друштва у
обавези је да пријави сваку промену адресе односно пребивалишта или
боравишта како био доступан државним органима, тим пре што је овлашћено лице правног лица чије пословање мора бити јавно, доступно пореским органима, што подразумева подношење одговарајућих финансијских
извештаја, представља нарочито правдане разлоге да се суди у одсуству
окривљених.
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Споразум о признању прекршаја
(ублажавање казне)
Циљ рада није да елаборира овај институт већ да укаже на тренутно стање у примени споразума. Добра страна је да се овај институт примењује. Негативно је то што је до сада једино Управа саобраћајне полиције
започела са његовом применом. Применом овог института ипак није убрзан поступак и повећана ефикасност суда. У пракси, странке често одлажу
рочишта са образложењем да ће закључити споразум у полицији, а након
његовог закључења потребно је одржати ново рочиште на које се позива и
подносилац захтева ради одлучивања о споразуму. Потребно је поново
упутити позив странкама, при чему се увећавају трошкови поступка праћени свим проблемима које прати уручење позива преко ПТТ, који су
присутни као општи проблем доставе. Осим тога судија доноси и још једну формалну одлуку-решење на које окривљени и подносилац захтева
уколико није прихваћен имају право жалбе. Тек након доношења решења
о усвајању споразума суд може приступити доношењу пресуде, а уколико
је споразум одбијен или одбачен, након одлуке Прекршајног апелационог
суда може се приступити саслушању странке јер изјава дата у поступку
закључења споразума нема дејство.
Сходно ставу Прекршајног апелационог суда када је за прекршај
који је предмет споразума кумулативно прописано више прекршајних
санкција као законом обавезних, онда споразум мора да садржи, сем споразума о врсти и висини казне, и споразум о другим прописаним санкцијама (заштитној мери, казненим поенима и др).
У конкретном случају, ако је за прекршај прописана новчана казна
у распону, заштитна мера у одређеном трајању и одређени број казнених
поена, споразум мора да садржи како споразум о казни тако и о заштитној
мери и казненим поенима, јер ако члан 234. став 2. Закона о прекршајима
ограничава изрицање казне до законског минимума казне прописане за
прекршај који је предмет споразума (иако би постојала могућност ублажавања из члана 43. Закона о прекршајима до општег законског минимума)
онда се не може говорити о могућности не изрицања других прекршајних
санкција нити њиховом ублажавању јер одредбе Закона о прекршајима не
прописују могућност ублажавања ни заштитне мере ни казнених поена.
У ставу Прекршајног апелационог суда се даље наводи "Код питања какав је циљ споразума о признању прекршаја, извлачи се закључак да
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је исти у интересу подносиоца захтева да се по захтеву одлучи у што краћем року и новац од новчане казне уплати у корист буџета РС, а у интересу окривљеног уколико прекршај признаје, да му прекршајне санкције буду изречене у нивоу законског минимума тих врста санкција прописаних
за конкретан прекршај као и ослобађање од трошкова поступка". Међутим, као првостепени судија морам истаћи да је циљ споразума исто тако
да олакша суду вођење поступка у предметима у којима је доказивање
отежано. Поступање са споразумима у пракси је нешто другачије. Они се
примењују за најлакше прекршаје, углавном прекорачења брзине, у којима је приложена и фотодокументација којом се на несумњив начин може
утврдити и доказати прекршај. Број таквих споразума је енормно велики,
па је утисак да се примењује прешироко.
Споразум се примењује и у кривичном поступку поводом дела за
која је запрећена вишегодишња казна затвора, па би се у прекршајном поступку могла примењивати без изузетка, а не само за најлакше прекршаје.
Посебно треба охрабрити њихову примену у поступању инспекција свих
области, одакле до данас није било ни једног споразума. Да би споразум
заиста био средство убрзања поступка сувишно је да судија заказује посебно рочиште уколико усвоји споразум. У овом случају треба омогућити
судији да донесе решење ван рочишта, које не мора ни да експедује странкама јер је оно инкорпорирано у пресуду. Тренутно Управа саобраћајне
полиције и поред става Прекршајног апелационог суда и даље закључује
споразуме мимо овог става.
Уопштено, велики проблем у примени Закона о прекршајима је тај
што он не предвиђа ублажавање ни једне врсте санкција осим казне. О томе сам већ писао обрађујући тему "Заштитне мере забране управља
моторним возилом" која је објављена у билтену Врховног касационог суда октобру 2014. г па исто нећу посебно обрађивати али ћу се на исти на
кратко осврнути јер је у контексту ове теме. Констатујем да приликом одлучивања пресудом, околности које су по себи разлог да се окривљеном
запрећена казна ублажи, или изрекне симболична врста санкције попут
опомене, а применом новог Закона о прекршајима и да се окривљени
ослободи од казне, не може се узети у обзир приликом изрицања заштитне мере или казнених поена као санкције.
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Предлог је:
- Прописивање и основа за ублажавање заштитне мере и казнених
поена у смислу њеног условног изрицања, изрицања у трајању краћем од
прописане или ослобађање од ове врсте санкције. Када је у питању заштитна мера разлози за ублажење казне могу се у основи применити и на
разлоге за ублажавање примене заштитне мере. Нпр.: Уколико је заштитна мера прописана у трајању од
8 месеци
- ублажавањем мин 3 месеца
4-7 месеци
- ублажавањем мин 2 месеца
до 3 месеца
- ублажавањем од месец дана.
Од 30 дана може ослободити изрицања заштитне мере
Уколико је окр. изречена опомена или ослобођен казне може се
ослободити заштитне мере.
Казнени поени :
14 поена
- ублажавањем до 7 поена
12 поена
- ублажавањем до 6 поена
10 поена
- ублажавањем до 5 поена
8 поена
- ублажавање до 4 поена
6 поена
- ублажавања до 3 поена
4 поена
- ублажавање до 2 поена
2 поена
- може се ослободити ове санкције.
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ВРАЋАЊЕ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊЕ
Увод и основна начела враћања
После Другог светског рата на простору Краљевине Југославије
створена је Друга Југославија, као Федеративна Народна Република са социјалистичким друштвеним уређењем, која је почивала на друштвено-економским принципима једнакости и социјалне правде, на планској привреди
и диригованим тржишним условима. Изградња државе са оваквим друштвено-економским вредностима, као основама свог постојања, захтевала
је радикалне промене раније постојећег друштвено-привредног система, који је био базиран на капиталистичким односима производње и неограниченом праву својине правних субјеката, као апсолутном и неприкосновеном
власничком праву. Те промене, у првом реду, требало је да се односе на
ограничавање права власништва на непокретностима, на вреднијим покретним стварима и на предузећима, као производним јединицама за остваривање профита, који је чинио основу капитал односа у производњи. Ограничавање права власништва, које је претпостављало увођење максимума права
својине на поменутим имовинским добрима, несумњиво је захтевало одузимање имовине од ранијих титулара преко обима претпостављеног максимума. Реализација овако створеног социјално-имовинског концепта извршена
је доношењем, у правилу од 1945. до 1969. године, од стране надлежних државних и других органа, мноштва општих правних аката и њиховим спровођењем. На овај начин створена је држава са доминантном државном, а касније друштвеном својином над средствима за производњу и самоуправљањем, као начином привредног пословања, док су приватна својина и предузетништво били потиснути до степена маргинализације.
У процесу распада Друге Југославије, њеним последњим правнополитичким актом, створена је Република Србија. Основним начелима
њеног Устава из 2006. године дефинисани су друштвено економски односи нове државе а прихватајући европске вредности о приватној својини,
као апсолутном и неприкосновеном својинском праву, као главном осно269
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ву у економско-производном процесу, што је неизоставна претпоставка
тежњи наше земље за чланством у Европској унији, довело је до стварања
политичко-правне воље релевантних државних чинилаца за враћање неправилно одузете имовине у циљу успостављање правде, као универзалне
друштвене вредности за све друштвене заједнице и за сва времена. Следом овога, донет је Закон о враћању одузете имовине и обештећењу
("Службени гласник РС" 72/2011, 108/2013, 142/2014, у даљем тексту Закон, који је ступио на снагу 6. октобра 2011. године).
Као предмет уређивања овај Закон прописује да се њиме уређују
услови, начин и поступак враћања одузете имовине и обештећење за одузету имовину, која је на територији Републике Србије одузета од физичких и
одређених правних лица и пренесена у општенародну, државну, друштвену
или задружну својину, применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији, као и других прописа, на основу акта о подржављењу, после 9. марта 1945. године, као и да се Закон примењује и на враћање
имовине чије је одузимање последица Холокауста на територији данашње
Републике Србије. Ради разјашњења, под "актом о подржављењу" подразумева се појединачни правни акт који је имао непосредно правно дејство,
као што је пресуда, одлука, решење и други акт државног, односно другог
надлежног органа, којим је извршено подржављење имовине. Појединачни
правни акт о подржављењу мора да је донет на основу општих прописа, набројаних у члану 2. Закона, у коме је наведена примена 41 прописа, који су
донети у форми закона, одлуке, уредбе, правилника и указа.
Одузета имовина враћа се бившем власнику, односно његовом законском наследнику или правном следбенику, у натуралном облику у својину и државину, а ако то није могуће бивши власник, односно његов законски наследник или правни следбеник, имају право на обештећење. Ако
није могуће враћање државине одмах, вратиће се својина на одузетој ствари, а са лицем које је држалац одузете ствари у време ступања на снагу
Закона успоставиће се закупни однос по тржишним условима, ако овим
Законом није другачије предвиђено. Ако је одузета ствар престала да постоји пропашћу услед више силе, не постоје услови за враћање и обештећење, јер за пропаст ствари услед више силе нико не одговара, пошто би
ствар пропала и да није била одузета од бившег власника.
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Право на враћање одузете имовине и обештећење имају следећа
лица:
- домаће физичко лице које је бивши власник имовине, а у случају
његове смрти његови законски наследници утврђени у складу са прописима о наслеђивању у Републици Србији;
- задужбина којој је одузета имовина, односно њен правни следбеник;
- бивши власник који је своју некадашњу имовину која је одузета
вратио у својину на основу теретног правног посла;
- свако физичко лице које је закључило уговор о купопродаји са државним органом у периоду од 1945. до 1958. године ако се у судском поступку утврди да је оштећено купопродајном ценом, има право искључиво на
обештећење, умањено за висину реално исплаћене купопродајне цене;
- физичко лице – страни држављанин, односно његов законски наследник, под условима реципроцитета, што значи да и наш држављанин у
датој страној држави има право на повраћај одузете имовине. Ако страна
држава није уређивала враћање имовине претпоставља се да постоји реципроцитет уколико домаћи држављанин може у тој страној држави да стекне право својине и наследи непокретности. Постојање реципроцитета са
страном државом и на основу међународног уговора утврђује Агенција по
службеној дужности.
Немају право на враћање имовине и обештећење следећа лица:
- физичко лице – страни држављанин, односно његов законски наследник, за које је обавезу обештећења преузела страна држава по основу
међународног уговора;
- физичко лице – страни држављанин, односно његов законски наследник, који је без постојања међународног уговора обештећен или му је
право на враћање имовине признато правом стране државе;
- лице које је било припадник окупационих снага, које су деловале
на територији Републике Србије за време Другог светског рата као и њихови наследници.
Право на повраћај одузете имовине, која је конфискована, као казнена санкција, после 9. марта 1945. године, има бивши власник који је
рехабилитован до ступања на снагу овог Закона, или буде рехабилитован
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на основу поднетог захтева за рехабилитацију, у складу са посебним законом којим је уређена рехабилитација.
Има право на враћање одузете имовине или обештећење бивши
власник, односно његови законски наследници или правни следбеници, за
имовину одузету на основу прописа о експропријацији, који су се примењивали до 15. фебруара 1968. године, ако бившем власнику на име накнаде за експроприсану имовину није уступљена друга непокретност у својину или станарско право, пошто се узима да у овом случају није плаћена
правична новчана накнада за експроприсану имовину, што даље значи да
нема право на враћање имовине, односно обештећење, бивши власник за
имовину одузету по прописима о експропријацији који су се примењивали после 15. фебруара 1968. године за коју је одређена накнада у новцу
или другим стварима и правима, јер се сматра да је од тада била правична
новчана и неновчана накнада за експроприсану имовину.
Обвезник враћања подржављене имовине у натуралном облику је
Република Србије, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе,
јавно предузеће, привредно друштво или друго правно лице чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, привредно друштво са већинским друштвеним капиталом и задруга, укључујући привредна друштва и задруге у поступку стечаја и ликвидације, а које лице је на дан ступања на снагу овог закона власник, држалац или носилац права коришћења или права располагања на подржављеној имовини. У случају приватизације неизграђеног грађевинског земљишта, уколико лице које је стекло земљиште не изврши конверзију права
коришћења у право својине уз накнаду на том земљишту, у законом прописаном року, то лице је обвезник враћања земљишта бившем власнику
под условом да је уговором о продаји капитала закљученим у поступку
приватизације прихватило враћање имовине.
Обвезник обештећења у виду државних обвезница и у новцу је Република Србија.
У Закону је као основно истакнуто начело заштите стицаоца, по
коме стицалац имовине, који је након подржављења имовине, на законит
начин стекао право својине, остаје власник и држалац ствари и његова
стечена права не смеју бити повређена. Предвиђена је сходна примена закона којим се уређује општи управни поступак, уколико у поступку враћања имовине и обештећења нешто није регулисано Законом.
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Подносилац захтева који има право да захтева враћање имовине
по разним основама, право на враћање може остварити само по једном
основу за исти предмет обештећења.
Прокламовано је начело пружања потпуне правне помоћи подносиоцу захтева и Агенцији од стране свих државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и других органа и организација, која врше јавна овлашћења, који су дужни да у року од 30 дана
од подношења захтева за издавање, издају сву потребну документацију и
релевантне податке којима располажу.
Враћање имовине
Предмет враћања одузете имовине су непокретности и покретне
ствари у јавној својини Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, у државној својини (јавна предузећа), у друштвеној и задружној својини, осим ствари у својини задругара и друштвеној и
државној својини које је ималац стекао уз накнаду. Од наведених непокретности то су: грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шуме
и шумско земљиште, стамбене и пословне зграде, станови и пословне
просторије и други објекти који постоје на дан ступања на снагу овог закона, а од покретних ствари то су ствари уписане у јавни регистар, ствари
које према прописима о културним добрима представљају културна добра
и културна добра од великог и изузетног значаја, а које постоје у време
ступања на снагу овог Закона.
Заједничке одредбе о враћању непокретности
Ове одредбе о враћању непокретности примењују се увек кад се
овим Законом не предвиђа другачије за поједине наведене непокретности.
Правило је да се имовина враћа у натуралном облику уколико је у
време враћања у стању у којем је била у време одузимања. Ако је објекат
увећан (дограђен или надзидан у складу са законом, чиме му је увећана
бруто површина) након подржављења, бившем власнику се враћа својина
на делу објекта према површини која му је одузета, а државина му се враћа
на основу споразума власника увећаног дела и бившег власника, а ако таквог споразума нема њихове међусобне односе ће на захтев једног од наведених лица уредити надлежни суд, по правилима ванпарничног поступка.
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Не враћа се право својине на непокретностима које на дан ступања
на снагу овог закона имају посебан статус и намену и то: непокретности
које су по Уставу и закону искључиво у јавној својини; стамбене зграде и
пословне просторије које служе за обављање надлежности државних органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе
и органа месне самоуправе; непокретности које служе за обављање делатности установа из области здравства, васпитања и образовања, културе,
науке и других установа, као и јавних служби а чијим би враћањем био
битно ометен рад и функционисање тих служби; непокретности које су
неодвојиви део мрежа, објеката или уређаја који служе за обављање делатности јавних предузећа из области енергетике, телекомуникација, саобраћаја, водопривреде и комуналних делатности; непокретности чије би
враћање битно нарушило економску, односно технолошку одрживост и
функционалност делатности субјекта приватизације који није приватизован, као и субјекта продаје у поступку стечаја као правног лица; непокретности које су намењене за репрезентативне потребе Народне скупштине,
председника Републике и Владе; непокретности у власништву Републике
Србије намењене за смештај страних диплиоматско-конзуларних, војних
и трговинских представништава и њихових представника; дворски комплекс на Дедињу, као и друга непокретна културна добра од изузетног
значаја у државној својини; непокретна имовина која је продата, односно
стечена у поступку приватизације као имовина или капитал субјекта приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација; непокретности које су продате у поступку стечаја над предузећима у већинској
друштвеној или државној својини и у другим случајевима утврђеним
овим законом. Не враћају се ни подржављена предузећа.
Обвезник враћања имовине има право да и након доношења решења о враћању непокретности, као закупац користи предметну непокретност за своју делатност у периоду који је неопходан за прилагођавање његовог пословања. Права и обавезе између бившег власника и обвезника за
то време уређују се уговором, односно судском одлуком.
Закупац непокретности која је предмет враћања има право да настави са коришћењем непокретности за обављање своје делатности, али
не дуже од три године од извршности решења о враћању имовине, са изузетком за непокретности са вишегодишњим засадом, које може да користи до 20 година и са виноградом које има право да користи до 40 година.
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У овим случајевима бивши власник ступа на место закуподавца али не
може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе закљученог
уговора о закупу. Уговор о закупу закључен са намером да се осујети
остварење права бившег власника не производи правно дејство, што значи
да је апсолутно ништав. Што се тиче хипотекарних терета на непокретности који су установљени од момента њеног подржављења, ти терети се
бришу и непокретност се враћа без тих терета. Постојеће стварне службености, конституисане у корист или на терет непокретности не престају,
док се гасе личне службености у корист трећих лица.
Враћање грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, шума
и шумског земљишта и стамбених и пословних објеката
Правило је да је предмет враћања неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, на коме је као власник и корисник у евиденцију о
непокретностима уписана Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и неизграђено грађевинско земљиште у
државној, друштвеној или задружној својини. Бившем власнику који је
носилац права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини, грађевинско земљиште се враћа, ако то право својине није
остварио конверзијом права коришћење у право својине у складу са чланом 101а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 72/09,
81/09 – исправка, 64/10-УС и 24/11, у даљем тексту Закон о планирању и
изградњи). Изузетно, бившем власнику враћа се неизграђено грађевинско
земљиште купљено по уговору о продаји капитала, закљученом у поступку приватизације, ако је купац у уговору о продаји прихватио враћање
имовине, под условом да купац у законом прописаном року није поднео
захтев и извршио конверзију купљеног права коришћења у право својине
уз накнаду, по Закону о планирању и изградњи. Иста ситуација је и у случају када је неизграђено грађевинско земљиште дато у дугорочни закуп,
од 13. маја 2003. године до дана ступања на снагу овог Закона, у складу са
законом којим се уређује просторно планирање, изградња и грађевинско
земљиште, у случају раскида тог уговора. Ови случајеви враћања неизграђеног грађевинског земљишта су предвиђени без обзира на основна правила по којима се не враћа имовина која је продата, односно стечена у поступку приватизације и да се не враћа неизграђено грађевинско земљиште
дато у дугорочни закуп. Бивши власник, који је пренео право коришћења
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на неизграђеном грађевинском земљишту на треће лице, нема право на
враћање ни на обештећење у складу са овим законом.
Бившем власнику враћа се право својине на пољопривредном и шумском земљишту и на шумама, одузетим применом општих прописа из члана
2. овог Закона. Уколико је одузето пољопривредно земљиште или шумско земљиште било предмет комасације или аронтације након одузимања, бивши
власник има право на враћање земљишта које је добијено за дато земљиште.
Не враћа се право својине на оној површини катастарске парцеле пољопривредног или шумског земљишта која служи за редовну употребу објекта, односно већег броја објеката изграђених на катастарској парцели, који су у
функцији на дан ступања на снагу овог закона. Не враћа се наведено земљиште које је потребно за формирање приступног пута за земљиште које је
предмет захтева за враћање, као ни земљиште у друштвеној односно задружној својини које је стечено теретним правним послом.
Лице које је имало право коришћења враћеног пољопривредног земљишта дужно је да преда државину тог земљишта бившем власнику по скидању усева, а најкасније до 30. октобра текуће године у којој је решење о враћању постало извршно, а ако је то решење постало извршно касније, у року
од осам дана од скидања првог наредног усева у следећој години. Уколико је
враћено пољопривредно земљиште било дато у закуп у складу са законом,
закупни однос траје до истека времена, односно до истека времена предвиђеног општим правилима прописаним овим Законом, с тим да закупнину закупац плаћа бившем власнику од дана извршности решења о враћању.
Бившим власницима враћају се стамбене зграде, куће, станови, гараже и други пратећи објекти који су одузети применом прописа из члана
2. овог закона, а изузетно се не враћају стамбене зграде и куће на којима
је, у случају заснивања етажне својине, у складу са законом, престало да
постоји право својине његових претходних власника. Стамбене зграде,
куће и станови на којима постоји законом заштићено станарско право,
при враћању имовине бивши власник од дана извршности решења о враћању постаје закуподавац заштићеном станару, под условима утврђеним
законом којим се уређује становање. Пословни објекти и пословне просторије враћају се бившем власнику у својину и државину, изузев ако су
уложени у капитал подржављеног предузећа ради стицања удела односно
акција. Враћају се у својину и државину постојеће покретне ствари одређене општим правилом прописаним овим законом, са изузетком покрет276
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них ствари које су саставни део збирки музеја, галерија, непокретних културних добара од изузетног значаја, као што се не враћају ни покретне
ствари које су продате у поступку приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација.
Обештећење
Одузета имовина која не постоји у време ступања на снагу овог закона или која је по одредбама овог закона изузета од враћања, не враћа се
бившим власницима, односно њиховим законским наследницима или
правним следбеницима, већ се за ту имовину врши обештећење у виду државних обвезница Републике Србије и у новцу за исплату аконтације обештећења. Посебно је у Закону предвиђено да укупан износ обештећења не
сме да угрози макроекономску стабилност и привредни раст Републике
Србије, па се за ову намену обезбеђују средства од 2.000.000.000 евра,
увећана за припадајућу камату за све кориснике обештећења по стопи од
2% годишње, за период од 15.12.2017. године до рока доспећа утврђеног
овим законом. Износ обештећења се утврђује у еврима тако што се основица обештећења помножи са коефицијентом, који ће утврдити Влада, на
предлог министарства надлежног за послове финансија, у року од пет година од дана објављивања јавног позива за подношење захтева на wеb сајту Министарства за финансије. Наведени коефицијент добија се када се
стави у количински однос износ од 2.000.000.000 евра и износ укупног
збира основица обештећења утврђених решењима о праву на обештећење
увећан за претпостављени износ неутврђених основица обештећења.
Сем ограничења у погледу укупног обештећења закон предвиђа и
ограничења која се односе на могућност остварења укупног обештећења
по основу одузете имовине једног бившег власника, по свим основима и
остварење обештећења једног законског наследника од више бивших власника и то ограничење износи до 500.000 евра.
Основица за обештећење једнака је вредности непокретности, израженој у еврима, по средњем курсу, утврђеној проценом надлежног органа, према месту где се непокретност налази, по поступку утврђивања пореске основице пореза на пренос апсолутних права, а према стању непокретности у време одузимања и према вредности на дан процене. Ако је
од времена одузимања промењена намена пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште, вредност тог земљишта процењује се као вред277
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ност грађевинског земљишта. Ако грађевински објекти више не постоје у
време процене њихова вредност ће се утврдити на основу вредности
истих или сличних објеката са истом или сличном наменом, на истој или
ближој локацији. Вредност увећаног објекта се смањује сразмерно увећању бруто површине. Агенција утврђује, преко судског вештака одговарајуће струке, вредност одузетих постојећих покретних ствари које се враћају, а то је тржишна вредност изражена у еврима. Вредност одузетих предузећа за које је у акту о одузимању имовине наведена чиста добит пословања, основица обештећења је вредност те чисте активе, валоризована на
основу паритета динара према америчком долару на дан одузимања и паритета америчког долара према динару на дан доношења решења. У случају одузимања акција или дела предузећа, вредност основице обештећења обухвата одговарајући умањени део вредности од пуне основице обештећења. Вредност предузећа за које у акту о одузимању није наведена
чиста добит утврђује се на основу вредности основног капитала, који
представља основицу обештећења.
Обештећење се врши путем обвезница које годишње емитује Република Србија, које су изражене у еврима и гласе на име, преносиве су и
могу се куповати и продавати на берзи а региструју се у Централном регистру хартија од вредности. Доспевају у року од 12 година, а за лица старија од 70, односно 65 година живота у краћем времену и исплаћују се у
годишњим ратама, почев од 15.12.2018. године. Аконтација обештећења
се од стране Републике Србије исплаћује у новцу бившем власнику односно његовом законском наследнику или правном следбенику, у износу од
10% од утврђеног износа обештећења, али не више од 10.000 евра по свим
основима бившег власника и за све његове законске наследнике, кад се
обештећење врши према њима. Ова аконтација утврђује се и исплаћује од
31.03.2017. године.
Поступак за враћање имовине и обештећење
Странке у поступку за враћање имовине и обештећење су лица која
су поднела захтев, или која имају правни интерес да учествују у поступку,
обвезник враћања и републички јавни правобранилац, који штити јавни интерес у поступку. Управни поступак води Агенција преко својих подручних јединица у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, према правилима поступка предвиђеним Законом и сходном применом ЗУП-а. Захтев могу под278
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нети бивши власници, законски наследници заједно или појединачно и правни следбеници. Захтев могу поднети без обзира да ли су подносили пријаву у
складу са Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине ("Службени гласник РС" 45/05). Рок за подношење захтева је преклузиван и износи две године од дана објављивања јавног позива Агенције за подношење
захтева на wеb сајту министарства надлежног за финансије што значи да је
тај рок истекао дана 3. марта 2014. године.
Одредбом члана 42. став 2. Закона прописано је да захтев, између
осталог, садржи податке:
1. о бившем власнику – личне податке за физичко лице, односно
податке о задужбини;
2. о одузетој имовини на коју се захтев односи, за непокретности и
за покретне ствари;
3. о праву својине бившег власника на одузетој имовини;
4. о основу, времену и акту о одузимању;
5. о подносиоцу захтева – личне податке за физичко лице, односно
податке за задужбину и податке о пуномоћницима и лицима које представљају и заступају задужбину;
6. о правној вези подносиоца захтева са бившим власником.
У ставу 4. члана 42. Закона прописано је да се уз захтев прилажу у
оригиналу или овереној фотокопији следећи писани докази:
1. за податке из става 3. тач. 1. и 5. овог члана – извод из матичне
књиге рођених, односно умрлих, извод из регистра за задужбину, пуномоћје, а ако подносилац захтева нема стално место пребивалишта на територији Републике Србије и пуномоћје за лице овлашћено за пријем поште,
као и други докази на основу којих се могу утврдити тражени подаци;
2. за податке из става 3. тачка 2. овог закона – извод из регистра
непокретности, извод из регистра покретних ствари, уверење РГЗ о идентификацији катастарске парцеле старог и новог премера, осим за катастарске парцеле за које је спроведена комасација;
3. за податке из става 3. тачка 4. овог члана – исправа о подржављењу имовине или назив, број и година службеног гласила у коме је објављен акт, уз конкретно навођење предмета одузимања;
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4. за податке из става 3. тачка 6. овог члана – извод из матичне
књиге, решење о наслеђивању, извод из регистра правних лица, односно
други доказ на основу којег се може несумњиво утврдити правна веза
подносиоца захтева са бившим власником;
5. све друге доказе које подносилац захтева поседује, а који могу
бити од значаја за одлучивање по захтеву.
У ставу 5. овог члана је предвиђено да су страна физичка лица, односно њихови законски наследници, дужни да уз захтев доставе доказ да
за одузету имовину страна држава није преузела обавезу за обештећење
по основу међународног уговора, да од стране државе нису обештећени
без међународног уговора нити им је право на враћање имовине признато
правом стране државе и да нису били припадници окупационих снага које
су деловале на територији Републике Србије за време Другог светског рата. Нису дужни да доказују постојање реципроцитета са страном државом
и на основу међународног уговора, што је обавеза Агенције да утврди по
службеној дужности.
Ставом 6. овог члана је регулисано да су лица која се позивају на
рехабилитацију дужна да уз захтев приложе правноснажну судску одлуку
о рехабилитацији, односно доказ о поднетом захтеву за рехабилитацију.
Ставом 7. овог члана прописан је императив да захтев мора да садржи податке из става 3. тач. 1, 2, 5. и 6. овог члана и да се уз захтев обавезно
прилажу и докази прописани у ставу 4. тач. 1, 3. и 4. овог члана. Последица
непоступања по одредбама овог става (става 7) јесте одбацивање захтева, као
непотпуног, без претходног позивања подносиоца да уреди захтев. Ово стога
јер је овим Законом, који је посебан у односу на ЗУП, као општи закон о уређењу управног поступка, детаљно уређен поступак о подношењу и садржини
захтева па нема места примени општих одредби члана 127. ЗУП-а, на основу
одредби члана 3. ЗУП-а пошто су процесним правилима из овог Закона предвиђена неопходна одступања од правила општег управног поступка а та посебна правила су сагласна са основним начелима ЗУП-а.
У поступку враћања имовине и обештећења подручна јединица
Агенције, надлежна по пребивалишту, односно боравишту бившег власника у Републици Србији, мериторно одлучује решењем, након што
утврди све релевантне чињенице и околности од значаја за одлучивање о
захтеву. Кад нађе да не постоји законски основ за враћање или обештеће280
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ње, одбиће захтев, као неоснован. Ако усвоји захтев у решењу ће утврдити корисника, имовину која се враћа, односно за коју се даје обештећење,
висину основице обештећења и новчане аконтације, обвезника, начин и
рокове за извршење утврђених обавеза, налоге надлежним органима за
упис и брисање утврђених права и друге потребне податке за извршење
решења. Занимљива је законска одредба о утврђивању корисника, који
може бити бивши корисник, ако је у животу, или његови законски наследници, који се утврђују на основу правноснажног решења о наслеђивању
бившег власника, а ако таквог решења нема, корисници ће се одредити само у случају кад је из достављене документације могуће неспорно утврдити све наследнике. У противном, првостепени орган ће подносиоце захтева упутити да у судском поступку, по ванпарничним правилима, сходном
применом правила по којима се расправља заоставштина, утврде законске
наследнике и њихове уделе у праву на повраћај одузете имовине или на
обештећење. Решење агенције о утврђеним законским наследницима ранијег власника и решење суда о томе имају правно дејство само у поступку пред Агенцијом за остваривање права на враћање одузете имовине и
обештећење. Везано за ову законску одредбу је и правило према којем
подносиоци захтева за остварење права по одредбама овог Закона који нису одређени за кориснике, могу своја права остварити у парничном поступку – подношењем тужбе против лица која су одређена за кориснике,
односно законске наследнике. Постојање непосредно наведених законских одредби је дискутабилно због тога што је подносиоцима захтева чији
су захтеви одбијени, била обезбеђења двостепена заштита у управном поступку, путем жалбе на првостепено управно решење и судска заштита у
управно-судском поступку пред Управним судом, путем тужбе против
другостепених управних решења којима су одбијене њихове жалбе. Оваква правна заштита би требало да је довољна као уставна и законита.
И управни и управно-судски поступак за повраћај и обештећење
су хитне природе, јер је инструкционим роковима одређено да је Агенција
о потпуном захтеву дужна да одлучи у року од шест месеци, односно у
року од годину дана од пријема таквог захтева, те да се поступак по тужби за покретање управног спора сматра хитним.
Потребно је поменути и прелазну одредбу члана 62. Закона, којом
се забрањује отуђење и оптерећење подржављене имовине од ступања на
снагу Закона до правноснажно окончаног поступка и којом је успоставље281
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но право прече куповине у корист Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе приликом првог откупа враћене
имовине, која је, иначе, у слободном промету.
У досадашњој примени закона судска пракса Врховног касационог суда није посебно разуђена, са разлога што је заштита права на враћање одузете имовине и обештећење обезбеђена пред Врховним касационим
судом само у погледу одлука Управног суда у којима је одлучено о тужбама против првостепених закључака Агенције, којима су одбачени захтеви
подносилаца због непотпуности. Од укупног броја предмета о којима је
одлучено у Врховном касационом суду само је у неколико одлука уважен
захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке, укинута је одлука
Управног суда и предмет је враћен Управном суду на поновно суђење.
Разлози за уважавање су углавном процесни пропусти Управног суда да
оцени накнадно приложене доказе уз тужбу и укаже на њихов евентуални
значај при утврђивању релевантних чињеница или да изнесе разлоге због
којих сматра да су без основа тврдње у захтеву којима се оспорава поступак Агенције, као првостепеног управног органа. Као значајне за ово излагање поменуо бих само две одлуке Врховног касационог суда и то прву:
у којој је заузет прелиминарни правни став да се приликом одлучивања у
управном поступку морају узети у обзир сви достављени и прибављени
релевантни докази до дана доношења одлуке управног органа а не према
времену подношења захтева, и други: у којој Врховни касациони суд наводи да Управни суд није правилно ценио наводе захтева, којима се указује на то да управни орган није уопште ценио приложени доказ у управном поступку из кога се несумњиво могао утврдити основ, време и акт о
одузимању имовине иако је управни орган био у обавези да у својој одлуци дâ оцену правне важности наведеног доказа. То су пресуде Узп
111/2015 од 25.2.2015. године и Узп 304/2014 од 30.4.2015. године.
"Оцењујући законитост побијане пресуде, Врховни касациони суд
налази да су основани наводи захтева којима се указује на то, да Управни
суд није правилно ценио наводе тужбе прихватајући разлоге образложења
оспореног закључка, при чему се из образложења закључка Агенције за
реституцију Републике Србије од 16.9.2014. године види да тужени није
ценио накнадно достављене доказе дана 3.4.2014. године иако је исте поседовао пре одлучивања по поднетом захтеву. Како тужена пре доношења
оспореног закључка није утврдила чињенично стање уз оцену свих доказа
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које је поседовала пре доношења одлуке уз навођење разлога који су били
одлучни при оцени доказа, то се закључивање из побијане пресуде да накнадно достављене одлуке о одузимању имовине бивше власника нису од
утицаја на другачију одлуку о законитости оспореног закључка, не може
прихватити као правилно".
(Извод из пресуде Врховног касационог суда Узп 111/2015 од
25.2.2015. године).
"Оцењујући законитост побијане пресуде, Врховни касациони суд
налази да су основани наводи захтева којима се указује на то, да Управни
суд није правилно ценио наводе тужбе, прихватајући разлоге образложења
оспореног закључка, при чему се из образложења закључка Агенције за реституцију Републике Србије, Подручна јединица Крагујевац види да тужени није ценио оверену копију документа Списка набројаних аграрних објеката 1946, 1947, 1951-1955 Пр.бр.70 из кога се несумњиво може утврдити
основ, време и акт одузимања имовине, па је по налажењу Врховног касационог суда, тужени орган био дужан да у својој одлуци дâ оцену правне
важности приложеног доказа. Како тужена пре доношења оспореног закључка није утврдила релевантне чињенице уз оцену наведеног доказа, то
се закључивање из побијане пресуде, да оспореним закључком није повређен закон на штету тужилаца не може прихватити као правилно".
(Извод из пресуде Врховног касационог суда Узп 304/2014 од
30.4.2015. године).
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Ружа Урошевић,
судија Управног суда

ИЗРИЦАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА
ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА
Полицијски службеници су државни службеници који обављају
полицијске послове. То су, најпре, униформисани и неуниформисани запослени који примењују полицијска овлашћења, а потом и запослени на
посебном и одређеним дужностима чији су послови у непосредној вези са
полицијским пословима. Сви они су дужни да се понашају законито, због
чега су, у складу са законом, и одговорни за вршење дужности и за пропусте у свом раду (дисциплинска одговорност).
Дисциплинска одговорност, као одговорност за лаке и тешке повреде службене дужности у Министарству унутрашњих послова, у целини
је уређена Законом о полицији (у даљем тексту: Закон)1 и Уредбом о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Уредба)2. Дисциплински поступак је делом уређен Законом и
Уредбом, па се, сагласно одредби члана 12. Уредбе, на питања вођења дисциплинског поступка у првом степену, која нису уређена Уредбом, примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. Закон о
општем управном поступку3 примењује и дисциплинска комисија, као
другостепени орган у дисциплинском поступку.
Покретање и вођење дисциплинског поступка
Дисциплински поступак, који подразумева утврђивање дисциплинске одговорности за повреду службене дужности и изрицање одговарајуће дисциплинске мере, покреће дисциплински старешина закључком.
Закључак о покретању дисциплинског поступка дисциплински старешина
доноси по сопственој иницијативи или на предлог непосредног руководиоца организационе јединице у којој полицијски службеник ради. Законом
1

"Службени гласник РС” 101/2005...64/2015
"Службени гласник РС” 8/2006
3
"Службени лист СРЈ” 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС” 30/2010
2
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је, у члану 161, експлицитно прописано ко су дисциплинске старешине
које су овлашћене за покретање дисциплинског поступка. За полицијске
службенике Дирекције полиције и остале запослене у седишту Министарства унутрашњих послова, овлашћена лица за покретање дисциплинског
поступка су директор полиције, односно руководилац у чијој надлежност
је обављање одређених послова и задатака, а за полицијске службенике и
остале запослене подручних полицијских управа, овлашћена лица су начелници полицијских управа.
Иако се против закључка о покретању дисциплинског поступка не
може изјавити приговор, закључак се мора доставити запосленом, па се дисциплински поступак сматра покренутим тек кад се запосленом закључак достави, на један од начина за достављање управних аката прописаних Законом
о општем управном поступку. Поступање супротно наведеном, односно недостављање на законит начин закључка о покретању дисциплинског поступка полицијском службенику против кога је диспциплински поступак покренут, представља битну повреду правила дисциплинског поступка. О томе се
изјаснио Управни суд у својој пресуди у којој је наведено:
"Међутим, по оцени суда, овакво образложење туженог органа за
сада се не може прихватити као оправдано, из разлога што у списима
предмета нема доказа да је тужиоцу уредно уручен Закључак о покретању
дисциплинског поступка број 116.1-555/07 од 20.12.2007 године, а што је
прописано одредбама члана 5. наведене Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова, којима је прописано да дисциплински старешина покреће дисциплински поступак писменим закључком који се доставља запосленом а против ког закључка запослени
нема право приговора. Имајући у виду, да наведено представља битну повреду правила поступка, на коју је тужени орган дужан да пази по службеној дужности, Управни суд налази да је доношењем оспореног решења повређен закон на штету тужиоца, те да је потребно у поновном поступку отклонити наведене битне повреде правила поступања"4.
Међутим, дисциплински старешина који је покренуо дисциплински поступак није у обавези и да тај поступак води и да одлучује о дисциплинској одговорности полицијских службеника и осталих запослених у
Министарству унутрашњих послова. Он има законом дато овлашћење да
4

15 У 4740/10 (2008) од 27.5.2010. године
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овласти полицијског службеника да води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности. Тај полицијски службеник, који мора
бити дипломирани правник-мастер, односно дипломирани правник, са
најмање пет година радног искуства у струци, доноси и потписује одлуку
донету у дисциплинском поступку који је он водио, при чему доношење
одлуке о дисциплинској одговорности подразумева и утврђивање дисциплинске одговорности за повреду службене дужности и изрицање
одговарајуће дисциплинске мере.
Против одлуке донете у дисциплинском поступку може се изјавити приговор. Приговор може изјавити полицијски службеник или лице које је покренуло дисциплински поступак, у року од осам дана од дана уручења одлуке. По приговору одлучује дисциплинска комисија, као колегијални орган, у већу састављеном од три члана од којих један члан није запослен у Министарству унутрашњих послова. Због тога се у поступку одлучивања дисциплинске комисије примењују одредбе чл. 69, 192. став 2. и
201. ст. 2. и 3. Закона о општем управном поступку које се односе на решавање колегијалног органа. Сагласно наведеним одредбама закона, веће
дисциплинске комисије може решавати по приговору кад је присутно више од половине чланова већа, а одлуку доноси већином гласова присутних чланова. О већању и гласању се саставља посебан записник, а ало је
одлука донета једногласно, не мора се састављати посебан записник, већ
се о томе може ставити само забелешка на спису. Одлуку потписује председавајући, а странкама у поступку се издаје оверени препис решења.
Уколико је одлуку потписало неко друго лице, а не председавајући седницом на којој је одлука донета, таква повреда правила поступка би представљала ваљан разлог за понављање поступка по приговору.
Дисциплинске мере
Зависно од тога да ли је реч о лаким или тешким повредама службене дужности, разликују се и дисциплинске мере. Важно је истаћи да
се, без обзира на то за колико се повреда службене дужности води дисциплински поступак против једног полицијског службеника, у дисциплинском поступку може изрећи само једна дисциплинска мера.
За лаке повреде службене дужности се може изрећи једна од следећих мера:
1) опомена;
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2) новчана казна у износу од 10 до 20 одсто од месечне плате запосленог остварене у месецу у ком је решење о утврђеној дисциплинској одговорности постало коначно.
За тешке повреде службене дужности се може изрећи једна од следећих дисциплинских мера:
1) новчана казна у износу од 20 до 40 одсто од месечне плате запосленог у времену од једног до три месеца;
2) распоређивање на друго радно место на којем се обављају
послови за које је као услов прописана непосредно нижа стручна
спрема у трајању од шест месеци до једне године;
3) условни престанак радног односа са роком проверавања до годину дана, кумулативно са мером из тач. 1) или 2) овог става;
4) престанак радног односа.
Како у пракси Управног суда није било спорних правних питања у
вези изрицања дисциплинских мера за лаке повреде службене дужности,
реферат ће се бавити само изрицањем мера за тешке повреде службене дужности, а посебно оне мере која је изазвала дилеме у примени Закона.
Када је у питању изрицање новачне казне за тешке повреде службене дужности, законодавац није био прецизан као код новчане казне за лаке
повреде службене дужности, јер није прецизно одредио да је реч о месечној
плати запосленог оствареној у месецу у ком је решење о утврђеној дисциплинској одговорности постало коначно. Стога је у пракси, применом аналогије, на исти начин изрицана новчана казна и у случају лаке и у случају
тешке повреде службене дужности, па није било спорних случајева.
Није било спорова ни приликом изрицања мере престанка радног
односа, будући да је у члану 10. Уредбе прецизирано оно што је законом
пропуштено, односно прописано је да запосленом престаје радни однос
даном коначности решење којим му је дисциплинска мера изречена.
Спорови су настали у случајевима у којима је изречена дисциплинска мера "распоређивање на друго радно место на којем се обављају послови за које је као услов прописана непосредно нижа стручна
спрема у трајању до једне године", што се посредно одразило и на меру
"условни престанак радног односа са роком проверавања до годину да287
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на, кумулативно са мером из тач. 1) или 2) члана 159. Закона, односно
са новчаном казном или распоређивањем на друго радно место.
Ово стога, што у диспозитиву решења којим је утврђена дисциплинска одговорност полицијских службеника, није наведено друго радно
место на које се он распоређује, а које је правилником о систематизацији
радних места предвиђено као радно место на којем се обављају послови за
које је као услов прописана непосредно нижа стручна спрема. То је имало
за последицу да је диспозитиви првостепеног решења остао нејасан и неодређен, односно правно и фактички неизвршив, па су руководиоци органа
"били принуђени" да доносе посебна решења, без упоришта о било ком
пропису, којима су, у извршењу одлука дисциплинских комисија, "привремено распоређивали" полицијске службенике на друга радна места, по
сопственом нахођењу.
Ставови Управног суда
Законом о општем управном поступку, који се у дисциплинском
поступку примењује на сва питања поступка која нису уређена Уредбом,
у члану 198. је прописано да се диспозитивом решава о предмету поступка у целини и о свим захтевима странака о којима у току поступка није
посебно решено. Диспозитив мора бити кратак и одређен, а ако је потребно може се поделити и на више тачака.
Како се у дисциплинском поступку утврђује дисциплинска одговорност полицијског службеника за конкретну повреду службене дужности
и за утврђену повреду службене дужности изриче дисциплинска мера, то се
у диспозитиву решења дисциплинског старешине мора прецизно навести
да је утврђена дисциплинска одговорност за ту конкретну повреду службене дужности и да се изриче одговарајућа, прецизно одређена, дисциплинска
мера, која се може непосредно извршити. То даље значи да се не може у
диспозитиву навести назив дисциплинске мере из члана 159. став 2) Закона,
већ да се та мера мора конкретизовати кроз прецизно одређење радног места на које се полицијски службеник распоређује, и временског периода у
коме такво распоређивање траје (када почиње и колико траје).
У прилог наведеном ставу да дисциплинска мера мора бити конкретизована кроз прецизно одређење радног места на које се полицијски
службеник распоређује, и временског периода у коме такво распоређива288
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ње траје, говори и чињеница да је Законом о унутрашњим пословима5, у
члану 52. било прописано да се за тежу повреду радних обавеза и дужности изриче: новчана казна; распоред на друго радно место; престанак
радног односа. У ставу 2. истог члана Закона о унутрашњим пословима је
дато овлашћење органу који изриче новчану казну, да приликом одмеравања казне одреди висину те казне, као и временско трајање. У ставу 3.
истог члана закона је експлицитно наведено: " Мера распореда на друго
радно место изриче се у трајању од шест месеци до две године с тим
да радник може бити распоређен на радно место за које је прописана
иста или непосредно нижа стручна спрама." Дакле, орган који изриче
меру "распоред на друго радно место", мора и да определи то друго
радно место, везан ограничењима из самог закона, и да одреди временско
трајање изречене мере. У противном, решење дисциплинског старешине
би било правно и фактички неизвршиво.
Веома слични одредбу налазимо и у Закону о полицији6 пре измена, према којој се за тешке повреде службене дужности може изрећи и мера " распоређивање на друго радно место у трајању од шест месеци до
две године". У посебном ставу, ставу 3. члана 159, је било прописано "да
се распоређивање на друго радно место врши ( јасно од стране дисциплинског органа који ову меру изриче) на радно место на којем се обављају послови мање сложености и за које је као услов прописана иста
или непосредно нижа стручна спрема".
Имајући у виду да је ништаво решење које је правно и фактички
неизвршиво, а да ништавост представља најтежи облик незаконитости решења прописан одредбом члана 257. став 3. Закона о општем управном
поступку, Управни суд је, поступајући по тужби полицијског службеника
у управном спору, поништио решење другостепеног органа који је пропустио да у поступку по приговору санкционише ову повреду закона учињену од стране дисциплинског старешине у првостепеном дисциплинском
поступку.
У својим одлукама Управни суд је изразио правни став да је: "неизвршиво (је) решење дисциплинског старешине, којим је у дисциплинском поступку полицијски службеник оглашен одговорним за
5
6

"Службени гласник РС" 44/91....101/2005
"Службени гласник РС" 101/2005
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учињену повреду службене дужности, а којим му је изречена дисциплинска мера распоређивања на друго радно место на коме се обављају послови за које је као услов прописана непосредно нижа стручна спрема, уколико истим решењем није прецизно означено радно место на које се полицијски службеник распоређује".
У образложењу пресуде Управни суд је навео:
"Осим наведеног, неизвршиво је и непрецизно првостепено решење
дисциплинског старешине којим је запосленом изречена дисциплинска мера
распоређивања на друго радно место на коме се обављају послови на којима
је као услов прописана непосредно нижа стручна спрема, имајући у виду да у
диспозитиву тог решења није прецизно означено радно место на које се запослени распоређује. Наиме, распоређивање на друго радно место на коме се
обављају послови за које је као услов прописана непосредно нижа стручна
спрема у трајању од шест месеци до једне године, је једна од дисциплинских
мера која се према члану 159. тачка 2. Закона о полицији ("Службени гласник
РС" 101/05...92/11 ) може изрећи за тешке повреде службене дужности, а њена конкретизација се врши распоређивањем на тачно одређено радно место,
од стране дисциплинског старешине који изриче ту меру. Ово стога, што тек
уколико се запослени распореди на радно место са прописаном нижом стручном спремом, то представља санкцију за учињену повреду службене дужности, јер такво радно место подразумева и одређене последице, пре свега нижу зараду"7.
На самом почетку је речено да се на питања поступка која нису
уређена Законом примењује Закон о општем управном поступку. То значи
да се на поступак извршења коначног решења дисциплинског старешине,
примењују одредбе тог закона о административном извршењу, без обзира
на то која је дисциплинска мера изречена.
У случају изрицања дисциплинске мере распоређивања на друго
радно место, обавеза полицијског службеника је двојака и састоји се и у
чињењу и у нечињењу, односно у трпљењу. Јасно је да полицијски службеник може да се уздржи од чињења, односно да може да изврши изречену меру у једном делу тако што ће престати да обавља послове радног
места на које је раније био распоређен, али није у могућности да изврши
дисциплинску меру у другом делу, делу који се односи на чињење, одно7

Пресуда Управног суда II-9 У 14990-13 од 26.2.2015. године
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сно неће моћи да обавља послове радног места на које је изреченом мером
распоређен, јер то радно место није опредељено. Осим тога, проблем има
и непосредни старешина полицијског службеника, односно руководилац
органа у коме полицијски службеник ради, који је у извршењу дисциплинске мере дужан да обезбеди полицијском службенику организационе
услове за извршавање дисциплинске мере, односно услове за рад на другом радном месту, уз опредељивање одговарајуће зараде.
Обзиром да је у диспозитиву решења дисциплинског старешине, које
је у међувремену постало коначно, наведено да се изриче дисциплинска мера
"Распоређивања на друго радно место на коме се обављају послови за које је
као услов прописана непосредно нижа стручна спрема", то решење није могао да изврши полицијски службеник, а ни руководилац органа у чијој је надлежности обављање послова и задатака на које је полицијски службеник још
увек распоређен. У намери да омогући извршење решења дисциплинског
старешине, руководилац органа је, залазећи у надлежност дисциплинских органа, донео ново решење којим он то лице "привремено распоређује" на неко
друго радно место, по сопственом избору. При том је он сам проценио да је
то управо оно радно место које је имао у виду дисциплински старешина приликом изрицања дисциплинске мере. У недостатку процесних овлашћења за
доношење било какве одлуке у извршењу решења дисциплинског старешине,
руководилац органа се позвао на одредбу члана 93. Закона о државним службеницима8 која се односи на привремени премештај, а према којој "државни службеник може да буде привремено премештен на друго одговарајуће
радно место у истом државном органу због замене одсутног државног службеника или повећаног обима посла, при чему задржава сва права на свом
радном месту". У поступку по жалби Жалбена комисије Владе, као другостепени орган, је нашла да није постојао законски основ за доношење таквог решења, али да таква повреда закона не представља разлог због ког би решење
ваљало поништити, будући да је ствар мериторно правилно решена у циљу
извршења одлуке дисциплинског старешине.
Управни суд није прихватио овакву аргументацију другостепеног органа, већ је у својим одлукама, којима је поништио решење Жалбене комисије Владе, изразио став према коме:

8

"Службени гласник РС” 79/2005...99/2014.
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"руководилац органа није законом овлашћен да уместо дисциплинског старешине изрекне дисциплинску меру, односно да одлучи о
распоређивању полицијског службеника на друго (конкретно) радно место на којем се обављају послови за које је као услов прописана непосредно нижа стручна спрема".
Свој став Управни суд је образложио на следећи начин:
"Наиме, из списа предмета и образложења оспореног решења, произлази да је првостепено решење донето у циљу извршења дисциплинске мере
изречене коначним решењем дисциплинског старешине ДС бр. 116-121/2012
од 22.2.2013. године, којим је И.С. распоређен на друго радно место, на коме се
обављају послови за које је као услов прописана непосредно нижа стручна
спрема, у трајању до једне године, сагласно члану 159. став 1. тачка 2. Закона о
полицији. Ово стога, што одредбама Закона о полицији није на посебан начин
уређено питање извршавања наведене дисциплинске мере, а обзиром на то да
се ради о распоређивању, то је у конкретном случају примењена одговарајућа
одредба Закона о државним службеницима и то члан 93. став 2. Првостепени
орган је притом имао у виду да Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Полицијској управи у Врању, за радно место на које се тужилац привремено распоређује није предвиђено звање, јер је то радно место без статуса, али
је у образложењу свог решења навео да ће му након истека рока за који је изречена дисциплинска мера бити утврђено одговарајуће звање.
Тужени орган је, разматрајући изјављену жалбу, ожалбено решење,
изјашњење првостепеног органа по наводима жалбе и списе предмета,
утврдио да је првостепени орган правилно применио прописе приликом доношења решења којим је извршио привремено распоређивање жалиоца.
Ово стога, што је ожалбено решење донето као последица претходно окончаног дисциплинског поступка, са кога разлога је првостепени орган био у
обавези да изврши одлуку дисциплинског органа, са циљем да се постигне
сврха изречене дисциплинске мере. Ценећи наводе жалбе којима је указано
да се првостепени орган погрешно позвао на одредбе члана 93. Закона о државним службеницима, тужени орган је нашао да су основани, али да ова
повреда не представља разлог због ког би наведено решење требало поништити, будући да је ствар мериторно правилно решена. Са наведених разлога, Веће Жалбене комисије Владе је оценило да је првостепено решење
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правилно и на закону засновано, али не са разлога наведених у његовом
образложењу, већ са разлога изнетих у образложењу овог решења.
Међутим, основано се, по оцени Управног суда, тужбом указује да
је оспореним решењем повређен закон на штету тужиоца. Наиме, пресудом Управног суда број II-2 У. 7650/13 од 12.7.2013. године, уважена је
тужба и поништено решење Дисциплинске комисије Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Већа у Нишу, ДКТ број 7/13 од
29.3.2013. године, којим другостепеним решењем су одбијени као неосновани приговори независног полицијског синдиката Србије, браниоца одговорних радника и одговорних радника Г.Ђ, Н.С, С.И. и И.К, поднети на
поменуто решење дисциплинског старешине Полицијске управе у Врању
ДИСЦ. бр. 116-121/2012 од 22.2.2013. године. Како је првостепено решење у овој правној ствари донето са циљем извршења дисциплинске мере
изречене решењем дисциплинског старешине Полицијске управе у Врању, ДИСЦ. бр. 116-121/2012 од 22.2.2013. године, које више није коначно,
то је и ожалбено решење у овој правној ствари морало да се поништи, јер
је отпао правни основ за његово доношење.
Осим наведеног, руководилац првостепеног органа није био законом
овлашћен да уместо дисциплинског старешине одлучи о распоређивању полицијског службеника на конкретно радно место, на којем се обављају послови за
које је као услов прописана непосредно нижа стручна спрема. Наиме, "распоређивање на друго радно место на којем се обављају послови за које је као
услов прописана непосредно нижа стручна спрема у трајању од шест месеци
до једне године" је правни институт, односно назив изречене санкције - дисциплинске мере, а његова конкретизација се врши распоређивањем на тачно одређено радно место, од стране дисциплинског старешине, који је према одредби члана 161. став 2. Закона о полицији ("Службени гласник РС" 101/2005 ...
92/2011), од стране директора полиције, једини овлашћени полицијски службеник који може да води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности. Позивањем на одредбу члана 93. став 2. Закона о државним службеницима, којом је прописано да жалба не одлаже извршење решења из става
1. истог члана, којим је прописано да државни службеник може да буде привремено распоређен на друго одговарајуће радно место у истом државном органу због замене одсутног државног службеника или повећаног обима посла,
при чему задржава сва права на свом радном месту, првостепени орган је по293
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грешно применио материјално право и тиме повредио закон на штету тужиоца, што је тужени орган пропустио да правилно оцени9".
* * *
У дисциплинском поступку се искључиво примењује Закон о општем управном поступку на сва питања вођења дисциплинског поступка у
првом и другом степену, која нису уређена Законом о полицији и Уредбом о
дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова.
Како Законом и Уредбом није регулисано питање извршења решења
дисциплинског старешине, поступак извршења решења дисциплинског старешине се спроводи административним путем, на један од начина прописаних Законом о општем управном поступку, али под условом да је диспозитив
тог решења такав да је његово извршење правно и фактички могуће.
Доношење посебног решења о привременом распоређивању полицијског службеника на друго радно место, у циљу извршења одлуке дисциплинског старешине, представља повреду правила поступка, изражену
кроз задирање у надлежност другог органа од стране непосредног руководиоца полицијског службеника.

9

Пресуда Управног суда II-9 У 18509/13 од 26.2.2015. године
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Јасминка Вукашиновић,
судија Управног суда

НАЧЕЛО ДВОСТЕПЕНОСТИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
КРОЗ УПРАВНО-СУДСКУ ПРАКСУ
Увод
Закон о општем управном поступку - (у даљем тексту: ЗУП)1, у
члану 12, прописује да против решења донесеног у првом степену странка
има право на жалбу (став 1); само законом може се прописати да у појединим управним стварима жалба није допуштена, и то ако је на други начин
обезбеђена заштита права и правних интереса странке, односно заштита
законитости (став 2); против решења донесеног у другом степену жалба
није допуштена (став 3).
Устав Републике Србије2, прописује да свако има право на жалбу
или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом
праву, обавези или на закону заснованом интересу (члан 36. став 2).
Начело двостепености изражено је у члану 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, о чему је још и Врховни суд Србије заузео став у решењу У 3431/08 од 22.01.2009. године:
"Изостанак правне поуке о дозвољености жалбе у управном поступку
представља повреду права тужиоца на делотворни правни лек из члана 13.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода па
стога и повреду права на приступ суду садржаног у члану 6. став 1. Конвенције".
Управно-судска пракса
Имајући у виду да је одредбом члана 213. став 1. ЗУП прописано да
против решења донетог у првом степену странка има право на жалбу, односно да жалба у управном поступку представља редовно правно средство којим странка оспорава правилност одлуке првостепеног органа (у целости
1
2

("Службени лист СРЈ" 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС" 30/10)
("Службени гласник РС" 98/06)
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или делимично), решење донето поводом тако опредељене жалбе од стране
надлежног органа, треба да представља резултат контроле законитости и
целисходности првостепеног решења или закључка, чиме се у потпуности
реализује начело двостепености у управном поступку. У смислу наведеног,
најчешћа ситуација у управном спору јесте оцена законитости решења надлежног другостепеног органа које је донето по жалби. Закон о управним
споровима - (у даљем тексту: ЗУС)3 прописује да у управном спору суд одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих
је предвиђена другачија судска заштита, да суд одлучује и о законитости
коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом
није предвиђена другачија судска заштита, да одлучује и о законитости
других коначних појединачних аката када је то законом предвиђено, и да се
одредбе овог закона које се односе на управни акт, примењују и на друге
акте против којих се може водити управни спор4. Такође, ЗУС прописује да
је управни акт појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном
применом прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или
правног лица, односно друге странке у управној ствари5.
По мишљењу аутора, начело двостепености, у смислу наведених
одредби ЗУС, кроз управно-судску праксу најбоље се може анализирати
условно кроз пет група предмета. Зашто условно? Зато што значај начела
двостепености, највише долази до изражаја управо у поступку претходног
испитивања поднете тужбе6, те је аутор сачинио поделу предмета само ради лакшег препознавања одређених ситуација.
Прву групу чине предмети у којима је у управном акту дата погрешна правна поука од стране органа да се против тог решења не може изјавити жалба, са ког разлога странка, сматрајући да је правилно поучена од
стране органа, подноси тужбу у управном спору:
"У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Управни суд
је нашао да је тужба недозвољена, јер се против оспореног решења могла
изјавити жалба Одбору Агенције, а није изјављена".
3

("Службени гласник РС" 111/09)
Члан 3. ЗУС
5
Члан 4. ЗУС
6
ЗУС – Глава VI
4
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Из списа предмета произлази да је оспорено решење донео директор Агенције, применом одредаба чланова 5. и 15. Закона о Агенцији за
борбу против корупције ("Службени гласник РС" 97/08 и 53/10), којима су
предвиђене надлежности Агенције и директора Агенције.
Одредбом члана 7. Закона о Агенцији за борбу против корупције
предвиђено је да Одбор Агенције одлучује по жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са овим законом, а одредбом члана 3.
став 4. истог закона прописано је да у поступку пред Агенцијом, који није
уређен овим законом, сходно се примењују одредбе закона који уређује
општи управни поступак.
Одредбом члана 12. ЗУП којим је уређено начело двостепеност у
решавању, прописано је да против решења донесеног у првом степену
странка има право на жалбу, а само законом може се прописати да у појединим управном стварима жалба није допуштена и то ако је на други начин обезбеђена заштита права и правних интереса странке, односно заштита законитости. Против решење донесеног у другом степену жалба
није допуштена.
Како из одредаба чланова 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на коју се позвао тужени орган у оспореном решењу, не
произлази да је овом одредбом, нити било којом другом одредбом Закона
о Агенцији за борбу против корупције, искључено право на жалбу против
решења које је донео директор Агенције применом наведене одредбе,
Управни суд налази да се против оспореног решења директора Агенције
могла изјавити жалба Одбору Агенције, у смислу члана 7. истог закона, и
у складу са цитираним начелом двостепености у решавању из члана 12.
ЗУП, на чију примену упућује одредба члана 3. став 4. Закона о Агенцији
за борбу против корупције.
Имајући у виду да је поуком о правном средству тужилац погрешно упућен да против оспореног решења нема места жалби и да се
против њега може покренути управни спор, рок за жалбу за тужиоца
тече од дана достављања решења суда којим је тужба одбачена, као недопуштена, обзиром да тужилац пре тога није поднео жалбу надлежном органу, а у смислу члана 200. став 6. ЗУП"7.
7

Решење У 30828/10 од 12.9.2013. године
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Други случај: "У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Управни суд је нашао да је тужба недозвољена, јер се против оспореног решења могла изјавити жалба Жалбеној комисији Повереника за заштиту равноправности, а иста није изјављена.
Из списа предмета произлази да је оспорено решење донела Повереница за заштиту равноправности, применом одредбе чл. 33. и 34. став 2. Закона о државним службеницима ("Сл. гласник РС" 79/05...104/09) и члана 32.
став 5. Закона о забрани дискриминације ("Службени гласник РС" 22/09).
Одредбом члана 32. став 1. Закона о државним службеницима
("Службени гласник РС" 79/05...104/09), прописано је да се радна места
државних службеника деле на положаје и на извршилачка радна места, у
зависности од сложености послова, овлашћења и одговорности. Одредбом
члана 33. став 1. наведеног закона, прописано је да је положај радно место
на коме државни службеник има овлашћења и одговорности везане за вођење и усклађивање рада у државном органу. Одредбом члана 34. став 2.
истог закона, прописано је, између осталог, да се положаји у осталим државним органима одређују актима тих органа.
Одредбом члана 56. став 1. Закона о државним службеницима,
прописано је да конкурсна комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спроводи изборни поступак, а одредбом члана 57. истог закона, да кандидате који су
са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор конкурсна
комисија увршћује на листу за избор и листу доставља руководиоцу (став
1), а руководилац је дужан да изабере кандидата са листе за избор (став
2). Даље, у одредби члана 59. став 1. истог закона, прописано је да се решење о пријему у радни однос, односно решење о премештају доставља
свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку на адресу наведену у пријави на конкурс, а у одредби става 4. истог члана, да кандидат
који је учествовао у изборном поступку има право да у року од осам дана
од дана достављања решења изјави жалбу ако сматра да изабрани кандидат не испуњава услове за запослење на радном месту или да су се у изборном поступку десиле такве неправилности које би могле утицати на
објективност његовог исхода.
Одредбом члана 142. Закона о државним службеницима, прописано је да жалбене комисије одлучују о жалбама државних службеника на
решења којима се у управном поступку одлучује о њиховим правима и
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дужностима и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса (став 1), те
да жалбене комисије примењују закон којим се уређује општи управни
поступак, као и да против одлуке жалбене комисије може да се покрене
управни спор (члан 143. став 2). У одредби члана 144. истог закона, одређују се врсте жалбених комисија, тако да о жалбама државних службеника из органа државне управе, служби Владе и Републичког јавног правобранилаштва одлучује Жалбена комисија Владе, а о жалбама државних
службеника из судова и јавних тужилаштава – Жалбена комисија судова и
Жалбена комисија јавног тужилаштва (став 1), док о жалбама државних
службеника и из осталих државних органа одлучују жалбене комисије које се образују њиховим актима (став 2).
Одредбом члана 1. став 2. Закона о забрани дискриминације
("Службени гласник РС" 22/09), прописано је да је Повереник за заштиту
равноправности, као самосталан државни орган, независан у обављању
послова утврђених овим законом, а одредбом члана 32. овог закона, да помоћнике Повереника распоређује Повереник (став 5), да Повереник самостално одлучује, у складу са законом, о пријему лица у радни однос у
стручну службу, руковођен потребом професионалног и делотворног вршења своје надлежности (став 6), те да се на запослене у стручној служби
Повереника сходно примењују прописи о радним односима у државним
органима (став 7).
Одредбом члана 12. ЗУП којим је уређено начело двостепености у
решавању, прописано је да против решења донесеног у првом степену
странка има право на жалбу, а само законом може се прописати да у појединим управним стварима жалба није допуштена и то ако је на други начин обезбеђена заштита права и правних интереса странке, односно заштита законитости. Против решења донесеног у другом степену жалба
није допуштена.
Како из наведених одредаба Закона о државним службеницима и
Закона о забрани дискриминације, на које се позвао тужени орган у оспореном решењу, не произлази да је овим одредбама, нити било којом другом одредбом Закона, искључено право на жалбу против решења које је
донео Повереник за заштиту равноправности, Управни суд налази да се
против оспореног решења Повереника за заштиту равноправности могла
изјавити жалба Жалбеној комисији Повереника за заштиту равноправности, у складу са цитираним начелом двостепености у решавању из члана
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12. ЗУП, на чију примену упућује одредба члана 32. став 7. Закона о забрани дискриминације, у вези са одредбом члана 143. став 2. Закона о државним службеницима.
Имајући у виду да је поуком о правном средству тужиља погрешно упућена да против оспореног решења нема места жалби и да
се против њега може покренути управни спор, рок за жалбу за тужиљу
тече од дана достављања решења суда којим је тужба одбачена, као недопуштена, с обзиром да тужиља пре тога није поднела жалбу надлежном
органу, а у смислу члана 200. став 6. ЗУП"8.
У другој групи су одлуке у којима је дата правилна правна поука
да се против решења не може изјавити жалба, али су одредбе закона којима је то било прописано накнадно оглашене неуставним од стране Уставног суда, те се таква правна поука сматра погрешном:
"У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Управни суд
је нашао да тужбу треба одбацити.
Наиме, у складу са одредбом члана 3. ЗУС, у управном спору суд
одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита.
Одредбом члана 90. став 6. Закона о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ" 24/98 и
29/98), прописано је да се против одлуке из става 5. овог члана, не може
изјавити жалба, а оспорени закључак представља одлуку донету у смислу
члана 90. ст. 1. и 5. истог закона. Међутим, одлуком Савезног уставног суда I У.бр. 199/94 ("Службени лист СРЈ" 25/2000 од 16.6.2000. године),
утврђено је да одредбе ст. 5. и 6. члана 90. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца нису сагласне са Уставом
СРЈ, па је стога поука о правном леку, дата у оспореном закључку у складу са одредбама које су оглашене неуставним, погрешна.
Код оваквог стања ствари, имајући у виду начело двостепености у
решавању из члана 12. ЗУП, којим је прописано да против решења донесеног у првом степену странка има право на жалбу, те да се само законом
може прописати да у појединим управним стварима жалба није допуштена, и то ако је на други начин обезбеђена заштита права и правних интере8
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300

Управна секција
са странке, односно заштита законитости, то је Управни суд оценио да тужилац има право да, у конкретном случају, изјави жалбу надлежном Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије,
против првостепеног закључка, у овом случају у року од 15 дана од дана
пријема решења Управног суда"9.
Трећу групу чине предмети у којима странка оспорава решење првостепеног органа против којег је могла да изјави жалбу, али то
није учинила. Управни суд у смислу ЗУС10, налаже тужиоцу да тужбу
уреди односно да се изјасни да ли тужбу подноси против првостепеног
решења или против другостепеног решења, против кога се може покренути управни спор. Након што тужилац децидно прецизира да тужбу подноси против решења првостепеног органа (или не поступи по уредно достављеном налогу суда у којем је упозорен на последице непоступања по
истом), суд тужбу одбацује:
"Како из доказа које је тужилац доставио уз тужбу, као и на основу изјашњења тужиоца од 17.6.2011. године, које је доставио поступајући
по налогу из решења Управног суда У.3343/11 од 26.5.2011. године, произлази да је тужилац поднео тужбу против првостепеног решења Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда
... од 16.2.2011. године, те како је неспорно да је против наведеног решења тужилац могао изјавити жалбу Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије у року од осам дана од дана пријема
решења, те како је на основу увида у списе предмета неспорно да тужилац
није поступио у смислу дате правне поуке и није поднео жалбу надлежном министарству, то је Управни суд применом наведених одредби члана 26. став 1. тачка 6. а у вези члана 26. став 2. ЗУС, одлучио као у диспозитиву решења"11.
Други пример: "Према одредби члана 20. став 1. Закона о средствима за заштиту биља ("Службени гласник РС" 41/09) решење о регистрацији средстава за заштиту биља доноси министар на основу резултата
процене активне супстанце, односно основне супстанце и резултата процене средстава за заштиту биља.
9

Решење У 12535/11 од 30.5.2013. године
Чл. 22. и 25. ЗУС
11
Решење У 3343/11 од 30.6.2011. године
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У конкретном случају, оспорено решење није донео министар, у
смислу цитиране одредбе Закона о средствима за заштиту биља, већ директор Управе за заштиту биља, као органа управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, који орган управе, у смислу члана 8. став 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС"
65/08, 36/09 и 73/10), обавља одређене послове државне управе и стручне
послове. Имајући у виду наведено, сагласно одредбама члана 213. став 1.
ЗУП, против решења донетог од стране Управе за заштиту биља, незадовољна странка има право да уложи жалбу Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије у чијем се саставу налази та
управа, а како је и наведено у правној поуци првостепеног решења од
14.5.2010. године.
Осим тога, решење које се тужбом оспорава донето је према уводу
истог са позивом на одредбе члана 86. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ("Службени гласник РС" 41/09) и чл. 48. и 50. Закона о заштити биља ("Службени лист СРЈ" 24/98...101/05), којим Законом о заштити биља није изричито прописано да жалба није дозвољена, нити да је
решење коначно"12.
Четврта група су предмети ћутања управе јер се управни спор
може покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби
странке није донео управни акт, под условима предвиђеним ЗУС13:
"Одредбом члана 45. став 1. тачка 8. подтачка 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" 57/11 ... 124/12), прописано је да Агенција
за енергетику Републике Србије, одлучује по жалби изјављеној на акт
оператора система о одбијању, односно недоношењу одлуке по захтеву за
прикључење на систем, док је одредбом члана 130. наведеног закона, прописано да се одобрење за прикључење објекта издаје решењем у управном поступку по захтеву правног или физичког лица чији се објекат прикључује (став 1), као и да је надлежни оператор система дужан да одлучи
по захтеву за прикључење објекта купца у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева, односно по захтеву за прикључење објекта произвођача у року од 60 дана од дана пријема писменог захтева (став 2), као и да
се против решења из става 2. овог члана може поднети жалба Агенцији, у
12
13

Решење У 23629/10 од 5.7.2012. године
Члан 14. ЗУС
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року од 15 дана од дана достављања решења. Одлука Агенције по жалби
је коначна и против ње се може покренути управни спор (став 3).
Имајући у виду да из навода тужбе произлази да тужилац сматра
да није дозвољена жалба против одлуке Електродистрибуције, као првостепеног органа, а да се из прилога, које је тужилац доставио уз тужбу,
као и из навода саме тужбе, утврђује да је тужилац поднео захтев првостепеном органу дана 25.12.2012. године, као и ургенцију за одлучивање
истом првостепеном органу дана 6.8.2013. године, али да није поднео надлежном другостепеном органу жалбу због неодлучивања првостепеног
органа по пријави тужиоца, као ни ургенцију надлежном другостепеном
органу за даље одлучивање по изјављеној жалби у року од седам дана
(надлежни другостепени орган је Агенција за енергетику Републике Србије), то суд налази да нису испуњени услови за одлучивање по тужби због
ћутања управе, имајући у виду да је тужба поднета пре него што је тужилац изјавио жалбу надлежном другостепеном органу због неодлучивања
по поднетој пријави за прикључење на електроенергетски систем, односно да је тужба поднета пре времена"14.
Такође, у предметима по тужбама због ћутања управе ургенција за
одлучивање по жалби у накнадном року (накнадни захтев) мора иницијално бити поднета искључиво надлежном другостепеном органу односно у
ситуацији када је такав захтев поднет првостепеном органу за другостепени орган, тужба се одбацује:
"Одредбом члана 19. став 1. ЗУС прописано је да ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана пријема жалбе, или у законом одређеном краћем року, није донео решење по жалби странке против првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном
захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
Одредбом члана 22. став 3. ЗУС прописано је да тужилац уз тужбу
због ћутања управе прилаже копију захтева, односно жалбе, копију захтева о накнадном тражењу из члана 19. овог закона и доказ о предаји ових
поднесака надлежном органу.

14
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Одредбом члана 26. став 1. тачка 3. ЗУС прописано је да ће судија
појединац решењем одбацити тужбу ако уз тужбу поднету због ћутања
управе нису приложени сви докази (члан 22. став 3).
Имајући у виду да се из прилога, које је тужилац доставио уз тужбу, као и из навода саме тужбе, утврђује да је тужилац поднео ургенцију
за одлучивање по поднетој жалби првостепеном органу, а не надлежном
другостепеном органу за даље одлучивање по изјављеној жалби у року од
седам дана, а надлежни другостепени орган је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција Београд, то суд налази да нису
испуњени услови за одлучивање суда по тужби због ћутања управе"15.
Важно је нагласити улогу другостепеног органа код преурањене
тужбе због ћутања управе16: "Имајући у виду да се из прилога, које је тужиља доставила уз тужбу, као и из навода саме тужбе, утврђује да је тужиља поднела захтев за накнадно доношење решења по жалби - ургенцију
поднету дана 16.12.2014. године, првостепеном органу односно Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Булевар уметности бр.
10, Нови Београд, а не надлежном другостепеном органу за даље одлучивање по изјављеној жалби у року од 7 дана (надлежни другостепени орган
је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Дирекција у
Београду, др Александра Костића бр. 9), то суд налази да нису испуњени
услови за одлучивање суда по тужби због ћутања управе, имајући у виду
да је тужба поднета пре него што је тужиља поднела накнадни захтев надлежном другостепеном органу због неодлучивања по жалби од 3.10.2014.
године, односно да је тужба поднета пре времена.
Поднеском који је достављен Управном суду дана 20.3.2015. године, тужиља прилаже доказ да је нову ургенцију за доношење решења по
жалби упутила непосредно другостепеном органу 12.2.2015. године, али
исто није од утицаја на другачију одлуку у овој ствари, са разлога што је
ова ургенција поднета после подношења тужбе Управном суду"17.
Треба посебно напоменути да се у овој групи налазе и предмети
због ћутања управе у којима суд не одлучује само у претходном поступку
тако што тужбу одбацује након што утврди да нису испуњени законом про15

Решење У 981/15 од 11.5.2015. године
Члан 26. тачка 1. ЗУС
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писани услови за подношење тужбе, већ и предмети у којима се 1) тужба
одбија као неоснована (нема ћутања управе) или 2) тужба уважава и налаже
надлежном другостепеном органу да одлучи по жалби или 3) налаже надлежном органу да одлучи по захтеву странке (постоји ћутање управе):
1) "Тужиља је поднела Управном суду тужбу због ћутања управе
дана 20.3.2015. године, са допуном тужбе од 22.4.2015. године, у којој истиче да тужени орган у законом одређеном року није донео решење по жалби
коју је тужиља изјавила 13.6.2013. године против решења првостепеног органа број: ... од 3.6.2013. године. Указује да је наведено првостепено решење донето у извршењу пресуде Управног суда У. 3928/12 од 11.4.2013. године, те да је истим одбијен, као неоснован, њен захтев за усклађивање пензије од 11,06% почев од 1.1.2008. године. Даље наводи да је по протеку законског рока од 60 дана за доношење одлуке по жалби, поднела ургенцију
другостепеном органу преко пуномоћника дана 27.2.2015. године, са захтевом да тај орган у року од седам дана донесе решење по жалби. Како тужени ни у накнадном року није поступио по жалби тужиље, то је сагласно одредби члана 19. ЗУС поднела тужбу због ћутања управе. Предложила је да
суд тужбу уважи, наложи туженом Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање – Дирекцији фонда да донесе решење којим ће одлучити о жалби тужиље или да суд сам реши ову управну ствар.
Одредбом члана 19. став 1. ЗУС прописано је да, ако другостепени
орган у року од 60 дана од дана пријема жалбе или законом одређеном
краћем року, није донео решење по жалби странке против првостепеног
решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка по истеку тог рока
може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
У одговору на тужбу примљеном у Управном суду дана 13.5.2015.
године, тужени Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање –
Дирекција Београд је обавестио суд да је одлучио о жалби тужиље решењем број:.. од 12.7.2013. године. Из списа достављених у прилогу, утврђено је и да је напред наведено решење од 12.7.2013. године, према повратници у списима, уручено тужиљи пре подношења тужбе у овом управном
спору, дана 23.7.2013. године.
Полазећи од изнетих норми, те захтева тужиље да суд реши ову
управну ствар, Управни суд је оценом навода тужбе, одговора на тужбу и
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списа предмета ове управне ствари, нашао да нису испуњени услови из
члана 19. ЗУС, са којих разлога је применом одредбе члана 40. став 2.
ЗУС, одлучио као у ставу I диспозитива ове пресуде, оцењујући и да нису
испуњени услови за одлучивање у спору пуне јурисдикције у смислу члана 43. ЗУС, јер је тужба неоснована"18.
2) "Тужиља је дана 13.2.2014. године, преко пуномоћника, поднела тужбу Управном суду, уређену по налогу суда дана 9.4.2014. године, у
којој наводи да је дана 23.10.2013. године, поднела Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Неготин захтев за брисање права својине на стамбеној згради, површине 180м² и згради пољопривреде, површине 186м², које се налазе на кат. парц. бр. 147 КО С, уписане
у Листу непокретности број 1087 КО С, на име М.Д, са захтевом да се
исте непокретности упишу у корист тужиље. С обзиром да првостепени
орган није одлучио по поднетом захтеву тужиље, поднела је дана
26.11.2013. године, жалбу због ћутања управе, преко првостепеног органа,
а потом и ургенцију надлежном Министарству грађевинарства и урбанизма Републике Србије, Београд, дана 27.1.2014. године.
Имајући у виду да тужени орган ни после поднете ургенције није
одлучио по поднетој жалби тужиље, предлаже да суд тужбу уважи и наложи туженом да у року од 30 дана одлучи о жалби тужиље, те обавеже туженог да тужиљи надокнади трошкове управног спора, у износу од
16.500,00 динара за састав тужбе, 390,00 динара за судску таксу за тужбу
и 980,00 динара за судску таксу за пресуду, у року од 15 дана, под претњом принудног извршења. У прилогу тужбе и допуне исте, доставља генерално пуномоћје од 5.6.2012. године, пуномоћје од 8.4.2014. године, копију захтева достављеног првостепеном органу 23.10.2013. године, копију
жалбе са потврдом о пријему пошиљке 26.11.2013. године и ургенцију достављену другостепеном органу са потврдом о пријему пошиљке
27.01.2014. године, те уговор о поклону Ов. бр... од 22.5.2007. године, оверен код Општинског суда у Неготину.
У одговору на тужбу који је Управном суду достављен дана
24.6.2014. године, правни следбеник туженог наводи да је првостепени орган (Служба за катастар непокретности Неготин), одлучио по захтеву тужиље и донео решење број ... од 18.12.2013. године, о чему је пуномоћник ту18
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жиље обавештен дописом туженог број ... од 17.3.2014. године, а што је наведено и у акту првостепеног органа број: ... од 11.3.2014. године.
Одредбом члана 208. став 1. ЗУП, прописано је да када се поступак
покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то
у интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може
донети решење без одлагања ( решавање претходног питања и др.), орган је
дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року
од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен
краћи рок. У осталим случајевима, када се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке,
орган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од
два месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок.
Према оцени Управног суда, тужени орган је у смислу одредбе
члана 113. ЗУП, био у обавези да поводом жалбе тужиље донесе одговарајући управни акт. Наводи туженог органа, дати у одговору на тужбу, а којима указује да је по захтеву тужиље првостепени орган донео решење од
18.12.2013. године (које решење није достављено уз одговор на тужбу)
као и да пуномоћник тужиље исто није преузео, неосновани су, јер није
одлучено по жалби тужиље поднетој због ћутања управе"19.
Треба напоменути да је о овом правном питању усвојен и закључак на 20. седници свих судија Управног суда која је одржана
24.4.2012. године, који гласи: "Када је поднета тужба због двоструког ћутања управе, па у току трајања спора првостепени орган донесе првостепено решење, суд ће уважити тужбу и наложити туженом органу да донесе решење по жалби".
3) "Тужиља је, дана 10.6.2010. године, преко пуномоћника, поднела тужбу Управном суду због ћутања управе, у којој наводи да је дана
20.1.2009. године, поднела туженом органу захтев за рефундацију плаћеног ПДВ-а, с обзиром да је при увозу моторног возила платила ПДВ у износу од 202.382,40 динара. Тужени орган, није у законском року донео одлуку по захтеву тужиље, те је преко пуномоћника поднеском од 12.5.2010.
године, затражила да надлежни орган без одлагања одлучи о поднетом
19
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захтеву. Како тужени, ни поред поднете ургенције за доношење решења
по захтеву, такву одлуку још није донео, тужиља предлаже да суд наложи
туженом да одлучи о захтеву тужиље и тужиљи призна право на рефундацију плаћеног ПДВ-а, или да, с обзиром да располаже потребним чињеницама, Управни суд непосредно реши управну ствар. У прилогу тужбе доставља ЈЦИ од 31.12.2008. године, декларацију о царинској вредности робе од 31.12.2008. године, потврду туженог број ... од 6.10.2006. године, решење Министарства финансија, Управе царина 07-01 број: ... од 5.1.2009.
године, копију захтева од 20.1.2009. године и ургенције од 12.5.2010. године, са доказима о предаји истих туженом органу.
У одговору на тужбу, који је Управном суду достављен 8.4.2011.
године, тужени орган наводи да је ослобађање од плаћања пореских дажбина и сам поступак остваривања тог права приликом увоза добара, дефинисан Законом о порезу на додату вредност, те сагласно одредби члана
25. став 1. тачка 7. тог закона, а у складу са чл. 192. и 193. став 1. тачка 6.
Царинског закона ("Службени гласник РС" 73/03...62/06), тужиља није изузета од обавеза плаћања ПДВ-а приликом увоза моторних возила, са којих разлога сматра да су неосновани наводи тужбе да је М.И. стекла право
на повраћај плаћених дажбина. Међутим, у складу са мерама афирмативне акције према најтежој категорији особа са инвалидитетом, Влада Републике Србије је закључком број 05 48-8349/2005-2 од 30.8.2007. године,
утврдила могућност рефундације ПДВ-а за особе са инвалидитетом чији
је проценат телесног оштећења 100% по једном основу, а износ на име рефундације плаћеног ПДВ-а лимитиран је до износа пореза на додату вредност обрачунату према вредности путничког аутомобила у динарској противвредности до 10.000 евра. У том смислу, тужени орган је дана
7.12.2010. године, тужиљи извршио рефундацију ПДВ-а у укупном износу
од 159.481,80 динара, о чему у прилогу одговора на тужбу доставља доказ, са напоменом да износ ПДВ-а не може бити већи од износа који је
утврђен наведеним закључком Владе Републике Србије.
Поступајући по налогу суда од 21.6.2011. године, пуномоћник тужиље је поднеском који је суду достављен дана 7.7.2011. године, обавестио суд да тужиља остаје при тужби због ћутања управе, не спорећи чињеницу да је тужиљи извршена рефундација ПДВ-а у износу од
159.481,80 динара. Међутим, како није извршена комплетна рефундација
ПДВ-а у износу који је тужиља платила, односно износа од 202.382,40 ди308
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нара, те како тужени ни до дана достављања одговора на тужбу, није одлучио о захтеву тужиље доношењем управног акта, тужиља остаје при тужбеним наводима у целости, јер то што је ПДВ делимично враћен, не
ослобађа туженог од доношења одлуке поводом постављеног захтева.
Предлаже да суд сам реши управну ствар.
Према оцени Управног суда, тужени орган је у смислу одредбе
члана 113. ЗУП, био у обавези да поводом захтева тужиље донесе одговарајући управни акт. Наводи туженог органа, дати у одговору на тужбу, а
којим указује да је тужиљи делимично рефундиран уплаћени ПДВ, у износу који је тужени орган определио према закључку Владе Републике
Србије, број 05 48-8349/2005-2 од 30.8.2007. године, нису од утицаја на
другачије одлучивање у овој управној ствари, имајући у виду да по постављеном захтеву тужиље, тужени орган није одлучио"20.
Овој групи предмета припадају и предмети у којима уопште не постоји првостепено решење (о захтеву није одлучено или у поступку покренутом по службеној дужности решење није донето) , тако да странка
може да поднесе жалбу као да је о њеном захтеву негативно одлучено,
што такође представља институт ћутања управе21.
"Тужилац је дана 29.7.2014. године поднео Управном суду тужбу,
у којој је навео да је дана 25.9.2013. године поднео Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање – Филијали за град Београд, захтев за
признавање права на старосну пензију. Наводи да је поступио по закључку о обезбеђењу доказа тог органа од 23.10.2013. године и уз свој поднесак од 8.11.2013. године доставио оно што му је тим закључком тражено.
Затим је поднесцима од 14.2.2014. године, 13.3.2014. године, 2.4.2014. године и 8.7.2014. године ургирао код првостепеног органа да се донесе решење по захтеву за признавање права на старосну пензију. Првостепени
орган није поступио по његовом захтеву, па је дана 14.5.2014. године поднео жалбу Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање-Дирекцији, као да је његов захтев одбијен. Како тужени није одлучио о његовој жалби у законском року, поднеском од 14.7.2014. године захтевао је да
се донесе решење у року од седам дана. С обзиром да тужени није поступио по наведеном, сматра да су се стекли услови за подношење тужбе
20
21
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због ћутања управе, па је предложио да суд уважи тужбу и наложи туженом да донесе решење по његовој жалби и обавеже туженог да му надокнади трошкове за састав тужбе у износу од 16.500,00 динара и таксе на тужбу и одлуку по ТТ.
Тужени орган је дана 25.12.2014. године доставио суду обавештење да је дописом од 27.8.2014. године наложио првостепеном органу да у
својој надлежности, у смислу члана 236. ЗУП, у року од осам дана одлучи
по предметном захтеву тужиоца за признавање права на старосну пензију
или да достави обавештење из којих разлога није поступљено. Навео је да
је из доказа у списима предмета утврђено да је од тужиоца затражено закључком о обезбеђењу доказа од 23.10.2013. године и од 22.9.2014. године да достави неопходне недостајуће доказе потребне за одлучивање по
његовом захтеву. Како тужилац није у целости одговорио и доставио тражене доказе, то је актом туженог наложено да се службеним путем исто
затражи (Уверење од Пореске управе), као и да се по захтеву тужиоца одлучи у смислу чл. 134-138. ЗУП, закључком о прекиду поступка док се не
реши претходно питање. Уз наведени поднесак тужени је доставио акт
02/1 бр... од 21.12.2014. године, упућен Филијали за град Београд, у коме
је наведено да се враћају списи предмета Н.П, како би тај орган у својој
надлежности, у смислу члана 236. ЗУП, што хитније, а најкасније у року
од осам дана одлучио по предметном захтеву тужиоца, из разлога што је
тужилац поднео тужбу због ћутања управе. Уколико још нису испуњени
услови за решавање, имајући у виду да је тужилац свој захтев о коме није
одлучено за остваривање права на старосну пензију поднео 25.9.2013. године, а да остварује право на пензију по прописима из ПИО који се примењују у време подношења захтева, цениће се услов за одлучивање по чл.
134-138. ЗУП, а потребно је да првостепени орган у вези са спроведеним
поступком обавести туженог одговарајућим актом.
Дописом Управног суда У. 10102/14 од 27.2.2015. године наложено је туженом да у року од осам дана од дана пријема тог дописа пружи
суду обавештење о разлозима пропуштања поступања по налогу суда, сагласно одредби члана 31. став 3. ЗУС. Након тога је тужени орган дана
13.5.2015. године доставио суду поднесак у коме је поновио наводе из
поднеска од 25.12.2014. године. У прилогу дописа је доставио акт 02/1
бр... од 7.5.2015. године, упућен Филијали за град Београд, да тај орган у
својој надлежности, у смислу члана 236. ЗУП, одлучи по предметном зах310
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теву тужиоца и поново доставио акт 02/1 бр... од 21.12.2014. године, са
истом садржином.
Одредбом члана 236. став 1. ЗУП, прописано је да ако је жалбу изјавила странка зато што првостепени орган није донео решење у прописаном року (члан 208. став 2), другостепени орган ће тражити да му првостепени орган саопшти разлоге због којих решење није донесено у року.
Ако нађе да решење није донео у року због оправданих разлога, или због
кривице странке, одредиће првостепеном органу рок за доношење решења, који не може бити дужи од једног месеца. Ако разлози због којих решење није донесено у року нису оправдани, другостепени орган ће тражити да му првостепени орган достави списе предмета. Ставом 2. истог члана закона прописано је да ако другостепени орган може решити управну
ствар према списима предмета, донеће своје решење, а ако не може, сам
ће спровести поступак и својим решењем решити управну ствар. Изузетно, ако другостепени орган нађе да ће поступак брже и економичније
спровести првостепени орган, наложиће да то учини и да му прикупљене
податке достави у одређеном року, после чега ће сам решити управну
ствар. Такво решење је коначно.
Одредбом члана 19. став 1. ЗУС прописано је да ако другостепени
орган у року од 60 дана од дана пријема жалбе или у законом одређеном
краћем року не донесе решење по жалби странке, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка по истеку тог рока може да поднесе тужбу због
недоношења захтеваног акта.
Одредбом члана 44. истог закона прописано је да ће суд пресудом
уважити тужба и наложити да надлежни орган донесе решење, када је тужба поднета на основу члана 19. закона, а суд нађе да је основана.
Из списа ове управне ствари и доказа приложених уз тужбу произлази да су за подношење тужбе због недоношења захтеваног акта - одлуке
по жалби, испуњени законски услови из цитираног члана 19. став 1. ЗУС,
односно да је тужилац поднео тужбу против туженог због тога што није
донео решење по његовој жалби од 14.5.2014. године, поднетој због недоношења решења првостепеног органа по захтеву тужиоца од 25.9.2013. године за признавање права на старосну пензију. Из поднесака достављених
од стране туженог органа се види да тужени орган није донео одлуку по
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жалби тужиоца, већ само обавештава суд да је наложио првостепеном органу да поступи по захтеву тужиоца. Међутим, по налажењу суда, у смислу цитираног члана 236. ЗУП, другостепени орган по жалби поднетој
због ћутања управе не може да донесе одлуку којом ће наложити првостепеном органу да одлучи по захтеву странке у одређеном року, ако претходно не испита разлоге за недоношење првостепеног решења. Уколико
такви разлози не би били оправдани дужан је да сам спроведе поступак и
одлучи о захтеву. Како тужени није поступио на напред наведени начин,
то је дужан да донесе одлуку по жалби тужиоца"22.
Пету групу чине предмети у којима странка, након што уредно прими решење првостепеног органа, не поднесе благовремено жалбу надлежном другостепеном органу, већ само накнадно поднесе тужбу Управном суду односно ради се о ситуацији када странка није искористила право на жалбу и није поступила у смислу начела двостепености:
"Како у конкретном случају, против првостепеног решења, које је
тужиљи према стању у списима предмета, уредно достављено дана
14.9.2011. године, тужиља није изјавила жалбу, а како и сама указује наводима тужбе, нити се у списима предмета достављеним суду уз одговор
на тужбу налазе докази да је И.С. изјавила жалбу против првостепеног решења од 9.9.2011. године, према правном схватању суда, тужиља не може
покренути управни спор, јер против решења првостепеног органа, којима
је одлучивано о њеном праву, није благовремено изјавила жалбу"23.
Такође, на крају, али не мање важно, начело двостепености треба
посматрати у непосредној вези са чињеницом да у Републици Србији није
установљено двостепено управно судство, са ког разлога је одредбама
ЗУС24, прописано да се, између осталог, захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке Управног суда, као ванредни правни лек, подноси у
стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба. Можда
овакве ситуације, по мишљењу аутора, нису честе, јер нема пуно закона
којима је искључена могућност изјављивања жалбе против решења у

22

Пресуда У 10102/14 од 5.6.2015. године
Решење У 1307/12 од 20.6.2013. године
24
Члан 49.
23
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управном поступку (нпр. Закон о заштити конкуренције25, Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама26, Закон о водама27, Закон о електронским медијима28...), али у сваком случају представља заштиту права странака на двостепено одлучивање. Наиме, у ситуацији када је законом искључено право на жалбу у управном поступку, а
системски није уређено двостепено управно судство, странци је омогућено да своја права штити подношењем овог ванредног правног средства у
поступку пред Врховним касационим судом, као највишем судском инстанцом у Републици Србији.
Анализом наведених примера, јасно се сагледава начело двостепености у управном поступку, улога надлежног другостепеног органа који
решава по жалби, те значај саме жалбе, као редовног правног лека, која
нема увек суспензивно дејство, и која само у изузетним случајевима законом може бити искључена.
Резиме
Двостепеност у управном поступку је правило, а искључење права
на жалбу је изузетак, који се може предвидети само законом а не и другим
прописом нижег ранга.
Изостанак двостепености у управном поступку, поред чињенице
да у РС не постоји двостепеност у управно-судском спору, донекле се надомешћује ванредним правним средством – захтевом за преиспитивање
одлуке Управног суда пред Врховним касационим судом.
Начело двостепености увек треба посматрати у вези са осталим
начелима управног поступка, а пре свега начелом законитости29.
Начело двостепености изражава се и кроз јединственост управног
поступка, о чему Управни суд нарочито води рачуна приликом одлучивања по тужби, а посебно долази до изражаја у поступку претходног испитивања тужбе.

25

("Службени гласник РС" 51/09, 95/13) – члан 71.
("Службени гласник РС" 46/06) – члан 32.
27
("Службени гласник РС" 30/10, 93/12) – члан 192. став 5.
28
("Службени гласник РС" 83/14) – члан 85.
29
Члан 5. ЗУП
26
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Весна Даниловић,
судија Управног суда

МЕДИЈАЦИЈА И УПРАВНИ СПОР
Увод
Законом о посредовању у решавању спорова, објављеном у "Службеном гласнику Републике Србије"55/2014, који се примењује од
1.1.2015. године1, дат је правно – нормативни оквир за могућност решавања спорова мирним путем, путем преговарања, ради постизања споразума
- странкама, које су већ у спору, који је међу њима тек започет или који
тече, као и пре покретања самог спора. При том, сам Закон не користи
термин "медијација", као што је то чинио ранији Закон о посредовању –
медијацији2, али је као појам заживео, примењује се и када га користимо,
јасно је да се мисли на миран начин решавања каквог спора, ради постизања договора, односно, споразума између учесника (странака) у том спору.
У том смислу је одредбама члана 3. ст. 1. и 2. Закона прописано да
се посредовање примењује у спорним односима, у којима стране могу
слободно да располажу својим захтевима, ако другим законом није прописана искључива надлежност суда или другог органа, без обзира да ли се
спроводи пре или после покретања судског или другог поступка. Посредовање је могуће нарочито у имовинскоправним споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу, другим имовинскоправним споровима,
у породичним, привредним споровима, управним стварима3, споровима
из области заштите животне средине, у потрошачким споровима, као и у
свим другим спорним односима, у којима посредовање одговара природи
спорних односа и може да помогне њиховом разрешењу.
Будући да члан 3. став 2. Закона прописује да је посредовање могуће у управним стварима, можемо да закључимо да је посредовање мо1

2

3

Објављен 23.5.2014. године, примењује се од 1.1.2015. године (осим одредаба чл.
6. до 8. и 33. став 5, које се примењују од дана приступања Републике Србије ЕУ),
у даљем тексту : Закон
Објављен у "Службеном гласнику РС" број 18/05, престао да важи даном почетка
примене Закона
Курзив ауторов
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гуће и у управном поступку, пред управним органима, као и пре или током покренутог управно – судског поступка, односно спора, али, с обзиром на природу и последице уважавања тужбе у спору ограничене јурисдикције, свакако да остаје могућност, поново, у поступку код органа.
Кратак преглед појединих одредаба Закона
Законом је дефинисан појам посредовања4 као поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум.
Начела посредовања дефинисана и регулисана су одредбама чл. 9.
до 16. Закона:
- начело добровољности (спроводи се на изричиту сагласност
страна, уз изузетке, прописане истим чланом Закона);
- равноправности, при чему је посредник дужан, уважавајући све
околности случаја, да странама обезбеди равноправан положај;
- лично учествовање и присуствовање (са или без пуномоћника –
физичко лице, односно, преко законског заступника или овлашћеног пуномоћника – правно лице );
- искључење јавности;
- поверљивост (сви подаци, предлози и изјаве су поверљиви, ако
се стране нису другачије споразумеле, осим прописаних изузетака, с тим
што су стране, њихови законски заступници и пуномоћници, посредник,
као и трећа лица дужна да све податке, предлоге и изјаве у вези са поступком посредовања чувају као тајну и одговарају за штету насталу кршењем
ове обавезе);
- неутралност (посредника);
- хитност (спроводи се без одлагања, у најкраћем могућем времену);
- прихватљивост доказа у другим поступцима (предлози изнети
током посредовања који су дати искључиво ради закључења споразума не
могу се користити у судском, арбитражном или другом поступку, нити саопштити на други начин. Стране, њихови законски заступници и пуномоћници, посредници, трећа лица која присуствују поступку, као и лица
која обављају административне послове за потребе посредовања, не могу
4

Чл. 2. Закона
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се у било ком судском или другом поступку позивати на околности, сведочити или предлагати као доказ: чињеницу да је једна страна предложила спровођење поступка посредовања или изразила вољу да у овом поступку учествује; мишљења и ставове које је страна у поступку посредовања изразила или предлоге које је у том поступку изнела искључиво у
циљу постизања споразума; могуће начине решавања спорног односа које
је током поступка посредовања изнео посредник и чињеницу да је стрна у
поступку показала спремност да прихвати предложени начин решавања
спорног односа; исправу која је припремљена искључиво за потребе поступка посредовања , па суд или други орган који води поступак неће
прихватити ове предлоге, а ако се у поступку посредовања страна позвала
на неки доказ који би у другом поступку могла ускратити, коришћење таквог доказа у поступку посредовања не значи пристанак на његово коришћење у другом поступку).
Поступак посредовања иницира се предлогом једне од страна за
закључење споразума о приступању посредовању, о ком предлогу је друга
страна дужна да се изјасни у року од петнаест дана5, а покреће се закључењем споразума о приступању посредовању, с тим што, ако се странке у
току судског или другог поступка сагласе да приступе решавању спора
посредовањем уз застој судског поступка, поступак посредовања се покреће достављањем суду или другом органу пред којим се води поступак
споразума о приступању посредовању, у ком случају долази до застоја
судског поступка, који може бити одређен само једном по овом основу и
не може трајати дуже од 60 дана6.
Окончава се: закључењем споразума о решавању спора посредовањем; одлуком посредника да се поступак обуставља, јер даље вођење поступка није целисходно; изјавом једне стране да одустаје од даљег спровођења поступка, осим у случају ако у поступку посредовања учествује
више страна, које након одустанка једне од страна одлуче да наставе поступак посредовања; протеком рока од шездесет дана од дана закључења
споразума о приступању посредовању, осим уколико се стране не споразумеју другачије. Ако се поступак посредовања спроводи на основу упута
суда или другог органа, посредник је дужан да обавештење о начину
окончања поступка посредовања достави суду или другом органу, ако је
5
6

Члан 17. став 1. Закона
Члан 18. Закона
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покренути поступак посредовања, који је посебним законом предвиђен
као услов за вођење судског или другог поступка, окончан наведеном одлуком посредника да се поступак обуставља или изјавом једне стране да
одустаје, посредник је дужан да обавести надлежни орган или организацију о исходу поступка посредовања7.
Дејство посредовања на рокове застарелости и преклузивне рокове прописано је члан 25. Закона, при чему је у ставу 3. прописано да ако је
законом одређен посебан рок за подношење тужбе, тај рок не тече док поступак посредовања траје, али не дуже од шездесет дана.
(У вези са роком за покретање управног спора, сматрам да се поступак посредовања може иницирати предлогом за покретање поступка и
у оквиру рока за подношење тужбе, с тим што би, уколико би дошло до
закључења споразума о приступању посредовању и тако отпочео поступак посредовања у оквиру овог рока, протек рока престао да тече, али би,
у случају "неуспешног посредовања", наставио да тече првог дана од дана
констатовања да поступак посредовања није успео, уколико једна од страна одустане или доношења одлуке посредника о обустави поступка).
Садржину споразума о решавању спора путем посредовања одређују стране у поступку посредовања, који споразум се сачињава у писаној
форми и потписују га посредник, стране у поступку посредовања и пуномоћници који пристуствују посредовању, а посредник учествује у састављању и изради споразума, уколико се стране у поступку сагласе. Ако
стране у поступку посредовања не постигну споразум због несагласности
о правним питањима, могу постићи писану сагласност о чињеничним питањима, која ће се у том случају сматрати неспорним у судском или другом поступку8.
Споразум о решавању спора путем посредовања може имати снагу
извршне исправе, под условом да садржи изјаву дужника којом пристаје
да поверилац на основу споразума о решавању спора путем посредовања,
након доспелости потраживања може покренути поступак принудног извршења (клаузула извршности) и да су потписи страна и посредника оверени од стране суда или јавног бележника, уз изузетке: ако закључење
7
8

Члан 24. Закона
Члан 26. Закона
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споразума није дозвољено, ако је споразум супротан јавном поретку, ако
споразум није подобан за извршење или је предмет извршења немогућ9.
Покретање поступка посредовања стране могу покренути пре или
након покренутог судског поступка, у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка, а стране које су се уговором обавезале
да у случају спора покушају да спорни однос реше посредовањем пре покретања судског или другог поступка правне заштите, могу од поступка
посредовања одустати у сваком тренутку10.
Одредбама чл. 33. до 42. Закона прописани су услови за обављање
посредовања (посредник је физичко лице које на независан, неутралан и
непристрасан начин, посредује између страна спорном односу, уз испуњење Законом прописаних услова за обављање послова посредника), одговорност за штету, поступак издавања дозволе за посредовање, обнављање
дозволе, одузимање, као и надлежност издавања, одузимања и вођење регистра посредника и, потом, регулише (одредбама чл. 43. до 46) питање
обуке посредника.
Поступак посредовања и управни спор
Када је реч о поступку посредовања у управно-судском поступку,
специфичности овог спора, који чине: странке у спору11, предмет спора12,
суђење у спору ограничене13 и/или пуне јурисдикције14, можда могу довести у питање примењивост овог поступка15.
9

Члан 27. Закона
Члан 30. Закона
11
Физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес (и даље, члан 3. ЗУС) ; тужени орган –
орган власти, доносилац управног , односно , појединачног акта , који је предмет
оцене законитости у управном спору, односно који није донео управни акт (по
захтеву или по жалби странке) – члан 12. ЗУС; заинтересовано лице – лице, коме
поништај оспореног управног акта био на штету (члан 13. ЗУС)
12
Оцена законитости коначних управних или појединачних аката којима се решава о
праву, обавези или на закону заснованом интересу (члан 3. ЗУС)
13
Члан 42. ЗУС
14
Члан 43. ЗУС
15
У прилог могућег постављања питања примењивости овог поступка у управно – судском поступку треба истаћи и чињеницу да је нашим Законом изричито прописано у
наведеном члану 3. да је посредовање могуће, између осталог, и у управним ствари10
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Наиме, будући да је предмет спора оцена законитости управног, односно, појединачног акта, који доноси увек државни орган или организација,
као и "недржавна организација у вршењу јавних овлашћења или орган децентрализоване територијалне заједнице у обављању њој пренетих државних послова"16, суд ће, приликом одлучивања у спору ограничене јурисдикције, за
случај основаности тужбе, поништити тај акт и предмет вратити надлежном
органу на поновно олдучивање, указујући му на разлоге поништаја, процесне
и материјално-правне природе, а надлежни орган, коме се предмет враћа на
поновно одлучивање, дужан је да у року од 30 дана поступи по судској пресуди, донесе нови акт, при чему је везан правним стварањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка17. У случају доношења пресуде у спору пуне јурисдикције, када нађе да оспорени управни акт треба поништити, суд ће
пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то дозвољава и ако
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, при чему, таква пресуда у свему замењује поништени акт18.
На овај начин регулисано могуће поступање суда у управном спору, чини се, пружа довољно основа да се један спор, настао у управној
ствари, поводом тужбе странке, незадовољне крајњим исходом одлучивања управних органа по њеном захтеву (жалби) или незадовољне каквом
одлуком, донетом у поступку по службеној дужности – успешно и до краја разреши, чак и са, неретко, могућом извесношћу ( у случају спора ограничене јурисдикције ) самога исхода.
Осим тога, имајући у виду да Закон посредовање дефинише као
поступак, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем
ма, али да тако изричито и недвосмислено ни у једном закону, који регулише овај
поступак у земљама "у региону" (насталим распадом бивше СФРЈ) није дефинисана
могућност провођења поступка у овим правним стварима (мада га ни један изричито
ни не искључује, већ се, по мишљењу аутора, може закључити да је могућ)
- Закон о поступку медијације ("Службени гласник БиХ" број 37/04)
- Закон о посредовању ("Службени лист РЦГ" бр. 30/05 и 29/2012)
- Закон о мирењу ("Нар. нов." Републике Хрватске бр. 163/03, 79/09)
- Закон за медијација ("Службени весник на РМ" бр. 188/13)
- Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), донет 23.5.2008. год.
16
Проф. др Зоран Р. Томић, "Коментар Закона о управним споровима са судском
праксом", "Службени гласни" Београд , стр. 197.
17
Члан 69. ЗУС
18
Члан 43. ЗУС
319

Билтен Врховног касационог суда
преговарања, поставља се питање: какав би то спорни однос могле да реше странке у управном спору као стране у поступку посредовања, када је
у конкретном случају предмет спора оцена законитости акта (управног,
појединачног), којим је одлучено о каквом праву или интересу странке
или наложена каква чинидба и/или уздржавање од даљег чињења, уколико је у питању акт, донет по службеној дужности.
При том, може се поставити и питање заинтересованости органа
(власти), који је донео акт, чија је оцена законитости предмет управног спора, и који је своје правно становиште и одлуку, следствено томе, изнео у том
акту – за учествовање у поступку посредовања. У редовном току ствари, одлучујући о захтеву (и жалби странке) или доносећи одлуку по службеној дужности, тужени орган ће, по пријему тужбе, уколико и промени своје становиште, искористити правна средства, прописана Законом о општем управном поступку19, па је, чини се, мала вероватноћа да ће се упустити у поступак решавања "спорног односа" путем преговарања, на начин како то регулише Закон, на иницијативу странке или још мања вероватноћа да ће сам иницирати тај поступак. Осим тога, уколико постоји ишта спорно између тужиоца и заинтересованог лица, и након правноснажности управног акта, чиме се
окончава решавање у конкретној управној ствари, увек могу решавати спорни однос, који је у вези са том ствари, и у неком другом поступку, пред редовним судом, тако да је мала вероватноћа постојања заинтересованости за
учествовање у поступку посредовања од стране туженог.
Међутим, да поступак посредовања у решавању спорова и у управним стварима, који је као могућност прописан Законом, свакако има смисла,
да је примењив и, вероватно, најбоље могуће решење, указала је сама пракса.
Као пример, могу се истаћи спорови покренути по тужбама за
усклађивање пензија, по ком основу су вођени управни спорови, у којима
су тужиоци подносили тужбе против Републичког фонда за ПИО (где су
тужиоци успешно подносили и уставне жалбе Уставном суду и, у коначном исходу, успели са својим тужбама у управним споровима ) али, из
исте чињенично-правне ситуације покретали и спорове код редовних судова против истог туженог државног органа за накнаду штете због неусклађивања пензија, у којим споровима су, такође, успели и многима већ

19

Нпр. члан 25. ЗУП
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исплаћени износи добијени по том основу са великим каматама20. Сматрам да би у овим споровима, провођење поступка посредовања било изводљиво и целисходно, а на тај начин - надокнаде са каматама и огромни
судски трошкови (као и велико повећање броја предмета и у парничним и
у управним и у извршним поступцима) знатно смањили.
На исти начин, сматрам да је било могуће решити и питање накнада за прековремени рад, рад ноћу и за време празника, у којима су тужиоци, такође, покретали управне и парничне поступке против државних органа, у многима успели (и уставном жалбом код Уставног суда) и у којима
су исплаћени велики износи накнада са каматама, као и велики износи
судских трошкова (уз, такође, повећање броја предмета и у управном,
парничном, као и извршном поступку)21.
За аутора, лично, најупечатљивији пример из досадашње судске
праксе, који је указао на то да би се конкретни настали однос - с обзиром
на његове последице, које су настале највећим делом као последица брзине одлучивања, превиђања битних питања у предмету и провођења јавног
интереса уз изостајање обавезе вагања овог интереса и интереса појединца (тужиоца) у складу са законом, (при чему се управо у конкретном односу државних органа према појединцу у овом случају, такође, преламао
и - те - како - јавни интерес) - могао успешно решити и то потпуно - кроз
поступак медијације, и на тај начин покушати ублажити последице настале за тужиоца, а уједно и спречити иницирање даљих поступака.
Наиме, у том поступку, тужилац је покренуо управни спор тужбом, ради поништаја решења надлежног државног органа, којим је одбијена тужиочева жалба, изјављена против решења надлежног првостепеног
органа, којим су експроприсане непокретности – породична стамбена
зграда тужиоца и две катастарске парцеле, на којима се та стамбена зграда
налазила, одлучено да прелази у јавну својину РС, ради привођења урбанистичкој намени - изградњи инфраструктурних објеката, а за потребе
јавног предузећа, као корисника експропријације22. У фази у којој је одлу20

21

22

У овим предметима код Управног суда доношене су пресуде у спору ограничене
јурисдикције.
Пресуде код Управног суда у овим поступцима, такође су донете у спору ограничене јурисдикције
Предмет Управног суда У 15577/2012, правноснажно окончан пресудом од
6.3.2014. године (поступак експропријације покренут код органа, захтевом подне321
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чивано о законитости коначног управног акта по тужби, након што су
списи достављени суду и заказана усмена јавна расправа, већ су непокретности предате у посед кориснику експропријације23, тужилац исељен и
стамбена зграда порушена. Суд је, по захтевима за одлагање извршења
управног акта у оба предмета, који су се код суда водили, ове захтеве
претходно одбио, налазећи да нису пружени конкретни докази уз поднети
захтев да би њиховим извршењем за тужиоца настала штета која би се тешко могла надокнадити, како то прописује члан 23. ЗУС, а законски заступник тужиоца, нити пуномоћник нису након тога поново подносили
предлог за одлагање извршења уз пружање доказа о овим околностима,
при чему у тој фази поступка, списи још увек нису били достављени суду
и суд није могао да има увид у чињенично-правно стање предмета спора.
У конкретном случају у питању је тужилац , који је старо лице и
лице под старатељством, кога је заступао у управном поступку старатељ
одређен решењем надлежног центра за социјални рад, преко пуномоћника, али који је редовно присуствовао расправама код органа и, касније код
суда, па, будући да је у питању била стамбена зграда у којој је живео, тужилац је смештен у дом за стара лица, чију надокнаду за боравак и коришћење плаћа старатељ. У предметима проведених управних поступака,
који су претходили доношењу решења, која су тужбама оспоравана у наведеним предметима Управног суда24 и у које је Управни суд имао увид,
нису се налазили докази о обезбеђењу средстава у буџету корисника експропријације, да је тужиоцу исплаћена накнада за експроприсане непокретности (нити да је поступак код надлежног суда покренут, будући да
није постигнут споразум), нити да је понуђена друга стамбена зграда или
стан на истом месту или ближој околини, која по структури и површни
одговара условима становања, које је ранији сопственик имао пре експропријације, или на територији општина на којој се експроприсана непотим од стране корисника експропријације почетком 2010. године, Решење Владе
РС о утврђивању општег интереса у другој половини 2009. године, Детаљне регулације, који се односи и на конкретне инфраструктурне објекте објављен у другој
половини 2008. године)
23
Предмет Управног суда У 4650/2013, правноснажно окончан пресудом донетој по
тужби, ради поништаја решења надлежног органа, којим се дозвољава предаја у
посед непокретности, које су обухваћене решењем о експропријацији, чија законитост је била предмет оцене у У 15577/2012
24
Фуснота 22. и 23.
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кретност налази25, нити је било доказа да је о тако чему одлучивано у поступку, вођеном код управних органа, иако су захтев за доделу стамбене
зграде био истакнут у поступку од стране старатеља тужиоца и његовог
пуномоћника. При том, у списима предмета није било доказа да је у поступак укључен Центар за социјални рад, осим што је овлашћено лице
надлежног Центра за социјални рад присуствовало административном извршењу решења о предаји у посед непокретности кориснику експропријације и исељењу тужиоца, али, исељење (и премештање у дом за стара лица, који је уследио) није спречио, при чему у списима није било доказа до
које мере је био укључен у поступак.
У овим околностима, поништај решења туженог органа , којим су
експроприсане непокретности (а, потом, и решења о предаји непокретности у посед кориснику експропријације), недовољна су сатисфакција за
тужиоца, будући да су последице донетог решења о експропријацији и решења предаје у посед пре правноснажности решења о накнади – наступиле, па би се у овом случају веома много постигло провођењем поступка
медијације26 пре подношења тужбе, али и након доношења пресуде у овом
предмету, у ком поступку би се као стране појавили тужилац, тужени и
заинтересовано лице, са пуномоћницима, законским заступницима, представником надлежног центра за социјални рад и медијатором.
У оваквој ситуацији, по мишљењу аутора, поступак посредовања,
уз велики труд страна у поступку да постигну споразум и вештином медијатора, који није у прилици да намеће споразум, али јесте у прилици да
непристрасно указује на све последице одвијања правног односа у даљем
току ствари, води заједничке или одвојене разговоре са странама и предлоге и ставове једне стране, уз њену сагласност пренесе другој страни и,
који би у конкретном случају имао за циљ да се тужиоцу, у датим околностима, пружи максимална сатисфакција за све оно што је пропуштено у
току вођених поступака, предупреди настанак веће штете, као и пружи са-
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Члан 16. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији (" Службени гласник РС" 53/95 ,
16/2001-УС и "Службени гласник РС" 20 /2009 и 55/2013-УС)
У време доношења одлука у поступку експропријације и предаје непокретности у
посед кориснику експропријације, као и доношења пресуде У 15577/2012 од
6.3.2014. год. Важио је Закон о посредовању – медијацији ("Службени гласник РС"
18/2005)
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тисфакција за повреду права гарантованих Уставом Републике Србије27,
како би се довели у равнотежу јавни интерес и интерес грађанина у овом
случају, при чему је несумњиво значајан јавни интерес и - остваривање
тог интереса уз поштовање Устава и Уставом загарантованих права грађанима, чије ограничавање тих права овај правни акт дозвољава само изузетно и у складу са законом (у конкретном случају ограничавање права на
имовину, које мора бити остварено у складу са Законом о експропријацији, који, при том и сам (пре)познаје и прописује својеврсно ограничење у
протезању и остваривању јавног интереса)28.
Да би се спречило евентуално даље покретање поступака код редовних судова за накнаду за експроприсане непокретности, за накнаду
штете, као и код Уставног суда за повреду права загарантованих Уставом
РС, будући да је овакав захтев за накнаду штете већ истакнут у спору
пред судом, а поступак по уставној жалби најављен, што је све - неповољнија могућност и много скупља, а код чињенице да је до последица дошло
услед поступања државних органа, настали однос би се у потпуности могао решити успешном медијацијом, односно, сада поступком посредовања, у коме би се могао постићи споразум, којим би се сви наведени поступци избегли, пружила адекватна сатисфакција тужиоцу, али и спречила и могућа вишеструка штета и по саму државу, којој треба да је примарни циљ правилна примена прописа, које доноси, (посебно у односу на осетљиве категорије становништва), али и уштеда до којих долази благовременим отклањањем могућих узрока настанка штете, које треба - где год је
то могуће (а што је и обавеза) - на време препознати и предупредити, али
и благовремено реаговати да се већ настала штета у најбољој вери и највећој могућој мери - отклони.
Уместо закључка
Право, правни систем, одраз су стваралаштва. Право и правна норма јесу живи организам, који има свој зачетак, настанак, развој, понекад и
- нестанак, али на начин да се не сме урушити правни систем и његови опште прихваћени принципи – начела, која су, у суштини, одраз правде којој зрело и здраво друштво тежи. Право - само по себи - јесте увек ствара27

У том смислу, пре свега чл. 3, 23. став 1, 6. и др. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/2006)
28
Тако члан 51. Закона о експропријацији и др.
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лаштво и стваралачки чин многих људи укључених у тај чин. Како у настајању, дефинисању појмова, нормирању одређене животне (могуће или
већ догођене) ситуације, тако и у критичком увиду у дате нормативе,
усвајању или неусвајању тих критичких увида, али, понајвише, чини се - у
тумачењу и примени права у пракси.
Стваралачки чин, у изворишту настајања "позитивног права", мора бити руковођен чистом и добром намером стварања, обезбеђивања, чувања, одржавања и омогућавања реализовања здравих друштвених односа. У примени и тумачењу права, највиши степен креативности је на суду
да, имајући у виду систем правних норми као оквир, применом конкретних норми, које конкретан спорни однос регулишу, са становишта и позиције неутралног, непристрасног и, за сам исход , незаинтересованог субјекта донесе одлуку, којом ће се тај правни однос решити. Међутим, оно
што сваки судија зна, а кроз праксу се непрестано потврђује, увек је бољи
споразум постигнут између странака, кад год је и где год је то могуће, него најбоља пресуда.
У одлучивању у управним стварима, где једна од странака увек
наступа са позиција власти, односно у вршењу јавних овлашћења, али, у
крајњој линији увек са позиција вршења власти, у којем вршењу доноси
акте, који су, с обзиром на доносиоца, по квалитету - ауторитативни и та
ауторитативност је ексклузивно на страни туженог, који је о одређеном
праву и интересу тужиоца или заинтересованог лица тим актом одлучио,
даје додатну димензију приликом одлучивања у управном спору, због које
је врло важно разрешити све што се у једном управно-судском поступку,
по тужби, у конкретном предмету треба, може и мора разрешити, јер се
спор не своди само на период трајања процеса након подношења тужбе,
већ и, често дужи, период пре подношења, који обухвата поступке пред,
најчешће, и првостепеним и другостепеним управним органима. Стога,
могућност решавања спора путем посредовања у овим поступцима и споровима, која је отворена доношењем Закона, свакако могу допринети, где
год је то могуће, ефикаснијем, бржем решавању ствари, смањењу трошкова, као и броја предмета. Изазов решавања на овај начин – постоји с обзиром на специфичности странака у поступку, али и са разлога што приступање оваквом начину решавања управне ствари одражава посебну зрелост, самосвест, добру веру и одговорност учесника у поступку, макар
овај начин и остао као редак у пракси ( за сада покретање поступака по325
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средовања, колико је аутору познато, није било у управним стварима), а
посебно ако за оваквим поступком и не буде честе потребе, због ваљаног
функционисања "добре управе", која је, пре свега, циљ сваке државе, која
тежи да обезбеди правну сигурност, стабилност правног система и грађанима - заштиту права, загарантованих највишим државним општим актом,
при чему, "добра управа" укључује и способност препознавања користи
од решавања ствари путем медијације, без обзира на ауторитативност, којом је снабдевена решавањем са позиција власти.
Јер, као што је речено: "У ствари, право је "формално" само у том
смислу што се оно обично формулише у облику општих судова заоденутих у речи, због чега они ретко имају могућност да обухвате сву дубину и
сложеност појединачне животне појаве. Али по својој исходишној тачки
(правној свести законодавца) и по тачки којој тежи (правна свест потчињеног човека) право ни најмање није "формално". Уз то, оно уопште није
позвано да "формално" делује у животу и да се "формалистички" примењује у људским односима, напротив, између опште формуле закона с једне, и човека појединца с друге стране, мора да се постави жива правна
свест која ће се бринути о томе да формална, строга и неумољива примена
закона не изазове у животу истинску неправду (према римској формули :
summum ius summа iniuriа). Према томе, формалан је само закон, међутим,
ни правна свест законодавца ни правна свест чиновника и судије (који
примењују право) ни правна свест обичног потчињеног грађанина – уопште нису формалне. Напротив, све ове три инстанције правне свести морају бити повезане са дубоким источницима духовног живота: неопходна
им је вера, љубав, унутарња слобода, савест, патриотизам, осећање властитог достојанства и осећање праведности. Тада ће оне бити на висини и
живот људи неће се изопачавати већ усавршавати њиховим деловањем"29.

29

Иван Иљин "Пут духовне обнове" , Логос , Београд 2008 , стр. 151.
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Јелена Тишма Јовановић,
судија Управног суда

УПРАВНО-СУДСКА ЗАШТИТА ПРАВА
НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Увод
Развој политике и заштите права на здраву животну средину у
оквиру Европске уније може да се прати кроз развој улоге тог права у
оснивачким актима Европске заједнице, односно Европске уније. То су
првенствено Јединствени европски акт из 1987. године, потом Уговор о
Европској унији из 1992. године, Уговор из Мастрихта из 1992. године,
Амстердамски уговор из 1997. године, Уговор из Нице из 2003. године, и
коначно, Лисабонски уговор из 2009. године. Међутим, одсуство јасног
правног основа за политику ЕУ у области животне средине изложено је
перманентној критици једног дела чланица заједнице. Но, како Република
Србија није још увек чланица ЕУ, а јесте чланица Савета Европе, у овом
раду биће обухваћени примери из судске праксе Европског суда за људска права у Стразбуру и из судске праксе Управног суда.
У време када је настајала Европска конвенција за заштиту људских
права и основних слобода, средином прошлог века, није постојала довољно
развијена друштвена свест о значају заштите животне средине, као што је
то данас. Стога, како Европска конвенција ни у једној својој одредби не
прописује као посебно људско право - заштиту човека на чисту и здраву
животну средину, досадашња пракса Европског суда за људска права у
Стразбуру је показала да Европска конвенција ипак неким својим другим
одредбама пружа довољну заштиту појединцу у овој области.
Судска пракса Европског суда за људска права
У предмету Flоrеа против Румуније (представка број 37186/03),
подносилац представке, Георге Флореа је румунски држављанин, рођен
1949. године, који је био на издржавању казне затвора од марта 2002. године до фебруара 2005. године у Ботосани затвору у Румунији, као и у затворској болници у истој држави. У време док је био лишен слободе, подноси327
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лац представке патио је од хроничног хепатитиса и крвног притиска. У Ботосани затвору он је био принуђен да дели затворску ћелију отприлике 8 – 9
месеци са 110 до 120 других затвореника, при чему је затворска ћелија поседовала само 35 кревета. Према наводима подносиоца представке, 90% затвореника са којима је он делио ћелију – били су пушачи. Он је такође био
у друштву пушача за време тродневног боравка у затворској болници у којој је био упућен по налогу затворског лекара зато што му је било погоршано здравствено стање. Према наводима затворских власти, пушење је било
дозвољено само у тоалетима и у дворишту у које су затвореници излазили
ради шетње и физичких вежби. У априлу 2004. године подносилац представке је поднео тужбу ради накнаде штете суду у Румунији због погоршања његовог здравља, а које погоршање је настало услед тога што је боравио
у затворској ћелији заједно са затвореницима који су пушачи и због лоших
услова у затвору. Његова тужба била је одбачена од стране Окружног суда
у Румунији 2006. године, са образложењем да није постојала узрочна веза
између услова у затвору и његовог нарушеног здравственог стања. Веће
Европског суда за људска права у Стразбуру је утврдило да је поступањем
затворских власти дошло до повреде права из члана 3. Европске конвенције
и обавезало је државу Румунију да плати господину Флореа 10.000 евра на
име накнаде претрпљене штете. Одредба члана 3. Конвенције прописује забрану мучења, односно да нико не сме бити подвргнут мучењу или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању.
У предмету Хамер против Белгије (представка 21861/03) подносиоци представке су навели да су власници куће коју су саградили њихови родитељи на шумском подручју где је грађење забрањено. Надлежни органи
државе Белгије су донели одлуку да подноситељка представке поседује изграђену кућу у области која је заштићена Законом о шумама и суд јој је наложио да мора да врати земљиште у првобитно стање, па је њена кућа принудно срушена. Подноситељка представке се жалила на то да је повређено
њено право на приватни живот. Суд је изнео став у овом предмету да, с обзиром да право на здраву животну средину није експлицитно заштићено
Конвенцијом, право на здраву животну средину је специфична вредност где
се морају имати у виду интереси и друштва и државних органа. Што се тиче економског аспекта подносиоца представке и његовог права на својину,
они овде нису нарушени (у смислу члана 1. Протокола 1. уз Конвенцију),
јер је држава правно уредила ову област. Стога су, по налажењу суда у
Стразбуру, јавне власти биле овлашћене да реагују када су срушиле кућу
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подноситељке представке, а ради заштите животне средине. У већини случајева се позивање подносилаца представки на нарушавање члана 1. Протокола 1. уз Конвенцију може окренути против њих, односно у већини пресуда Европског суда за људска права у овој области, члан 1. Протокола 1. је
аргумент на страни државе – да мешање државе у право појединца на имовину јесте оправдано ако се преузима у циљу јавног интереса, а што може
да се односи и на просторно и урбанистичко планирање, у циљу заштите
животне средине, ако је испоштован и онај захтев за поштовање начела сразмерности између јавног интереса и интереса појединца.
У предмету Фредин против Шведске, одузимање дозволе подносиоцу представке да вади шљунак са своје имовине, уз образложење које
се односило на заштиту природе, представљало израз сразмерног мешања
државе у његова права и суд је стао на становиште да није било повреде
члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију.
У предмету Милева и други против Бугарске (представке број
43449/02 и 21475/04), подносиоци представке су се жалили да су изложени претераној буци коју проузрокује Клуб за компјутерске игрице, а која
се налази у канцеларији поред њиховог стана. Суд у Стразбуру је изнео
становиште да су надлежни органи државе Бугарске били пасивни и нису
одреаговали на притужбе подносилаца представке упућене националним
властима. У конкретној правној ствари постојале су две одлуке надлежних органа управе, којима је било наложено затварање тог Клуба за компјутерске игрице, али ове одлуке никада нису извршене. Као резултат тога, у периоду од преко 4 године подносиоци представке су били изложени
прекомерној буци и узнемиравању које је било на том нивоу да је утицало
на њихов приватни и породични живот, те је суд стао на становиште да је
дошло до повреде њихових права заштићених чланом 8. Конвенције.
У предмету Dubеtskа и други против Украјине (представка број
30499/03), подносиоци представке су се жалили због тога што су изложени великим здравственим проблемима и прекомерној штети за њихове куће и за њихову здраву животну средину, због пословања рудника угља и
фабрике за прераду угља, које се налазе близу њихових кућа. Суд у Стразбуру је стао на становиште да активности рудника и наведене фабрике
јесу допринели здравственим проблемима подносилаца представке и штети коју су они имали за своје куће, с обзиром да је тржишна вредност њихових кућа драстично опала због загађења у тој области. Националне вла329
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сти биле су свесне утицаја на животну средину који имају рудник и фабрика, али нису ни преселили, односно дислоцирали подносиоце представке, нити су нашли неко друго решење да смање загађење на ниво који
неће бити штетан за људе који живе у околини те индустријске области.
Стога је суд стао на становиште да је дошло до повреде њихових права из
члана 8. Европске конвенције за заштиту људских права и наложио Украјинској влади да предузме одговарајуће мере да се ова ситуација у којој
живе подносиоци представке реши.
Дакле, да би се говорило о повреди права подносилаца представке у
вези заштите животне средине, а у смислу члана 8. Конвенције који гарантује
право на поштовање приватног и породичног живота, мора да постоји у сваком конкретном случају одређен минимални ниво буке и загађења. Процена
тога колики је тај минимум зависи од сваког конкретног чињеничног стања,
у сваком посебном случају, и суд ће увек имати у виду колики је стварни интензитет чинилаца који нарушавају нечије право на здраву животну средину,
као и колика је била дужина трајања тих радњи, односно које су биле последице по физичко или ментално здравље подносилаца представке, али такође
мора бити узет у обзир и општи контекст окружења, јер ако је штета коју је
за његово право на приватни живот, којој је подносилац представке био изложен – безначајна или од мање битног значаја у поређењу са изложеношћу
еколошким ризицима, који су својствени животу појединца у сваком модерном граду, суд ће имати то у виду као што је то случај у предмету Фадејева
против Русије. Подносиљка представке живела је на удаљености од 450 метара од највеће фабрике која производи челик у Русији, а која фабрика је поседовала одобрење надлежних органа Русије да обавља делатност у сред густо
насељеног града. Та фабрика емитовала је висок ниво индустријских загађивача. Упркос томе што је национално право, у смислу националног законодавства, било неопходно да се из здравствених и безбедносних разлога око
фабрике успостави ненасељена заштитна зона, подноситељка представке је
навела да је, заједно са многим другим лицима, живела управо у тој зони.
Стога, закључак је да је Европски суд у својим пресудама у овој области заузео становиште да погоршање еколошких услова, само по себи, није довољно
да би могло да послужи као основ за тврдњу да је нарушено право подносилаца представке из члана 8. Конвенције, већ мора да постоји директна и непосредна веза између одређене ситуације која наводно угрожава њихово право на дом и на приватни породични живот и мора да постоји пропуштање,
односно непоступање националних органа да предузму све мере, у смислу
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тога да ли фабрика која испушта одређене негативне штетне емисије има дозволу за рад, да ли поседује све заштитне филтере и пречишћиваче у складу
са националним законодавствима и слично. Да би дошло до става суда да је
повређена право грађанина, односно подносиоца представке из члана 8. Конвенције, неопходно је да је загађење непосредно проузроковано радњама државе и да је држава пропустила да уреди на одговарајући начин поступке тих
фабрика и других привредних субјеката, чије евентуалне делатности загађују
животну средину, односно право људи на приватни и породични живот.
У случају Пауел и Рајнер против Уједињеног Краљевства подносиоци представке су се жалили да, с обзиром да живе у близини аеродрома "Хитроу" у предграђу Лондона, изложени су прекомерној и свакодневној буци
коју изазивају авиони. Међутим, у оба ова предмета је Европски суд стао на
становиште да Уједињено Краљевство није прекршило ни једну законску одредбу, нити да је дошло до повреде члана 8. из Конвенције, с обзиром да је
постојање великих међународних аеродрома, као што је и чувени аеродром
"Хитроу" у близини Лондона, оцењено као неопходно и у интересу економског напретка и развоја једне савремене државе, те је акценат стављен на то
да су национални надлежни органи предузели све мере за ублажавање буке.
Релевантни прописи Републике Србије
С обзиром да ће Европски суд за људска права у сваком конкретном случају испитивати да ли је држава чланица Савета Европе, против
које је поднета представка, испунила све обавезе које проистичу из националног законодавства, треба имати у виду и које су релевантни прописи у
области заштите животне средине у нашој држави.
Одредбом члана 74. Устава Републике Србије, прописано је право
сваког на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Такође, истом одредбом Устава прописана је дужност
сваког да чува и побољшава животну средину, као и одговорност Републике
Србије и Аутономне покрајине за заштиту животне средине. Међутим, право
грађанина на здраву животну средину може за последицу да има да буду
ограничена нека друга права, као што је, на пример, слобода предузетништва. Тако на пример, одредбом члана 83. Устава Републике Србије, прописана је могућност да се ради заштите здравља људи, животне средине и природних богатстава, законом може ограничити слобода предузетништва. Такође, одредбом члана 88. став 1. Устава Републике Србије, прописано је да је
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слободно коришћење и располагање пољопривредним земљиште, шумским
земљиштем и градским грађевинским земљиштем у приватној својини, али
одредбом члана 88. став 2. Устава, прописано је да у циљу отклањања опасности од наношења штете животној средини могуће је законом ограничити
облике коришћења и располагања и/или прописати услове коришћења и располагања наведених врста земљишта.
Следећи релевантни закони у овој области јесу Закон о заштити
природе ("Службени гласник РС" 36/09 и 88/10); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС" 36/09, 88/10 и 91/10); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС" 36/09 и 88/10); Закон о
биоцидним производима ("Службени гласник РС" 36/09, 88/10, 92/11 и
25/15); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС" 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС"
36/09); Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности
("Службени гласник РС" 36/09 и 93/12); Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању ("Службени гласник РС" 36/09 и 104/13); Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник
РС" 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11); Закон о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС" 135/04 и 88/10); Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени гласник
РС" 30/10); Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину ("Службени гласник РС" 114/08), као и бројне друге
уредбе и правилници који разрађују наведене Законе.
Судска пракса Управног суда
У судској пракси Управног суда, тужбе из области заштите животне средине нису заступљене бројчано толико као у споровима у неким
другим посебним управно-правним областима, али како буде расла свест
јавности о значају заштите овог права, оцењујемо и да ће се повећати број
судских предмета у овој сфери.
У пресуди Управног суда 3 У. 15891/10 (2009) од 19.1.2012. године,
суд је одбио тужбу тужилаца XX и YY поднету ради поништаја решења
Градске управе за заштиту животне средине у НН, а којим решењем се даје
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сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта живинарске фарме суседу и власнику суседне парцеле у односу на тужиоце, са
образложењем да је тужени правилно одлучио као у диспозитиву оспореног
решења и у ставу првом диспозитива дао сагласност на Студију о процени
утицаја на животну средину пројекат "Објекат живинарске фарме у насељу
АА", а у ставу другом диспозитива решења, обавезао носиоца пројекта да
пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима других
надлежних органа и организација приложених у Студији и да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на
животну средину, садржане у Студији, поглавље 8 "опис мера предвиђених у
циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја на животну средину", као и да су неосновани наводи тужбе да ће постојањем живинарске фарме у близини њихових салаша, тужиоци трпети штетне последице које су од утицаја на њихову животну средину, јер је у ставу трећем
диспозитива оспореног решења, одлучено да је носилац пројекта дужан да
обезбеди извршавање програма сталног праћења квалитета ваздуха, буке, отпадних вода, квалитета и укупне количине биокомпоста и поступања са отпадом у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9 "програм
праћења утицаја на животну средину" и да податке добијене мониторингом
доставља Агенцији за заштиту животне средине, Градској управи за заштиту
животне средине Града НН и Градској управи за инспекцијске послове –
Област инспекције за заштиту животне средине. Стога ће тужиоци моћи да
штите своја права и интересе убудуће, у случају потребе, обраћањем надлежним инспекцијама за заштиту животне средине.
У пресуди 9 У. 6624/10 (2009) од 9.12.2010. године, суд је одбио тужбу тужиоца РР, изјављену против решења Министарства заштите животне
средине и просторног планирања РС, којим је, у тачки један диспозитива,
привремено забрањено тужиоцу свако поступање са отпадним материјама
поступком биоремедијације и свако чишћење и прање објеката, бетонских
и водених површина које у себи садрже опасне материје, а у ставу два диспозитива му је наложено да, преко акредитоване стручне организације или
стручног лица за поједине области, изврши испитивање могућег штетног
утицаја биоремедијације отпадних материја и чишћења и прања објеката,
бетонских и водених површина које у себи садрже опасне материје, на животну средину. Према тачки три диспозитива забрана из тачке један важи
док се резултати испитивања из тачке два не доставе на увид надлежном
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Министарству, те да жалба на то решење не одлаже његово извршење. Судско веће је у овом предмету оценило да је тужба неоснована и да је правилно одлучио тужени орган када је, у поступку у коме није било повреде правила поступка, одбио жалбу тужиоца налазећи да је решење првостепеног
органа донето на основу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања
и правилно спроведеног поступка, те да је засновано на закону. Ово стога,
што је у спроведеном управном поступку на несумњив начин утврђено да
тужилац у обављању делатности примењује увозну технологију, процес и
производ за које нема података која је земља извозница, као и да тужилац
не располаже оценом акредитоване стручне организације или стручног лица за поједине области у односу на штетан утицај на животну средину, па је
правилно поступио првостепени орган када је привремено забранио тужиоцу свако поступање са отровним материјама поступком биоремедијације и
свако чишћење и прање објеката, бетонских и водених површина које у себи садрже опасне материје, док не достави резултате испитивања могућег
штетног утицаја наведених активности, преко акредитоване стручне организације и стручног лица за поједине области.
У предмету Управног суда III-5 У.13200/11 од 13.3.2014. године,
суд је уважио тужбу тужиље ВВ, изјављену против решења Секретаријата
за заштиту животне средине у Граду НН. Оспореним решењем одбијена је
жалба тужиље изјављена против решења Градске управе за заштиту животне средине Града НН, којим је утврђено да за пројекат радиобазне станице за мобилну телефонију, на означеној адреси и парцели, носиоца пројекта "ТТ" д.о.о. из НН, није потребна процена утицаја затеченог стања на
животну средину и носилац пројекта је обавезан да обезбеди периодична
испитивања извора нејонизујућег зрачења на локацији предметне радиобазне станице у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења и
важећим прописима који регулишу ову област и да податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине, Градској
управи за инспекцијске послове Града НН и Градској управи за заштиту
животне средине Града НН. Међутим, по схватању суда, тужбу је требало
уважити, јер када је неспорно да се на означеној радиобазној станици,
осим заинтересованог лица, налазе и други корисници са својим антенским системима различите јачине, онда је обавеза управних органа да цене утицај радиобазне станице са свим инсталираним системима као целином, посебно узевши у обзир чињеницу да тужиља указује на мишљење
лекара да су здравствени проблеми њеног сина проузроковани негатив334
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ним зрачењем у животној околини. У таквој ситуацији, процена штетног
утицаја радиобазне станице, као једног од могућих извора обољења тужиљиног члана домаћинства, је неопходна, без обзира на наводе туженог да
иста спада у Листу пројеката II наведене Уредбе, за које објекте није обавезна, али је могућа процена утицаја на животну средину. Судско веће
Управног суда је у образложењу ове пресуде навело да вршење процене
утицаја на животну средину по захтеву тужиље и њене породице, представља елеменат њеног права на поштовање приватног и породичног живота из члана 8. Европске конвенције за заштиту људских права, а о чему
се и суд у Стразбуру изјаснио у предмету Дубецка против Украјине (представка број 30499/03), која обавезује националне власти да предузму све
мере у заштити права на животну средину подносиоца представке.
У предмету Управног суда 17 У. 845/15 поренут је управни спор тужиоца против решења којим је одбијен његов захтев за давање сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину. Предметни поступак је
обустављен решењем суда након што је тужени орган поништио оспорено
решење из разлога из којих би га суд могао поништити и наложио поновни
поступак и одлучивање, након чега је донето решење којим је тужиоцу, као
носиоцу пројекта, дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну
средину пројекта погона за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким
поступком (став 1. диспозитива). Истим решењем у ставу 2. диспозитива одређено је да је, ради спречавања, смањења и отклањања сваког значајнијег
штетног утицаја на животну средину, тужилац дужан да у свему испоштује
услове осталих надлежних органа и организација, а нарочито мере заштите
животне средине утврђене у предметној студији и програм праћења утицаја
на животну средину. У диспозитиву решења је посебно истакнуто да је обавеза тужиоца, као носиоца пројекта, да изврши једнократно "нулто мерење"
квалитета ваздуха и буке на комплексу Постројења и окружењу, пре редовног рада, као и да по истим параметрима изврши једнократно мерење квалитета ваздуха и буке на комплексу и окружењу, у редовном раду Постројења.
Такође, обавеза је носиоца пројекта да редовно, у складу са Законом о заштити ваздуха, Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја
у ваздуху, Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
и Уредбом о изменама и допунама Уредбе о врстама загађивача, врши мерење емисије на емитерима – димњацима, два пута у току године. Извештаје о
наведеним мерењима треба доставити Инспекцији за заштиту животне сре335
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дине града, ради утврђивања чињеничног стања и евентуалног предузимања
одговарајућих мера (став 2). У ставу 3. диспозитива одређено је да је тужилац дужан да у року од две године од дана добијања овог решења започне извођење пројекта погона за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким
поступком, као и да су решење и предметна Студија о процени утицаја на
животну средину део техничке документације и у ставу 4. диспозитива да ће
надлежни орган проверити испуњеност услова и мера утврђених овим решењем, као и поступање у складу са мерама утврђеним у Студији о процени
утицаја на животну средину.
Закључак
Из судских пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру, које се односе на област заштите животне средине, произлази закључак да ово
право појединца који живи у модерном друштву, не ужива другачији третман
у односу на остала људска права која су заштићена Конвенцијом и да државе
треба да разматрају и штите право грађана на заштиту животне средине првенствено кроз заштиту права на поштовање приватног и породичног живота
из члана 8. Европске конвенције за заштиту људских права. При томе, када
националне државе, преко својих надлежних органа, одлучују у конкретном
поступку који има за предмет заштиту животне средине, очекује се да поступају у оквиру свог унутрашњег поља слободне процене, на које су овлашћене
у оквиру националних законодавстава, а Суд у Стразбуру ће да оцењује, у
сваком конкретном предмету, да ли је то унутрашње поље слободне процене
било у складу и примерено томе да се не угрожавају права појединца. Дакле,
на надлежним органима је да предузму све мере које су прописане националним законодавством да се право грађана на здраву животну средину заштити
у складу са важећим прописима, а које се првенствено огледају у обавези носиоца неког пројекта, који утиче на животну средину, да редовно врши мерење и праћење тог утицаја а и у обавези надлежних инспекцијских органа да
то контролишу. При томе, члан 8. Конвенције не може се тумачити као право
појединца да он од своје државе захтева да има такву заштиту овог права која
задовољава одређене стандарде и критеријуме заштите животне средине, а
који нису у равнотежи са јавним интересом, односно општим друштвеним и
привредним развојем одређене земље – државе чланице Савета Европе.
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МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
У ОБЛАСТИ АЗИЛА
Увод
Последњих година процес придруживања Европској унији представља стратешки приоритет Републике Србије. У том циљу сачињен је
Споразум о стабилизацији и придруживању између Србије и Европске
уније и припремљен Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију а препознате су и области и прописи чијој хармонизацији би требало приступити. Споразумом о стабилизацији и придруживању преузете су обавезе за усклађивање прописа Републике Србије
са правним тековима Европске уније, чему је посвећен члан 72. Споразума. Члан 82. Споразума посвећен је сарадњи између две стране у области
виза, контроле граница, азила и миграција. Питање праћења, креирања и
спровођења адекватне политике азила добило је посебну димензију повећањем броја тражилаца азила посебно из ратом захваћених подручја и
обавеза Републике Србије да у циљу поштовања људских права као универзалних вредности своје поступање усклади са достигнутим стандардима. Са циљем усаглашавања законске регулативе са прописима ЕУ,
2007. године донет је Закон о азилу ("Службени гласник РС" 109/07) који
је ступио на снагу 1. априла 2008. године, а Република Србија је у фази
припреме новог Закона о азилу и Закона о странцима, као и проширивање сарадње са Канцеларијом за европске интеграције те преговора за
склапање међународних уговора на основу којих би се Република Србија
укључила у Даблински и Eurоdаc систем.
У раду који следи биће дат преглед међународних стандарда који
су били основ за утврђивање и доношење европских стандарда као и
европских стандарда Савета Европе и Европске уније са посебним освртом на најважније прописе које је Република Србија ратификовала и праксу европских судова из области азила.
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Међународни стандарди
Стандарди заштите миграната почивају на општим документима и
стандардима заштите људских права. Универзалном декларацијом о људским правима из 1948. године између осталог прописано је "Сва људска
бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу
братства". Истом декларацијом прописано је да су људска права неотуђива
права сваког појединца која се стичу самим чином рођења и која су гарантована међународним актима. Концепт људских права добио је универзално значење у одредбама чланова 2, 4, 13, 14. и 16. на којима су постављени
међународни стандарди у области забране дискириминације, ропства, трговине људима, слободи кретања, права на тражење и уживања уточишта
од прогањања у другим земљама. Из Декларације као скупа начела којима
се треба руководити у заштити људских права, проистекао је Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966)1. Пактом се потврђује обавеза држава чланица Пакта да свим лицима која се налазе на њиховој територији и потпадају под њихову надлежност гарантују сва призната права без дискриминације као и усвајање мера да се призната права
и остваре. Исте године усвојен је Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима2 којим се признају права на: рад, здравствену заштиту, социјално обезбеђење, заштиту деце од социјалне и економске експлоатације, као и право сваком лицу на животни стандард који
укључује храну, одећу, смештај, обавезно, доступно и бесплатно основно
образовање без дискириминације.
Ипак кључни документи за заштиту избеглица и миграната су свакако: Конвенција о статусу избеглица из 1951. године и Протокол из 1967.
године.
Конвенција о статусу избеглица3, полази од члана 14. Универзалне деклерације који гарантује право на уточиште. По Конвенцији, избегли1

2

3

Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима
("Службени лист СФРЈ” 7/71)
Закон о ратификацији Међународног пакта о економским социјалним и културним
правима ("Службени лист СФРЈ” 7/71)
Уредба о ратификацији Конвенције о статусу избеглица са завршним актом конвенције опуномоћеника Уједињених нација о статусу избеглица ("Службени лист
ФНРЈ"-7/60)
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ца је лице које услед оправданог страха од прогона због своје расе, вере,
националности, припадности некој социјалној групи или својих политичких мишљења, не може или не жели да тражи заштиту, тј. да се врати у земљу чије држављанство има или у којој је имало боравак. Конвенција се
заснива на основним принципима као што су: забрана дискриминације, забрана кажњавања тражилаца азила за незаконит улазак и боравак у земљи
пријема, забрана протеривања (nоn rеfоulеmеnt) или враћања силом лица у
државу где им прети стварна опасност од озбиљног кршења људских права, осим у ситуацијама када је лице – лица претња безбедности земље у
којој се налазе. Такође, Конвенција гарантује права која се примењују и на
држављане те државе (приступ суду, могућност рада, могућност образовања, добијања личних исправа и друго).
Права миграната, посебно међу њима нарочито осетљивих група
(деце, жена, инвалида и др.) гарантује се и другим документима као што
су: Протокол за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима нарочито женама и децом (Палермо протокол) уз Конвенцију против транснационалног организованог криминала4, Конвенције о правима детета5 из 1989. године, Факултативни протокол о
продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији6 из 2000.
године, Факултативним Протоколом о учешћу деце у оружаним сукобима7 из 2000. године. Посебно је значајно да се Палермо протоколом дефинишу појмови трговине људима и експлоатације. Под појмом трговине
људима подразумева се: "врбовање, превожење, пребацивање, скривање и
примање лица, путем претње силом или употребом силе или других облика присилне отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког
положаја или давања или примање новца или користи да би се добио пристанак лица који има контролу на другим лицима у циљу експлоатације".

4

5

6

7

Закон о потврђивању Конвенције УН против транснационалног организованог криминала и допунских протокола ("Службени лист СРЈ"-Међународни уговор, 6/2001)
Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета ("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговор 15/90 и "Службени лист СФРЈ"-Међународни уговор 4/96 и 2/97)
Закон о потврђивању факултативног протокола о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији ("Службени лист СРЈ"-Међународни уговор 7/2002)
Закон о потврђивању факултативног протокола о учешћу деце у оружаним сукобима
("Службени лист СРЈ"-Међународни уговор 7/2002)
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Конвенцијама о правима детета утемељени су принципи недискриминације, давање значаја најбољем интересу детета, право детета да одмах
након рођења има име, старање и држављанство, као и обавеза државе на
очување идентитета детета, право на изражавање мишљења, као и да буде
саслушан у свим поступцима лично или преко заступника. Државе су дужне да спрече: физичко и ментално насиље, повреде, злоупотребе, занемаривање, малтретирање, експлоатацију, отмицу, трговину децом и друго. Такође државе су дужне да пруже заштиту и хуманитарну помоћ деци тражиоца азила укључујући и помоћ у тражењу родитеља или других сродника.
Европска унија
Лисабонским уговором о функционисању предвиђено је да ће
Унија изградити заједничку политику азила, супсидијарне заштите и привремене заштите како би понудила одговарајући статус сваком држављанин треће земље, који тражи међународну заштиту и обезбедила усклађеност са начелом забране протеривања, а све у складу са Женевском конвенцијом о статусу избеглица и Протоколом о статусу избеглица. Између
осталог је предвиђено да ће ЕУ усвојити мере за заједнички Европски систем азила који обухвата јединствени статус азила за држављане трећих
земаља који ће важити у целој Унији, јединствени статус супсидијарне заштите за држављане трећих земаља заједнички систем привремене заштите за лица у случају масовних прилива, заједничку процедуру за доделу и
одузимање јединственог статуса азила или супсидијарне заштите,
критеријуме и механизме утврђивања које држава чланице има обавезу да
размотри захтев за азил и супсидијарну заштиту, стандарде који се односе
на услове пријема лица која траже азил или супсидијарну заштиту и партнерство и сарадњу са трећим земљама у циљу управљања приливима људи који подносе захтев за азил или супсидијарну или привремену заштиту.
Најважнији правни акти којима се у оквиру ЕУ уређује област азила су уредбе и директиве8.
8

Основна разлика између ова два правна акта је да су уредбе правни акти који су директно применљиви у свим државама чланицама и морају бити применљиве у
потпуности. Није дозвољено преносити садржај уредбе у национално законодавство доношењем посебних прописа и није дозвољено доносити прописе или уводити процедуре које могу да онемогуће спровођење уредби. За разлику од уредби директиве су правни акти који делују само на ону државу чланицу (или више држава
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Једна од основних докумената азилног система Европске уније је
Уредба Савета (ЕЦ) 343/2003 од 18.2.2003. године, познатија као Уредба
Даблин II из 2003. године која је заменила претходну из 1990. године којом се успостављају критеријуми и механизми за утврђивање надлежне
државе чланице ЕУ која је одговорна за разматрање пријаве за азил које је
поднело лице које није држављанин Уније. Наведена Уредба је донета да
би се онемогућило подношење захтева за азил у више земаља и овај документ је повезан са Уредбом о оснивању Еуродак система (Eurоdаc sistеmа), односно успостављању јединствене базе отисака прстију тражиоца
азила Еуродак базе.
Поред наведене уредбе за област азила битне су још следеће директиве и уредбе:
Директива савета ЕУ 2001./55./ЕЦ од 20. јула 2001. године о минималним стандардима за пружање привремене заштите у случајевима масовног доласка протераних лица и о мерама којима се промовише баланс
између држава чланица приликом пријема таквих особа и сношења последица њиховог пријема, познате као Директива о привременој заштити.
Ова директива представља сет минималних стандарда за поступање у ситуацији масовног прилива избеглица који треба да је усаглашен са Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода од 4.
новембра 1950. године и пратећим протоколима и ова директива усаглашава процедуру за заснивање, ревизију и престанак режима азила уз консултације са УНХЦР-а, а стандарди поступања су слични као за избеглице:
поштовање јединства породице, једнак приступ раду, образовању, здравственој заштити, поштовање слободе кретања.
Директива Савета ЕУ 2003/09/ЕЦ од 27. јануара 2003. године о минималним стандардима за пријем тражилаца азила или Директива о условима пријема која успоставља минималне стандарде за пријем тражиоца
азила који ће осигурати достојанствен стандард живота широм Европске
уније. Ова директива садржи посебне одредбе које се тичу осетљивих група, деце, малолетника, жена и жртава тортуре, а са посебним освртом на
чланица) на које су адресиране, и директива је обавезујућа само у погледу циља који мора бити остварен. Државама чланицама је препуштено да изаберу форму и методе како ће се циљ предвиђен директивом остварити што доводи до хармонизације
националних законодавства различитих држава чланица.
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питање породице, образовања, запошљавања и материјалних услова живота и здравствене заштите.
Директива Савета ЕУ 2004/83/ЕЦ од 29. априла 2004. године о минималним стандардима и положају држављана трећих држава или лица
без држављанства за стицање статуса избеглица, односно статуса лица којима је потребна међународна заштита и садржај гарантоване заштите или
Директива о квалификацији, успоставља заједнички критеријуме за одређивање подобности за избеглички статус и супсидијерну заштиту, а регулише и питање доделе и престанка статуса као и право избеглица и лица
којима је додељена супсидијарна заштита. Ова директива дефинише минималне стандарде, а државе чланице могу увести и задржати повољније
стандарде за утврђивање особа које се квалификују као избеглице или као
особе које испуњавају услове за доделу супсидијарне заштите.
Директива Савета ЕУ 2005/85/ЕЦ од 1. децембра 2005. године о
минималним стандардима поступка за одобравање и укидање статуса избеглица познатија под називом Директива о поступцима азила има за
циљ да успостави минималне стандарде процедуре за утврђивање избегличког статуса. Кључна питања која регулише ова директива су пружање
заштите тражиоцима азила, приступ суду односно могућност подношења
жалбе суду као крајње инстанце.
У циљу спровођења најважнијих правних аката ЕУ донет је
Европски пакт о имиграцији и азилу и Стохолмски програм у коме се
дефинишу политички приоритети Европске уније у области правде, слободе и безбедности.
Савет Европе
Најважнији инструмент заштите грађанских и политичких права
после Универзалне декларације је Европска конвенција за заштиту
људских права и основних слобода9 из 1950. године Савета Европе и 13
додатних Протокола (право на живот, забрана ропства и принудног рада,
забрана мучења, право на слободу и сигурност, право на правично суђење,
9

Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и слобода
("Службени лист СЦГ"-Међународни уговор” 9/03, 5/05 и "Службени гласник РС"Међународни уговор” 9/03, 5/05, 7/05 и "Службени гласник РС"-Међународни уговор” 12/2010)
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кажњавање само на основу закона, право на поштовање приватног и породичног живота, слобода мисли, савести и вероисповести, слобода изражавања, окупљања и удруживања, право на делотворни правни лек и забрана
дискриминације). Каснијим документима Препоруком Савета министара о
интеракцији миграната и прихватајућих заједница из 2011. године, Препоруком о мобилности миграцијама и приступу здравственој заштити из
2011. године, Препоруком о признавању вештина миграната из 2011. године, Препоруком о интеграцији деце миграната и деце имиграната
имигранског порекла 2008. године, статус и права миграната је прецизније
дефинисан. Због изложености миграната злоупотреби, експлоатацији и трговини људима донета су још два документа Конвенција о борби против
трговине људима и Конвенција о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања.
Основни документ за заштиту људских права и слобода је Европска
конвенција за заштиту људских права, која заједно с праксом Европског суда за људска права представља најважнији инструмент заштите људских
права. Европски суд за људска права, имајући у виду да Европска конвенција не садржи одредбе које се изричито односе на право азила, кроз праксу
суда поставља низ стандарда у заштити тражилаца азила. У заштити права
тражилаца азила посебно су значајне одредбе чл. 2, 3, 5, 8. и 13. Конвенције,
као и одредбе чл. 4. и 7. Протокола, којима се гарантују слобода кретања,
слобода избора боравишта, слобода и безбедност личности, забрана сваког
лишавања слободе осим у случајевима који су наведени у Конвенцији и у
поступку који је предвиђен законом, забрана изручивања и протеривања
особе којима прети мучење и друго нечовечно поступање или кажњавање,
заштита породице, као и право делотворни правни лек.
Након што је ДЗ СЦГ марта 2003. године примљена у Савет Европе, стекла је право да потпише један од најважнијих регионалних докумената о људским правима, Европску конвенцију за заштиту људских права
и основних слобода. Наша Земља је децембра 2003. године ратификовала
ову Конвенцију и преузела обавезу да своје законодавство усагласи са одредбама ове Конвенције која у члану 1. прокламује да државе уговорнице
морају да гарантују сваком права и слободе које су предвиђене овом Конвенцијом.
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У овом тренутку када преко територије РС прелази више хиљада
миграната, посебну пажњу треба посветити одредбама чл. 3. и 5. Конвенције (право на слободу и безбедност личности и забрану протеривања).
Према члану 5. став 1. Конвенције прописано је да свако лишавање слободе мора бити проведено у поступку прописано законом, односно
мора бити засновано на праву, не сме бити произвољно већ проведено у
доброј вери, те оправдано и нужно. Ограничење кретања тражиоца азила
било би оправдано у циљу утврђивања идентитета тражиоца азила ако
идентитет није утврђен или је споран у циљу утврђивања елемената на којима се заснива тражење азила, у случају намерног уништавања исправа о
идентитету или коришћења фалсификованих исправа, као и у ситуацији
када би постојали докази да тражилац азила представља опасност за националну сигурност или јавни ред. Такође било би могуће лишити слободе
тражиоца азила уколико је на територији земље починио кривично дело
или прекршај повезан са незаконитим преласком државне границе или ако
постоји опасност од бекства због почињеног кривичног дела. Такође лишавање слободе би било могуће и у случајевима неовлашћеног уласка у
земљу док траје поступак протеривања или изручења. Оно што је заједничко за све поступке то је да лишење слободе мора бити оправдано, да
лишење слободе не сме предуго трајати, да се у већини случајева мора
спровести тест нужности лишавања слободе, да се поступак мора водити
са дужном пажњом, омогућити учешће лицу у поступку, као и да се док
траје ограничење слободе мора водити рачуна о условима смештаја посебно за посебно осетљиве категорије као што су деца, жене и инвалиди.
Такође, у смислу члана 5. ст. 2, 4. и 5. Европске конвенције, у случају лишавања слободе особа мора бити обавештена о разлозима лишавања слободе у најкраћем могућем року и на језику који разуме, затим право
на преиспитивање одлуке о лишавању слободе у судском поступку, затим
право заступања, као и добијању довољно информација о разлозима за
притвор ради могућности давања одбране. Поред тога, потребно је да лице тражилац азила које је законито лишено слободе има доступан правни
лек, као и брзо судско одлучивање по захтеву, као и да сва та права ужива
као и остали грађани, односно странци који живе у тој држави без дискриминације, као и да су му омогућена права на одштету у случају кршења
ових права гарантованих чланом 5.
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Када је реч о заштити од протеривања Европски суд за људска права у својим одлукама утврђује да су државе дужне да приликом одлучивања у изручењу неког лица другој држави путем депортације или екстрадиције детаљно и свестрано процене да ли ће у тој држави лице бити изложено мучењу.
Члан 3. је по обиму заштите апсолутан. Европска конвенција безусловно забрањује мучење и нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање, без обзира на понашање жртве. За разлику од већине основних
права из Европске конвенције и протокол број 1. и 4. и члан 3. не предвиђа
никакве изузетке по члану 15. став 2. не могу бити никако стављене ван снаге
обавезе из члана 3. чак и у случају јавне опасности која прети животу нације.
Да би се установила повреда члана 3. поступање, које је у питању, мора достићи минимални степен "суровости". Процена овог минималног степена је
по својој самој суштини релативна, она зависи од свих околности случајева,
посебно природног контекста, трајања поступања, његових физичких и психичких последица и, понекад, пола, старости и здравственог стања лица на
које се ово односи. Европски суд је у једном случају сматрао поступање и
"нечовечно", зато што је било примењено са предумишљајем и непрекидно
током више сати, и проузроковало "ако не стварну телесну повреду, бар дубоку физичку и психичку патњу", и "понижавајућим", зато што проузрокује жртвама осећање страха, патње, инфериорности.
Пракса европских судова
Случај М.С.С. против Белгије и Грчке
Случај се односи на протеривање тражиоца азила из Белгије у Грчку од стране белгијских власти у складу са регулативом Даблин 2. Белгијска канцеларија за странце је наложила подносиоцу захтева да напусти
Белгију и депортовала га у Грчку јер је Грчка била прва земља ЕУ у коју је
тражилац азила ушао, са образложењем да ће му у Грчкој бити омогућено
да поднесе захтев за азил, обзиром да је Грчка надлежна да разматра његов случај по Даблин регулативи, али с обзиром да према мишљењу Белгије не постоје разлози да се сумња да Грчке власти неће испунити своје
међународне обавезе у области азила.
Суд је у овом случају утврдио одговорност Белгије за повреду из
члана 3. Европске конвенције по којој нико не сме бити подвргнут мучењу
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или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању и оценио
да Грчкој постојање закона и приступање међународним уговорима није
само по себи довољно да обезбеди заштиту од ризика злостављања, у ситуацији када поуздани извори сведоче да се у Грчкој поступа супротно
принципима Европске конвенције. Суд је закључио да су белгијске власти
знале или су морале знати да нема гаранције да ће захтев тражиоца азила
бити озбиљно размотрен од стране Грчких власти. Будући да је у конкретном случају реч о опште познатој ситуацији, тражилац азила није требао
да сам сноси сав терет доказивања, јер да су белгијске власти утврдиле на
који начин се у Грчкој примењује пропис о азилу, оне би морале закључити да су ризици са којима би се могао суочити тражилац азила довољно
реални и индивидуализовани. Закључак суда је да протеривање у државу
чланицу у овом случају у Грчку, може повлачити одговорност државе Белгије за повреду члана 3. Конвенције, ако има основа за уверење да ће тражилац азила бити суочен са стварним ризиком од мучења, деградирајућим
и нечовечним поступањем због услова притвора и живота у Грчкој, неправилности у азилној процедури у Грчкој, третмана у поступку, те обавезао
државе да се у таквом случају суздрже од изручивања тог лица. У овом
случају Европски суд за људска права пресудио да је учињена повреда
члана 3. Конвенције која предвиђа забрану нечовечног или понижавајућег
поступања или кажњавања од стране Грчке због услова притвора у којима
држан подносилац захтева, као и због услова живота у којима је живео у
Грчкој. Повреда члана 13. Конвенције која предвиђа право на делотворан
правни лек у вези са чланом 3. Конвенције од стране Грчке због неправилности у процедури азила примењен у случају подносиоца захтева. Повреда члана 3. Конвенције од стране Белгије због тога што је подносиоца захтева изложила ризицима у случају неправилности у процедури азила у
Грчкој, као и због тога што га је изложила условима притвора и живота у
Грчкој који су у супротности са чланом 3. и повреду члана 13. у вези са
чланом 3. од стране Белгије, зато што подносилац захтева није имао делотворан правни лек у Белгији против налога за протеривање.
Случај Чахал против Уједињеног краљевства
Европски суд за људска права је у овом случају забранио депортовање из Велике Британије у Индију индијског држављанина припадника сепаратистичке религијске групе СИКА, који је тражио политички азил у Великој
Британији, јер би враћањем у Индију био изложен мучењу, нечовечном или
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понижавајућем поступању или кажњавању због подржавања сепаратизма
СИКА, што представља повреду члана 3. Европске конвенције.
Наиме, тражилац азила је у Великој Британији затражио политички азил из разлога што је током 1984. години у Индији био хапшен, затваран и подвргнут тортури због подржавања и организовања отпора против
индијске власти у корист независног Пенџаба. Тражилац азила је у Великој Британији такође учествовао у активностима британских СИКА. Министар унутрашњих послова Велике Британије је у августу 1990. године
донео одлуку да се ово лице депортује из Велике Британије ради заштите
националне сигурности и међународне борбе против тероризма, у вези са
његовим наводним активностима опремања терориста у Пенџабу и планирању терористичких напада у Индији, Великој Британији и другде.
Суд је у овој пресуди нагласио основну природу члана 3. сматрајући да
је забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања или кажњавања постављена у апсолутном смислу и да се мора поштовати без обзира на понашање лица, које је према мишљењу власти Велике Британије угрожавало националну безбедност кроз наводне терористичке активности тражиоца азила.
Суд је такође утврдио да у овом случају постоји кршење члана 5.
став 4. Конвенције које гарантује право на судско преиспитивање законитости притвора у мери у којој судови Велике Британије нису имали информације које се односе на националну безбедности – да је тражилац
азила био повезан са терористичким активностима, јер су из тог разлога
биле означене као поверљиве и да сходно томе нису биле у могућности да
размотре да ли је одлука о притварању тражиоца азила била оправдана
или није. Суд је утврдио и да је Велика Британија повреда члан 13. Конвенције које гарантује право на делотворни правни лек, пред националним
властима, а у вези са чланом 3. Конвенције, јер се одлука министра унутрашњих послова Велике Британије о депортовању тражиоца азила није
могла преиспитати ни пред једним органом нити судом, а с обзиром да су
у истом случају постојали елементи од значаја за националну безбедност.
Случај Т.И. против Уједињеног краљевства
У овом случају, тражилац азила из Шри Ланке поднео захтев за
азил у Немачкој, због злостављања у којем је био изложен у својој земљи
Шри Ланки како од стране терористичке организације (ЛТТЕ- сепарати349
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стичка ретористичка организација) тако и од стране владиних оружаних
групација (ЕНДЛФ- владина паравојна формација) и саме Војске Шри
Ланке, која га је оптуживала да је члан ЛТТЕ. Тражилац азила је у својој
земљи био отиман, хапшен, држан у затвору и мучен од стране свих ових
актера. Међутим, у Немачкој његов захтев за азил након жалбе је одбије,
јер су немачке власти сматрале да ризик од злостављања у Шри Ланци не
потиче од државних актера, као и да ће тражилац азила бити безбедан од
прогона, уколико се врати у Шри Ланку, јер безбедоносне снаге Шри Ланке немају разлога да сумњају да тражилац азила подржава терористичку
организацију ЛТТЕ. Након тога, тражилац азила је побегао у Велику Британију, где је поднео нови захтев за азил, али је Велика Британија захтевала од Немачке да се он врати у ту земљу, по основу Даблин 2 регулативе.
Тражилац азила је истакао да ће Велика Британија његовим враћањем у
Немачку, одакле би био враћен у Шри Ланку повредити чл. 2, 3, 8. и 13.
Европске конвенције о људским правима, јер ће Немачка узети у обзир само прогон који постоји од стране државе, али не и од државних актера,
као и да се у Немачкој неће размотрити његов поновљени захтев за азил
јер не поседује нове релевантне доказе о истом случају. Европски суд за
људска права је у овом случају одбацио представку тражиоца азила и нагласио да функција тог суда није да разматра захтев за азил или да надзире
поступке држава уговорница у погледу испуњавања њихових обавеза из
Конвенције о статусу избеглица, већ да надзире поштовање примене одредби Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода.
Суд је међутим истакао да се држава, у конкретном случају, Велика Британија не може аутоматски ослонити на обавезе других држава преузете Даблинском регулативом, да не протерује лице које тражи азил тамо где му
прети смрт или тортура, мучење, деградирајуће или понижавајуће поступање, али да је основно питање које суд треба да размотри да ли постоје
икакве делотворне заштитне процедуре које штите подносиоца захтева за
азил од простог удаљавања из Немачке и враћање у Шри Ланку.
Суд је закључио да постоји вероватноћа да ће нови захтев подносиоца за азил у Немачкој бити одбачен, али да нема основа за уверење да у
Немачкој не би били размотрени нови докази подносиоца и да тражилац
азила не би био заштићен од депортације у земљу, у конкретном случају
Шри Ланку где му прети прогон, нечовечно или понижавајуће поступање
према чл. 2. и 3. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода.
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Случај SАID против Холандије
У овом случају, подносилац представке је еритрејски држављанин
који је тражио азил у Холандији. Он је утврдио да се борио као војник на
страни еритреја у рату против Етиопије, али да је критиковао еритрејску
војску и да је након извесног времена дезертирао, што га је довело у ризик
од мучења и злостављања уколико буде враћен из Холандије у своју земљу. Холандија је побијала кредибилитет тврдњи подносиоца представке,
што је суд натерало да процени општи кредибилитет подносиочевих изјава. Суд је прихватио аргумент дезертирања као чињеницу и приметио да,
иако се рат завршио јуна 2000. године, власти Еритреја нису демобилисале своју војску и настоје да армију држе у пуном саставу. Под таквим
околностима било је тешко претпоставити на који начин је тужилац могао
напустити војску изузев дезертирајући из ње. У погледу ризика злостављања у случају екстрадиције из Холандије у Еритреју, суд је имао у виду
многе извештаје који су описивали нечовечно поступање према дезертерима у Еритреји. Уопштено говорећи, приложено је довољно доказа да се закључи да би, ако би био изручен у датом тренутку, подносилац представке
био изложен реалном ризику мучења или других видова злостављања.
На основу изнето, суд је пресудио да би Холандија депортацијом
тражиоца азила у Еритреји повредила члан 3. Европске конвенције о људским правима којима предвиђа да нико не сме бити подвргнут мучењу,
или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању и тражиоца азила изложила реалном ризику од злостављања у земљи порекла.
Поред тога што се Конвенција бави заштитом појединца од мешања државе њихова фундаментална права, она намеће и државама негативне обавезе уздржавања од таквих мешања, али такође захтева да државе
обезбеде нека права као што је најочигледнији пример који је садржан у
члану 13. Конвенције.
SADI против Италије
У овом случају подносилац представке је држављанин Туниса.
Италијанску боравишну дозволу је добио 2001. године. Године 2002. је
ухапшен и притворен под сумњом да се бавио међународним тероризмом.
Италијански првостепени суд га је 2005. године осудио на казну затвора
због злочиначког удруживања, фалсификовања и поседовања украдених
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предмета. На дан када је Велико веће изрекло пресуду, његова се жалба
налазила пред италијанским судовима. Војни суд у Тунису га је исте године у одсуству осудио на 20 година затвора због учешћа у терористичкој
организацији која делује у иностранству у време мира и на подстрекавање
на тероризам. Из затвора је пуштен у августу 2006. године, након што је
одслужио казну у Италији. Министар унутрашњих послова, међутим, издао је налог за његову депортацију за Тунис у складу са законодавством о
борби против међународног тероризма. Захтев за политички азил подносилац представке је одбијен. Сходно правилу 39. Пословника суда о привременим мерама, суд је затражио од италијанске државе да сачека са његовим изручењем до даљњег.
На основу изнетог суда је након спроведеног поступка нашао, с
обзиром да је подносилац представке у Тунису осуђен за дело тероризма,
да постоје значајни разлози за уверење да постоји стварна опасност да би
он био изложен поступању супротно члану 3. ако би био депортован у Тунис. Поред тога, туниске власти нису пружиле дипломатске гарантије које
је захтевала италијанска држава. Постојање домаћих закона који гарантују
права затвореника и приступање релевантним међународним уговорима,
који се помињу вербалним нотама туниског Министарства спољних послова, нису довољни да обезбеде адекватну заштиту од опасности од злостављања у случајевима као што је случај подносиоца представке, у којима су веродостојни извори известили о праксама које су очигледно супротне начелима Конвенције. Поред тога, по мишљењу суда, чак и да су туниске власти дале дипломатске гаранције, Суд не би био ослобођен обавезе
да провери да ли таква уверавања представљају довољну гарантију да би
подносилац представке био заштићен од опасности злостављања.
Случај К.Р.С. против Велике Британије
2. децембар 2008. године (одлука о прихватљивости)
Подносилац представке, Иранске националности, наставио је свој
пут ка Великој Британији након проласка кроз Грчку. У складу са Уредбом
Даблин II, Британске власти захтевале су да Грчка прихвати надлежност
за одлучивање о његовом захтеву за азил и Грчка је то прихватила.
Подносилац представке навео је да би његовим протеривањем из
Велике Британије у Грчку дошло до поступања супротно члану 3. (забрана
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нечовечног или понижавајућег поступања) Конвенције, због ситуације у
којој се налазе лица која траже азил у Грчкој.
Суд је његову представку прогласио недопуштеном (очигледно неоснованом). Докази пред судом указивали су на то да Грчка није враћала лица која траже азил у њихову земљу порекла, Иран. Поред тога, у одсуству
било ког доказа о супротном поступању, требало је претпоставити да би
Грчка испунила своју обавезу, практичну и делотворну у односу на свако
лице које се врати укључујући и подносиоца представке, да свако лице које
се врати има право да поднесе захтев Суду на основу члана 34. Конвенције
(и да затражи привремену меру на основу члана 39. Пословника Суда).
Случај Mоhаmmеd Hussеin против Холандије и Италије
2. април 2013. године (одлука о прихватљивости)
Овај случај односи се на тражиоца азила из Сомалије, која је тврдила да би она и њено двоје мале деце били изложени злостављању, ако
би прешли из Холандије у Италију на основу Уредбе Даблин II. У интересу странака и правилном вођењу поступка пред њим, Европски суд за
људска права затражио је од Владе Холандије, у складу са правилом 39.
(привремене мере) Пословника Суда, да подносиоца не протера у Италију,
док Суд не донесе одлуку. Суд је његову представку прогласио недопуштеном (очигледно неоснованом). Утврђено је посебно да, у случају повратка
у Италију будући изгледи подносиоца захтева и њено двоје деце не пружају довољно реалан и непосредан ризик, нити довољно озбиљан да спада у
оквир члана 3. (забрана нехуманог или понижавајућег поступања) Конвенције, нити општа ситуација азиланата у Италији показује било какве системске недостатке. Због тога је одлучио да укине обуставу протеривања.
Видети такође: Hаmili против Аустрије и Италије, одлука о
допуштености од 18. јуна 2013. године; Abubеkеr против Аустрије и Италија Аустрија, одлука о допуштености од 18. јуна 2013. године.
Mоhаmmеd против Аустрије
6. јун 2013. године (Велико веће)
Овај случај односи се на припадника суданске националности, који се суочава са премештањем из Аустрије и Мађарску на основу Уредбе
Даблин II, који тврди да је присилним трансфером био изложен условима
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нечовечног поступања, а да његов други захтев за азил у Аустрији није
имао суспензивно дејство, у вези са налогом за његов трансфер.
Суд је утврдио да је дошло до повреде члана 13. (право на делотворан правни лек) у вези са чланом 3. (забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања) Конвенције. Подносилац представке био је лишен заштите од присилног трансфера током поступка, који се односи на његов
други захтев за азил, док је у релевантно време, аргументовано тврдио да је
дошло до повреде његових права из Конвенције, у случају његовог трансфера. У исто време, Суд је утврдио да, с обзиром на недавне законске измене у
Мађарској у циљу побољшања ситуације азиланата, трансфер подносиоца
представке не би представљао повреду члана 3. Конвенције.
Случај Shаrifi против Аустрије
5. децембар 2013. године (пресуда Већа)
Овај случај односи се на трансфер припадника авганистанске националности из Аустрије до Грчке, на основу Уредбе Даблин II, у октобру
2008. године. Подносилац представке жалио се да је овим трансфером био
изложен поступању супротном члану 3. (забрана нехуманог или понижавајућег поступања) Конвенције, како Грчка није била у стању да поступа
прописано по захтевима за азил и није пружила адекватне услове за лица
која траже азил. Суд је утврдио да приликом трансфера подносиоца није
дошло до повреде члана 3. (забрана нечовечног или понижавајућег поступања) Конвенције. Утврђено је да док су аустријске власти морале бити
свесне озбиљних неправилности у грчкој азилној процедури и условима
живота и притвора за тражиоце азила, они нису требали да знају у то време да су те неправилности достигле праг члана 3.
Видети такође: Sаfаii против Аустрије, пресуда (Веће) 07. мај 2014.
године
Mоhаmmаdi против Аустрије
3. јул 2014. године (пресуда Већа)
Овај случај односи се на протеривање у Мађарску лица које тражи
азил авганистанске националности, које су наложиле аустријске власти у
складу са Уредбом Даблин II. Подносилац представке нарочито је тврдио
да, ако буде присилно пребачен у Мађарску, где су тражиоци азила систематски у притвору, ће бити у опасности од притвора у веома лошим усло354
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вима. Он се даље жалио, да ће бити изложен ризику враћања у трећу земљу вероватно Србију (државу кроз коју је путовао пре доласка у Мађарску), без разматрања основаности његовог захтева за азил у Мађарској.
Суд је утврдо да трансфер подносиоца представке у Мађарску не
представља повреду члана 3. (забрана нечовечног или понижавајућег поступања) Конвенције. Имајући у виду да релевантни извештај државе о
ситуацији са азилантима у Мађарској, и повратницима у складу са Уредбом Даблин, не наводе систематске недостатке у Мађарском систему азила
и притвору, доноси се закључак да подносилац представке тренутно не би
био изложен реалном, појединачном ризику супротном поступању у складу са чланом 3. Конвенције, ако буде протеран у Мађарску.
Случај Sfаrifi и други против Италије и Грчке
21. октобар 2014. године (пресуда Већа)
Овај случај односи се на 32 припадника авганистанске националности, двоје суданске националности и једног држављанина Еритреје, који су
појединачно тврдили да су ушли у Италију нелегално из Грчке и да су одмах враћени у Грчку, страхујући од касније депортације у њихову земљу порекла, где су се суочавали са ризиком од смрти, мучења или нечовечног или
понижавајућег поступања. Суд је утврдио да је, имајући у виду четири подносиоца који су одржавали редовне контакте са својим адвокатом током поступак пред судом, дошло до: повреде члана 13. од стране Грчке (право на
делотворан правни лек) у вези са чланом 3. (забрана нечовечног или понижавајућег поступања) Конвенције услед недостатка њиховог приступа поступку азила и ризика од протеривања у Авганистан, где би по свој прилици
били изложени злостављању; повреда члана 4. Протокола 4. од стране Италије (забрана колективног протеривања странаца) Конвенције; повреда члана 3. Конвенције од стране Италије, италијанске власти, враћајући азиланте
у Грчку, изложили су их опасности насталој услед неправилности у азилној
процедури те земље; и повреда члана 13. у вези са чланом 3. Конвенције и
члана 4. Протокола 4. Конвенције због недостатка приступа поступку азила
или било ком другом правном леку у луци Анкона.
У овом случају, Суд је утврдио, да дели забринутост неколико посматрача која се односи на аутоматски повратак, који спроводе италијанске граничне власти у лукама Јадранског мора, лица која у већини случаје355
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ва буду предата капетану брода са циљем да се уклоне у Грчку, лишена на
тај начин процесних и материјалних права.
Поред тога, поновљено је да се даблински систем мора применити
у складу са Конвенцијом: ниједан вид колективног или неселективног повратка не може се оправдати позивањем на тај систем и да је обавеза државе, која издаје наредбу о враћању лица, да обезбеди да крајња дестинација пружа довољне гаранције у примени азилног поступка, како би се
спречило да то лице буде враћено у земљу порекла без процене ризика са
којим би се суочило.
Национално законодавство
Устав Републике Србије
Устав Републике Србије10 као највиши општи правни акт гарантује
страним држављанима у Републици Србији сва права гарантована Уставом
и законом, осим права која су гарантована само држављанима Србије, гарантује једнакост пред Уставом и законом и забрану дискриминације по
било ком основу, као и забрану држања у ропству и положају сличном
ропству, сваки облик трговине људима, принудни рад, сексуално и економско искоришћавање особа у неповољном положају. У погледу слободе
кретања Устав страним држављанима гарантује слободу кретања и прописује да страни држављани може бити протеран само на основу одлуке надлежног органа, у поступку који је предвиђен посебним законом, и то уколико му је обезбеђено право жалбе и само тамо где му не прети прогон
или озбиљно кршење права зајемченим Уставом Србије. Страни
држављанин који основано страхује од прогона због припадности некој
друштвеној групи или због својих уверења, има право на уточиште, а поступак за његово стицање се такође посебно уређује законом.
Закон о азилу
Област азила у Републици Србији регулисана је Законом о азилу
донетим 2007. године, који је почео да се примењује 1.4.2008. године и
многобројни подзаконским прописима. Закон о азилу11 прописује начела,
услове и поступак за добијање и престанак азила, као и положај, права и
10
11

Устав Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/06)
Закон о азилу ("Службени гласник РС" 109/07)
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обавезе лица која траже азил и лица којима је признато право азила у Републици Србији. Начелима азилног система осигурано је поштовање права и заштита достојанства личности, а у складу са међународним стандардима. Тако је законом прописана забрана протеривања или враћања и
предвиђено да ниједно лице не сме бити протерано или враћено против
његове воље на територију где би његов живот или слобода били угрожени због његове расе, пола и језика, вероисповести, националности, припадности одређеној друштвеној групи или политичких ставова. Од овог
начела изузета су лица за која се може сматрати да угрожавају безбедност
земље или која су осуђена за тешко кривично дело, осим у случају да ће
њиховим повратком доћи у ризик да буду подвргнута мучењу, нечовечном
или понижавајућем поступању или кажњавању. Законом су прописана и
друга начела као начело недискриминације у поступку одобравања азила,
одржавања јединства породице и спајања породице за лица којима је одобрен азил, начело родне равноправности, као и посебној заштити малолетника, лица лишена пословне способности, целе одвојене од родитеља или
старатеља, особа са инвалидитетом, старих лица, трудница, као и лица изложених мучењу, силовању и другим тешким облицима злостављања. Законом је прописано да азил, као право на боравак и заштиту може бити
одобрен у виду избегличке заштите (уточишта), субсидијарне заштите и
привремене заштите.
Закон о странцима
12

Закон о странцима регулише право странаца на улазак, кретање и
боравак у Републици Србији, као и деловање органа државне управе. Одредбама закона регулише се појам незаконитог уласка у земљу, па се под
незаконитим уласком сматра улазак у земљу ван места или времена одређеног за прелаз границе, улазак избегавањем граничне контроле, улазак
употребом туђе, неважеће, односно лажне исправе, давањем неистинитих
података полицији, као и улазак за време трајања заштитне мере удаљења
са територија земље, мере безбедности протеривања из земље, или мере
отказа боравка. Закон о странцима предвиђа и посебно поступање у односу на лица са посебним потребама, као што су малолетна лица, жртве физичког, сексуалног насиља или др.
12

Закон о странцима ("Службени гласник РС" 97/08)
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Закон о управљању миграцијама
Закон о управљању миграцијама13 у својим одредбама дефинише
основне појмове спољних и унутрашњих миграција, као добровољно или
принудно напуштање државе порекла или боравка, ради привременог боравка или сталног настањења у Србији или добровољног или принудног
напуштања Србије ради привременог боравка или сталног настањења у
другој држави, односно промена пребивалишта или места боравишта унутар Србије уколико је до промене дошло принудним путем. И овај закон
дефинише основна начела и поштовање потврђених међународних уговора и правила међународног права у области миграције.
Кривични законик
У циљу спречавања ризика од трговине људима, посебно осетљивих група миграната. Кривични законик14 дефинише више кривичних дела
везаних за: 1) трговину људима и 2) недозвољен прелаз границе и кријумчарење људима и исте санкционише
Закон о здравственој заштити
Законом о здравственој заштити предвиђено је пружање хитне медицинске помоћи лицима непознатог боравишта и другим лицима која
право на хитну медицинску помоћ не остварују на други начин у складу
са законом, уз обавезу забране дискриминације приликом пружања здравствене заштите по било ком основу (раса, пол и др.). Лица која су у Србији
остварила право на избегличку или субсидијарну заштиту страни држављанин, лица без држављанства која су стално настањена или привремено
бораве или који пролазе преко територије имају право на здравствену заштиту за која се средства обезбеђују у буџету.
Закон о основама система образовања и васпитања
Један од општих принципа који је прописан Законом о основама
система образовања и васпитања15 је једнако право и доступност образо13

Закон о прављењу миграцијама ("Службени гласник РС" 107/12)
Кривични законик ("Службени гласник РС" 85/05, 88/05-исправка, 107/05-исправка,
72/09, 111/09, 121/12 и 104/13)
15
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 72/09, 52/11, 55/13)
14
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вању и васпитању без дискриминације и издвајање по било ком основу.
Законом је прописано да свако лице има прво на образовање и васпитање,
укључујући и стране држављане и лица без држављанства под истим
условима и на начин прописан за држављане Републике Србије.
Закон о социјалној заштити
Законом о социјалној заштити16 предвиђено је да заштиту уживају
деца страни држављани, лица без држављанства уколико су без пратње,
као и пунолетна лица страни држављани и лица без држављанства која су
у потреби за социјалном заштитом. Истим законом су као корисници препознате и жртве трговином људима. Законом су утемељена и друга начела,
као што су благовременост, доступност, спречавање стања која угрожавају
безбедности и друго.
Уместо закључка
Како је систем заштите људских права, укључујући и права тражилаца азила подложан сталним променама, то је неопходно у наведеној области,
континуирано пратити законодавство Европске уније и праксу европских судова и прилагођавати наш законодавни систем и, праксу систему ЕУ.
Л и т е р а т у р а:
1) Приручник о европском праву у подручју азила, заштите граница и имиграције –
Уред за публикацију ЕУ 2014. године
2) Политика азила у Србији: усклађивање са ЕУ и спровођење на територији РС –
Комесаријат за избеглице 2012. године
3) Водич кроз ЕУ политику
4) Мигранткиње и мигранти у локалним заједницама у Србији – Издавач удружења
грађана за борбу против трговине људима и свих облика насиља над женама
5) Право на азил – Правни оквир у Републици Србији (Коментар Закона о азилу Србије) Београдски центар за људска права
6) Кључни изводи из праксе Европског суда за људска права (члан 3., 5. и 6.)
7) Билтени број 27, 89, 94, 101, 102, 103. о стању људских права у Европи (Људска
права у Европи) АИРЕ центар
8) Транспортовање стандарда и правних тековина ЕУ у области азила – Искуства Републике Хрватске др. сц. Горан Калаић Новак 2015. године
9) Азил у Србији – Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила
16

Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" 24/11)
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